
(Ὡοοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊ4] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ῸΓ σθηθιδοηβ οἡ ΠΠΌΓΑΓΥῪ 506 νος ὈΘΙΌΓΘ 1 ννὰ5 σα ΠΥ σοδηηθα Ὀγν ΟΟορΪβδ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πα Κθ [Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΟΚΒ αἸΒοονθγα Ὁ] 6 ΟΠ]]Π6. 

1085 βισνινθα ἰοηρ ΘΠοΟΌρΡῇ [ΟΥΓ [ἢ6 σοργτιρῃϊ ἴο ΘΧΡΙΓΕ Δη6 [Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου (Π6 ρα ΠΟ ἀΟπΠΊΔ1η. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδη ὈΟΟΚ 15 οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ β]6οΐ 

ἴο σορυτρΡῆϊ ΟἿ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [ΘΠ Πὰ5 Ἔχριγθα. ΝΥ ΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΠΊΔΥ νὩΓῪ σΟΠΠΙΓΥ ἴο σοπηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδΊη ὈΟΟΚ5 

ΔΓ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ρᾶϑΐ, ΓΕΡγΓΘ θη ηρ ἃ ννθ δ] οἵ ΠΙϑίογν, οὐ] ὰγ6 ἀηα Κηονν]θαρσα {Παῖ᾽5 οἴη αἸΠΠου]{ ἴο αἸΒΟΟνΘΊ. 

ΜάῖΚβ, ποίδοη5 8Π6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ Δ] ΝΟ] ΠΊ6 ΜΝ11] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉ ΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π6 

ΡΌΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δ ηα ΠΠΔΙ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερο ρυ 6165 

ΟΟΟρΪΘ6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠὈΓΔΓ65 ἴο αἸΡῚ1Ζ6 ΡαΌΠΙΟ ἀΟΙΊΔ1η ΤΠηδίθυ 415 Δη4 τη Κ6 Π6 1 ννΊ6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδη ὈοΟΚκ ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΡΠΙΟ ἃηα ννῈ ΔῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οαδίοα!ϊδη5. ΝΘνο 6655, [Π15 νοῦ 15 ΘΧΡΘΉΞΙνΘ, 50 1 ΟΥ̓ΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ ΡΓοΟνΙΠἸηρ {Π15 ΓΟϑοιΓΟ6, ννῈ Πᾶνα (ακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αριιϑ8 ὈΥ ΘΟΙΠΠΊΘΓΟΙΑΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] ΠαΙηρ Ρ]οΙηρ ΘΟ ΠΠ1ΟΔ] ΓΟ5ΓΙ}ΟΙΟη5 Οἡ Δυϊοπηδίθα ΠΠΘΓΥΊηΡ. 

ννὲ αἷ80 δεκ (Πδΐ γου: 

ἜΘ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί μ56 Οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑῖρηθα σοορὶθ ΒοΟΟΚ δϑδγοῇ [ῸΓ 56 ΌΥῪ 1πα]νιἋπ415, ἃη6 να γοαιδϑβί (Παΐ νοι 156 {[Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΓΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρα ΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝοζαῖπ ΠῸπι απἱοπιαΐοα χμογγίπρ [)Ὸ ποῖ 56η4 δυϊοπηαίθα ΠΠΘ6Γ65 οἵ Δην 5οτί ἰο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοῦ ἃΓῸ σοπαποίηρ ΓΟΘΘΔΓΌΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ10η, ΟρΡίΙΟ4] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟρ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ν ΠΘΓΘ ἃ Ο685 [0 ἃ ἰᾶγρα Δπηοσηΐ Οἵ ἰΘχί 15 ΠΘΙΡΙα], ρΡΙΘαβ6 οοηίΐδοΐ τι5. να δποουγαρθ {Π6 

156 ΟἹ ρΌΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 15 [Ογ [Π 656 ρα ΠΡΟΒΘ5 Δηα τηᾶν 6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἔ Μαϊηίαϊπ αΠτροη ΓΘ σοορ]θ “νου γ᾽ γοι 566 οἡ Θδοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη018] [ῸΓ 1ΠΓΟΓΠΠηΡ ΡΘΟΡΙΘ ἀροσῦυΐ [Π15 ργο]θοί Ὧηα ΠΕΙριηρ [Ποῖ Ππα 

ΔΘ ΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 [πγοῦσῇ οορὶα ΒοΟΟΚ δϑδίοῃ. ΡΙθαβα (ὁ ηοΐ ΓΕΠΊΟΥΘ 11. 

ἝΞ ΚοΡΡ 11 ἰοραΪ ΝΥΝ μαΐθνϑυ γουγ 156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ [Πδΐ γοιῖ! ΔΓ ΓΟΘΡΟΊΉ51016 [ΟΥΓ Θηβϑαπηρ {Παΐ ννῃδΐ γοὰ ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιασαὶ. [)ο ποΐ ἀϑϑυμηδ [Πδΐ {π51 

Ὀδοδι86 ννῈ Ὀ6ΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη1||64 δίαίθ5, [η΄ [ῃ6 ννουῦῖ 15 4150 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη [ΟΓ 156 Γ5 1η ΟἴΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1ηὴ σορυτρῆΐ νὰ Γ165 ΠΠῸΠῚ ΟΟᾺΠΙΓΥ ἴο σΟΙΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟΥ̓ΕΓ σιμαάδησθ οἡ ννΠΘίΠ ΘΓ Δ ΠΥ ϑρθοιῆς πι56 οἵ 

ΔΠΥῪ ΘΡΘοΙῆο ὈοΟΟΚ 15 Δ]]οννεά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἀ55ΠΊ6 [Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 ρρθδγαποβ ᾿η σοορὶα ΒΟΟΚ δϑδίοῇ πΠΊθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΉΥ ΠΟΘΙ τη ([η6 ννου!α. (ορυΠρῇΐ ᾿ηΠΠΠροιηΘηΐ Π1Δ01ΠΠ} σα Ὀ6 4116 5Θνϑία. 

Αβοιυΐ σοορίο ΒοΟΟΙΚ Βογοἢ 

(σοορ θ᾽ 5 ΠΉ 55ΙΟΠ 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου]α᾽ 5 1ἸΠΠΤΟΥΠ Δ Οη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔοΟΘ551016 Πα π56{π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑδίοῇ Π6]Ρ5 γθδαθυα 

(ἸΒοονοῪ {Π6 ννου]᾽ 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙΡΙηρ δα ΠοΟΙ5 ἃη6 ΡΕΠ5Π6Γ5 Γθᾶοῇ ἢθνν Δ] ΊΘηΟ65. Υου σδη βθάγοῃ Πγοῦρῇ (Π6 [1]] ἰΘχί οὐ [Π15 θοοΚΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

ἢ ΠΕ: θοῦ βι,οδα]ας ον 
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Ὀἰο θα Ὀγ (τοοσίς 



Ὀἰο Ζθα Ὁγ (τοοσίς 



ἠ' τ δ ιξᾷυε ἐάω! 

ΤΕΒΟΘΙΠΟΘΙ ΑΕ ΡΑ 
τΡΣ ΟΠΆΘ5 ΘΟΝΡΙΕΤΌΘ, 

σΕὺ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΘΑ ὈΝΙΥΕΒΘΑΙ,1.5, ΙΝΤΕΘΒΑ, ὈΝΙΕΟΆΜΙΒ, ΟΟΜΜΟΘΑ, ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

ΟΝ} 55. ΡΑΤΆΠῚ, Π0070}}}}} δ ΡΤ ἘΠ} 1} ΕΟ ΔΙ Ο ΤΙΝ ΠΝ, 
ΒΙ͂ΝΕ ΤΑΤΙΝΟΒΚΌΜ, Β1ΥῈ ΘΒ ΟΟΠΌΜ, 

᾿ ΘΟ] 48Β ΕΥ͂Ο ΑΔΡΟΘΤΟΙΓΟ ΑὉ ΤΕΜΡΟΙ͂Α ΟΟΝΟΙ111 ἘΠΡΟΕΝΤΙΝΙ͂ (ΑΝΝΟ 15,5) ῬΗΟ ΙΑΤΙΝ]ΙΒ, 
ΚΤ ΟΟΝΟΙΜΜΜᾺᾷΕ ΕΙΟΒΕΝΤΙΝΙ (ΑΝΝ. 1.89) ΡΕΒΟ ΟἈἸΔΕΟΙΒ ῬΙΟΙΚΌΕΑΌΝΤ: 

᾿παυ51909 ΟΗἨΒΟΝΟΠΟΟΘΙΟΘΑ 
ΟΜΝΙΌΜ ΟΥΚῈ ΕΧΘΤΙΤΕΙΙΕ ΜΟΝΌΜΕΝΤΟΙΙΙΝ ΟΑΤΗΟΙΟΖ ΤὌἈΑΡΙΤΙΟΝΙΒ5 ΡΕΙῚ ΟὈΙΝΌΕΟΙΜ ΡΕΙΜΑ 

ΕΟΟΙΕΒΙΕ 5ϑὅοῦυ να ΕΤ ΑΜΡΕΙΌ5, 
ἘΌΧΤΑ ΕΌΨΓΙΟΝΕΞ ΛΟΟυκΑΤΙΒΒΙΜΑΒ, ἹΝΤΕΚ 5Ε οὐὕμοῦε ΝΟΝΝΌ11.15 ΟΟΡΙΟΙΒυδ ΜΑΝυΒΟΒΙΡΤΙΒ ΘΟ. ΑΤΑ8, ΡΕΒΟΟΛΑΜ Ὁ11,10ΕΝ- 

ΤΕΒ ΟΑΒΤΙΟΑΤΑ : ὈΙΒΒΕΚΤΑΤΙΟΝΙδΌβ, ΟΟΥΜΕΝΤΑΒΙ5» ῬΑΚΊΠΒΟΟΕ ΚΕΟΤΙΟΝΙΒΌΒ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΕΒ ΗΒΌΒΤΆΑΤΑ ; ΟΝΝΊΒΟΒ 
ΟΡΕΚΙΒυΒ ΡΟΒΤ ΑΜΡΙ,1551ΜἉᾺ8 ΕΌΙΤΙΟΝΕΒ ΟΕ ΤΆΙΒυ5 ΝΟΥΊ881ΜΝ15 83 00}}8 ΡΈΒΕΝΤΟΚΝ Αβδοιῦταϑ ὈΕΤΕΟΤΙΒ, Αὔ0ΤᾺ : 
ΝΟ! ΟΙΒυΒ ρλατιουλδιβῦ ἈΝΑΚΥΤΙΟΙΒ, ΒΙΝΟΌΚΟΒ ΒΕ ΤΟΜΟΒ 5:0Ὲ ΑὐΌΤΟΒΕΒ ἈμΙΟυ05 ΜΟΜΈΝΤΙ ΒΌΒΒΕΟΌΕΝΤΙ- 
Βύδ, ὈΟΝΑΤΑ; ΘΑΡΙΤΌΒΙΆ ΙΝΤΒᾺ ΙΡδὺΜ ΤΕΧΤΟΌΜ ΑἸΤΕ ΒΙΒΡΟΒΙΤΙΒ, ΝΈΟΝΟΝ ΕΤ ΤΙΤΌΚΙ5 ΒΙΝΟΌΞΑΚΌΝ ΡΑΟΙΝΑΒΟΌΝ 
ΜΑΆΘΙΝΕΜ ΒΙΡΕΒΙΟΛῈΜ ΟἹΒΤΙΝΟΌΚΝΤΙΒυΒ ΒΟΘΕΟΤΆΜΟΌΕ ΜΑΤΕΒΊΑΜ ΒΙΟΝΙΕΙΟΑΝΤΙΒΌΒ, ΑΌΟΆΝΑΤΑ  ΟΡΕΝΙΒΌΒ 

ΟὔΚ ὈὐβηΗ8, ΤΌ ἈΡΘΟΝΥΡΙΠ8, οὔ ὙΕΛῸ ΑὈΟΤΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ ΟΕΌΙΝΕ ΔΡ ΤΑΑΡΙΤΊΟΝΕΝ ΕΟΟΜΕΒΙΛΒΤΙ- 
ΟΑΜ ΡΟΙΕΝΤΙΒΌδ, ἈΜΡΙΕΙΟΑΤΑ; 

ΝΌΘΕΝΤΙΒ ΕΥ̓ ΑΜΡΕΙΌΒ ΠΟΟΌΡΙΈΤΑΤΑ ἸΝΌΙΟΙῦ5 ΑΟΤΟΛΟΌΜ 5.001 ΕΤ ΟΡΕΔΌΜ, ΑΙΡΗΆΒΕΤΙΟΙΒ, ΟΠΆΟΝΟΙΟΟΊΙΟΙΒ, ΒΤΑΤΙ. 
ΒΈ1018, ΒΥΝΤΙΕΤΙΟΙΒ, ΑΝΑΙΥΤΊΟΙΚ, ΑΝΑΤΟΟΊΟΙΘ, ΙΝ ΟὔΟΡΟΙΕῈ ΒΕΙΜΟΊΙΟΝΙΒ ΡΌΝΟΤΟΝ, ὈΟΟΜΑΤΙΟΌΜ, ΜΟΒΆΚΕ, εἰτῦκ- 

ΟΙΟΟΜ, ΟΑΝΟΝΙΟῦΜ, ὈΙΒΟΙΡΙΝΙΝΑΒΕ, ΠΠΙΘΤΟΆΊΟΌΜ, ΕΤ ΟΥΝΟΤᾺ ΑΜΙΔ 5ΙΝῈ ὕ5.1λ ΕΧΟΕΡΤΙΟΝΕ:; 8Ε0 ΡΕΑΒΕΆΤΙΜ 
Βυοδῦθ ἸΝΟΙΟΙΒΙΒ ἹΜΜΈΝΒΙΒ ΕΤ ΘΕΝΕΒΑμΙΒῦΌδ. ΑΥΤΕΚΟ βοοετ ἈΕΠῸΜ, οὐο οονϑυιτο, οὐτνουιϊῦ 

ΝῸΝ ΒΟΌΝ ΤΑΙ5 ΤΑΙΙ͂ΘΥΕ ΡΑΤΕΒ, νΕΛΌΜ ΕΤΙΑΜ ὑνυβουδοῦξ ΡΑταῦμ, ΝῈ ὕνὺ ΟΥἹΘΕῈΜ ΟΜΙ580, 
ΙΝ ΟὐΟΡΠΙΒΕΤ ΤΠΈΜΑ ΒΟΆΙΡΒΕΒΙΤ, ὕὉΝῸ ΙΝτυτῦ ΟΘΟΝΒΡΙΟΙΑΤυΝ; λὐτεδὸ 0010 4. 

ΘΑΟΘΙΙΖΕ, εχ οὔὸ ΚΕΟΤΟΆΙ ΟΟΜΡΕΒΙΚΕ 511 ΟΒΥΌΜ ΟὈἸΝΑΜ ΡΑΤΡΕΒ ΕΤΊΝ ΟὐΠΠ05 ΟΡΕκὺΜ 
δύοκυν 0018 ΒιΝοῦ 05 ΒΙΝΟΌΚΟΔΟΝ ΕἸΒΑΟΒΚΌΜ 5. ΒΟΒΙΡΤΌΒΕ νΕλδῦβ, ἃ ΡΆΙΜΟ 

ΘΕΝΕΒΕΟΒ ὕδοῦξ λῦ ΝΟΥΙΒΒΙΜΌΜ ἈΡΟΟΘΛΕΥΡΒΙΒ, ΟΟΜΜΈΝΤΑΤΙ 5ΙΝΤ: 
ΕΒΙΤΙΟ ΛΟΟΟΚΑΈΙΒΒΙΜΑ, ΟΕΤΕΒΙΒΟΕ ΟΜΝΙΒυΒ ΓΛΟΙΚῈ ἈΝΤΕΡΟΝΈΝΌΑ, 81 ΡΕΔΡΕΝΌΛΝΤΙΒ ΟΙΛΆΛΔΟΤΕΒΟΌΜ ΝΙΤΙΡΙΤΑΒ, 

ΟΒΛΕΤΕ ΟὈΛΙΙ͂ΤΑΒ, ἹΝΤΕΟΘΒΙΤΑΒ ΤΕΧτΤῦδβ, ΡΕΆΡΕΟΤΙΟ ΟΟΠΒΕΟΤΙΟΝΊΒ, ΟΡΕΙΌΜ ΠΕΟύδβοπυΜ ΤΜ ΝΑΒΙΕΤΑΒ, 
τῦμ Νυμεξαύυδ, ΕΟΉΜΑ νοι ΜΙΝυΜ ΡΕΚΟΌΛΜ ΟΟΝΜΟΡᾺ 8ΙΒΙΟΌΕ ΊΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΆΟΙΟΘΙΞ Ὀξουκδὺ ΟΟΝΒΤΆΝΤΗΣΝ 

δΙΜ1.,5, ΡΠΕΤΙ! ΕΧΙΟΌΙΤΑΒ, ΡΒΒΕΠΤΊΜΟΟΕ Ι5ΤᾺ ΠΟΙΚΈΘΤΙΟ, ὕΝᾺ, ΜΕΤΙΟΡΙΟΑ ΕΤ ΟΙΒΟΝΟΙΟΟΊΟΑ, 
ΒΕΧΟΈΝΤΟΙΌΜ ΡἘΒΑΟΜΈΝΤΟΠΌΜ ΟΡυδουμοκύμοῦυξ ΠΛΟΤΕΝΌΒ ΜΙ {110 ΒΡΑΆΒΟΒΟΜ, 

ΡΆΙΝΟΌΜ ΑΥΤΕΜΊΝ ΝΟΒΤΙᾺ ΒΙΒΙΙΟΤΙΗΕΘΛΑ, ἘΧ ΟΡΕΒΙΒΌΒ ΕΤ ΜΒ88. ΑὉ ΟἾΝΕβ ΕἼΑΤΕΒ, 
ΚΟΟ08, μΙΝΟΙ͂Αδ ΕΟΆΜΆΒΟΌΕ ΡΕΚΤΙΝΕΝΤΙΒύβ, ΟΟΛΌΌΝΑΤΟΙΟΜΟ 

ΘΕΙ͂Ν ΘΒΘΟΑ ΡΒΙΟΙ, 
ΙΝ Οὐὰ ΡΒΟΟΕΟΝΊΤ ΡΑΊΤΒΕΒ, ὈΟΟΤΟΒΕΒ ΘΟΝΙΡΤΟΒΈΒΟΟΚ ΚΟ ΕΒΙ5 ΠΟ 

Α 8. ΒΑΙΝΑΒΑ ΑὉ ΡΗΟΤΙΟΧ, 

ΛΟΟυΟΒΑΝΤΕ 2.-ΡΟ ΜΙΟΝΕ, 
ΒΕ" οΙΒδεδὲ Οἱ εἶ τεεέγοθ δι, 

Β1Ὲ ΟὔΘΌῦΜ ΟΟΜΡΙΕΤΟΒΟΜΊΝ ΒΙΝΟΌΙΟΘ ΒΟΙΕΝΤΙΙΞ ΕΟΟΙΘΙΑΒΤΙΟΙ͂ ἈΛΜΟΒ ΕΌΙΤΟΆΝ. 

ΨῬΆΑΤΒΟΙΟΘΙΆ, ΑὉ ΙΝΒΤᾺΒ ΡΒ 5 ΕΟΟΙΕΒΙΕ, ΙΝ ΠΠ 5 ῬΑΆΤΕΒ ὈΠΥΡΙΤΌΒ, ΑἸΔ ΔΈΝΡΌΕ ΚΑΤΙΝΑ. ΔΕΙᾺ ΟΒΕΟΟ-ΛΤΙΝΑ. 
ΠΑΤΙΝΑ, ΔΜ ΡΕΝΙΤΟΒ ΕΧΆΒΑΤΑ, ΟΟΔΑΌ ΡΠΙΜᾺΜ ΒΕΒΙΕΜ, ΥἹΟΙΝΤΙ-ΟΟΊΝΟΘΕΞ ΕΤ ὈὔΓΕΝΤΙΒ ΥΟΓΌΜΝΙΝΙΒῦ95 ΜΟΙΕ 5014 
ΒΊΑΤ, ΜΟΧΥΕ ΡΟΒῚ ΡΕΒΛΟΤΟΒ ἹΝΟΊΟΕΘ 5ΤΛΒΙΤ, ΔῸ ΟΥἸΝΟΩΌΕ- ΥἹΟΙΝΤΙ-ΟΕΝΤΙΌΜ ἘΤ ΜΙΠΜΕ ΕΚΑΝΟΙΒ ΝΕΝΙΤ. ΠΒΕΘΛ 
ῬΡυΡΙΕΙΩΙ ΕὈΙΤΙΟΝΕ ΤΥΡΙΒ ΜΑΝΡΌΑΤᾺ Ε5Τ. ΡΟΝ ΟΆΕΣΟΌΜ ΤΕΥΤΌΝ ΝᾺ ΟΝ ΝΕΆΒΙΟΝΕ ΠΑΤΙΝᾺ ΠΑΤΕΒΑΙΒ ΑΜΡΙΕ- 
Οτιτυδ, ΕΤ ΑὉ ΝΟΛΕΜῈΕΤ ΟΕΝΤΌΝ νΟΙΌΜΙΝΑ ΡΕΆΨΕΝΙΤ, Β8ΕΌ 51ΝῈ ἸΝΌΙΟΙΒΒΒ.: ΡΟΒΤΕΒΙΟΝ ΑὔΠΡΕΜ ΗΆΝΟ ΝΕΆΛΒΙΟΝΕΜ 
ΤΆΝΤΟΌΜ ΕΧΗΊΒΕΤ. ἸΌΕΘΘΕΊΊΝΤΒΑ ΟἸΝΟΌΕ ΕΤ ΟὈΙΝΟΌΛΟΙΝΤΑ ΝΟΚΌΜΙΝΑ ΒΕΤΙΝΕΤΌΒ ὕΤΆΛΟΌΕ ΥἹΟΕΒΙΜΑ ΟΑΆΤᾺ 
ὈῚΕ ΒΕΓΕΜΒΕΙ8 1860 ΟΜΝΙΝΟ ΔΡΡΑΔΙΈΒΑΤ. ὑΝυνΟ ΌΡΟΌΕ νΟΙΌΜΕΝ ΟΒΟΟ-ΚΑΤΙΝΌΜ οὐτὺ, Ὀὑνυμούυθουξ.͵ ΜΕΠΕ 
ΚΑΤΙΝῸΜ ΟΥἸΝΟΌΕΒ ἘΒΑΝΟΙΒ ΒΟ ΓΜΜΟΌΟ ἘΜΙΤΌΝ : ὑΤΟΒΙΟΌΕ ΝΕΠΟ, ΠΥ ΡΆΕΤΙ! πι|908 ΒΕΝΕΡΙΟΙΟ Ἐαύλτυκ Εμ- 
ῬΤΟΑ, ΟΟΙΕΟΤΙΟΝΕΜ ΙΝΤΕΘΆΑΜ 8:ΝῈ ΟΔΞΟΛΝ 51ΝῈ ΠΑΤΙΝΑΜ, 5390 νουΌμινΒῦ8 ΡΟ ἈΜΡΙΙΟΒΙ ΕΡΙΤΊΟΝΕ ΕἸ 979 
ῬΆυ ΜΊΧΟΝΙ ΑΒ5Ο0ΘΕ ΙΝΡΙΟΙΒΌΘ ΟΟΝΘΤΑΝΤΕΝ, ΟΜΡΑΒΕῚΤ ΝΕΘΕΒΒΕ ΕΆΙΤ, ΒΕΠΟΙΙΒ ΕΝῚΜ ΟΒΟΟΕ νου ΜΙΝΙ 5. ΑΜΡΙ1- 
ΤΟΌΙΝΈΝ ΝΕΈΩΝΟΝ ΕΤ ὈΙΡΡΙΟΌΞΤΑΤΕΒ ΥΑΚΙΑ ΡΒΕΤΙΑ ΔΟΟΛΒΌΝΤ. ΑΤΤΑΜΕΝ. 81 ΟὔἹΒ ΕΝΑΤ ΓΝΤΕΟΒΕ ΕΤ ΒΕΟΆΞΙΜ 
ΠΟΙ ΕΘΟΤΊΙΟΝΕΝ ΟΝ ΕΟΟ-ΚΑΤΙΝΑΜ, ΝΕῚ, ΕΑΜΡῈΜ ἘΧ ΟΒΟΟ ΠΑΤΙΝΕ ΥΕΒΒΑΜ, Τὺ Οὐοῦοῦξ ΥΟΕΌΧΝΜΕΝ ΡΠῸ ΝΟΥΕΜ ΡῈ 
ῬΆΟ 5ΕῈΧ ΕΠΆΝΟΙΒ ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. Ι5Τ7.8 ΟΟΝΡΙΤΙΟΝΕΒ ΒΕΚΙΕΒΒΘ ΡΑΤΠΟΙΟΟΙῈ ΝΟΌΝΌΌΜ ΕΧΟῦΒΙ8 ΑΡΡΙΙΟΑΝτΤυδ. 

ΡΑΤΠΟΙΟΟσΙἘ σΚΕ ΟΞ ΤΟΜὕ5 1}1]. 

ϑν ΪΟΛΑΝΝΕΒ ΓΗΥΘΟΘΤΟΝΌῦΘ. 
-“-πἰἰὐκαδηδηασασυιυ...... ὦ 

ΕΧΟΠΘΕΒΑΤΟΌΙΔ ΕῚΤ ΝΕΝΙΤ ΑΡΌΡ 3.-Ρ. ΜΙΟΝΕΗ ΕΟΙΤΟΙΕΜ, 
ΙΝ ΥἹΑ ἩΙΟΤᾺ ΠΆΜΒΟΙ5Ε, ΟἸΔΜ ΡΠΛΘΟΡΕ ΡΌΠΤΑΜ ἐΌΤΕΤΙΖΕ ΡΑΒΙΒΙΟΙΌΜ ν1.0 ΈΝΡΕΕ 

ΝΟΔΙΝΑΤΑΜ, δῦ ΡΕΤΙΤ- ΜΟΝΤΠΟΓΕ, ΝΌΝΟῸ ΥΕΙῸ ΙΝΤΙΙΑ ΜΟΈΝΙΑ ΡΑΒΙΘΙΝΑ. 
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ΑΥΙΘ ΜΓΟΙΠΙΤΑΝΤ. 
Ὁ' οργὸς τη6 ἀ65]1οἷ4 ργον Δ π|161}65 φυὶ γόρίβεοπι 16 πιοπάθ, τογοπιθηΐ 165 αὔνΓΟΙ δ -ἀος5ς5 ἀ6 1 ὉΓΔιΠοαΐρο 50 (οηΐ 

δϑπ5 σοη! γϑή οἰ ϊοπα θ᾽ οὐ ΠΙΟΙΠ5 [ΟΓ 65 οἱ τε] ΌΓΘιι 564. 1,65 Δεοίἑεγ8 (α(βοίἑγμός πὰ μουναίοπὶ συὸγο ἐσθαρροῦ ἃ οθ 
«ἀὐὮροὶ ἀἰνίη ἀ6 ἰδαγ υΠπό. Ταηιόϊ οἢ ἃ ηἰό ἸδιΡ οχἰβϑίοησα οἷ (60 ἱπηρογίδ 06 - διε δὲ υἢ ἃ 41ἰ ηυ᾽}}5 ἐἰδἰαηὶ [δεπκύβ 
οὐ 4}}5 Δ] ] πὶ "διγο, (δρθηηδπὶ [19 ρουτγϑυΐνοηιϊ ᾿ΘῸΓ σαγγίδτο ἀθρυΐς 91 Δη8, οἱ 108 ργοἠιηςιοηα αυΐ 6 βογτίοπὶ 
ἠον᾽οημοπὶ ἀδ ρ[..5 6 Ρ᾽Π5 βΎΑΥΘ65 οἱ βοίβῃἐθ5 : δυβδβί ραγϑίῖ-ἰ} εογι δίῃ αυ ἃ πηοίῃ5 ἀ᾽ ὁνόποπιρῃ!5 4" δυσυῃθ ργιάθηι 
δι πιδίπ6 Π6 521:Γ2}} ῃΓΟΥΟΙΡ πὶ δπηρόομον. 668 Αἰθ 6 γ5 Ὧ6 86 (ΘΓμογοπὶ αὐ αθσηὰ 124 Βἰῥἐἰοἠδήμς ἀπ Οἰόγηό ΞοτΆ 
ἰογπιίηόθ 6η 565 2,000 νοἱυπι65 ἰη-ἰδ. 1,6 ρᾳ886 ρβαγδὶϊ ὑη δῦγ μῶγ Π| ἀθ ᾿'λυθηΐγ, βοὺγ σα 4υ᾽}} Υ ἃ ἃ δερόγογοιι ἃ 
“τοῖατο, (οροπάδηϊ, ρηΓγπιὶ [65 οΔΙοπηπ 68 δυχηυ6}}65 114 56 δοπὶ ἰγοινόβ θη Ὀυϊΐο, ἢ 6δῃ οδοὶ ἀθὺχ ηηΐ! οηἱ ἐϊό σοι !-- 
“6 ]]6πιρῖὶ τόρῥιϊέσιε, ρϑγεο συ (18η]1 ρ}.)5 σδρί[ 4168, Ἰ6ν οἴδεί δηιγαὶπαὶὶ ρ᾽υ5 ἀθ οοπβύψιριςθα. [)γ6 ροι 5 οἱ ἰχηδι 9 
σΟΠΟυΓΓΘη5 86 501 015 δοπδγπόϑ, ρ8Γ ἰ6ῸΓ σογΓοβροηάδῃοθ οὐ [61 Γ8 ΚΟΥ ΘΌΓΩ, ἃ γόρέτον ρᾶγίοδι 06 πο5 Εαϊιίνη 
ὁταϊοηὶ πιδὶ σογγί ύθϑ οἱ Π|2] ἱπιργίπηόθβ. Νὰ ρουνδηὶ δἰϊδαθογ [6 [οη 465 Οιντγαμοβ, 4], μοιΓ [ἃ πέτα πο βοδί 
4586 165 (6 [83-ἀθυντα ὅὰ ΟλίΠΟἱ εἴ 5πι6 Γροοπηι8 ΡΟᾺΡ ἴ6}5 ἀ2Ππ8 ἰοῦς [65 ἰ61ηρ8 οἱ ἀδι}5 ἴυυς [05 ρᾶγ8, ἰΐ [Δ|1αἷϊ Ὀΐθ ἢ 
50 ΓΘ]Θί6Γ 5 18 [Ὅγῖπ ἀΔη5 Ε6 4616 ἃ ἠ6 ρ]υ5 βΒόγίρυχ, 12 σογγοοιίοη οἱ 1 Ἰπιργοϑϑίου ; δἢ οἴδι, [68 ομδοίβ.-. ὁ ξινγ 
τη πι6 ἢ Δυ γαῖ οπὶ ΦἾ6 ἀ6π|}-ὙΔΙΡΌΓ, 8ἷ 6 ἰοχῖθ θη ὀϊαίϊ ἰηοχδοὶ μὰ 11|}5 10 6. ; 

1] 6ϑὶ ἰγὸφνγαὶ 6, ἀ4η5 16 ργίη ρθ, υἢ βυσεὸς ἰπουϊ ἀδῆς 165 ἴβϑι 68 ἀθ ἴα ΤΥΡ ΩΓΔρΡἢΪΘ ἀγᾶπηὶ ἰὉγοό 1 ἙΔίιουν σα 
ΤΡΟΟΙΤΙΓ λχ πηύσδη! 5, Δ΄ 46 ΠιλτΙ ΠΡ Ρἢ15 τρί θπιοηὶ οἱ ἀθ ἀόηποῦ 165 Ουνγᾶρ65 ἃ πιοίπάγα μτῖχ, ασυδίγα νου πι6 5 
ει ΠΟΌἢ}6 Οομγ8 α᾽ Βογίαγο δαϊηίε οἱ 46 Τ πόοίοη!ς ατοῦὶ υἰγόβ ἄνθος 18 οογγθοιίοη ἱπϑυϊῆϑδηια ἀοδηόο 3:5 165. ἱπιρτί- 
το γῖρ5 ἃ βγθβῆὰρ ἰουἱ 66 4] 5᾽ὁἀΠ|6; ΠΠ 681 νγδὶ 8ι1558] 6} ἍΠ σΘΓΙ ΔΙ Π ΠΟΠΊΌΓΟ ἀ᾽ δΔυῖΓ6 5 γοΪηπι6ς, ἀργδγίθηδηϊ ἃ ἀΐνοῦβος 
Ε0] }σδτ]0η5, ἰυγοῦ! ἱπιργιπηώβ οὐ ἴγορ ποῖγ οὔ ἰγὸρ δίαπο. Μαῖβ, ἀδρυΐβ 068 ἰδηρ5 ἐ]οίκηός, ἰ6ς πιξοδπίηιιθα οπὶ 
οὐ ὁ [ὰ ἰγαναι} λχ ργρ4865 ἃ Ὁγ45, οἱ ἔπηρροϑδίο αυΐ 6ἢ 5ογὶ, 385 ἀϊγ ὅι ἰαχθ, δἰϊδηάυ 76 [6 ᾿χο ἰυγογαι ἀϊης 
εἰ65 οὐυνγῶρβος ἡ ἼΠ6 [0116 Π411Γ6, 651 ραγίδ Θπιθηὶ ΠΟΠΥΘΠΔΌ]6 5003 ἰου9 1058 ΓΑρροτγίβ. Οὔὐληὶ ἃ 11 οογγοοξίοη, ἐ δϑῖ 
ἀ6 ἴα! αι Ὁ }16 Νὰ 7, πιδὶ5. ἰώ ροτίό6 κεἰ Ἰοίη 485 διισυὴς δἰ ἴοη δηςσίθηηθ οὐ εοηϊοπιρογδίπα. Εἰ σοπιπιθηι οα κογαιῖ-ῖὶ 
ΔΠΓΟΠΊΟΗΙ,, ἀργὸ Οὐ 65 165 ΡΘ6΄η68 Οἱ ἴοι 65 [65 ἀόροηβθ8 406 ΠΟι118 δι ͵550118 ΘΟῸΓ ΔΓΓΙΤΟΓ ἃ Ρυγροῦ π΄σϑ ὄργρυνοβ 46 
Ιουἴρς [λον 1,4 1υπ6. 6). ΓΥ̓ΡΟΚτΘΡὮΙΘ, πιδπια ἀδης 168 τπηρὶ Ποὺ Γ65 τηΔίϑοης, 691 ἀ6 Π6 ΟΟΓΓΙΘΘΓ αι ἀεὺχ ἐργευγε5 
οἱ 6᾽'δὴ σοηΓ ΓΟΡ 1116 ἴΓῸ 5 ὁ πη6 ἄνθος [8 Βοοπάθ, 42η5 ἀνυΐ ργόραγό δῇ τίϑη 16 τηδηυβεγὶὶ ἐδ [36 υΓ. 

)4ῃ4 [64 Α{Πεἰΐοτς σαί οί φιιο8 ἃ ἀϊ Πύγοῆς 6 δὶ ργθϑυθ ἱῃδοιηπιοηβυγδῦ]6. Αα τού η ἀ6 σογγϑοίοι γα ὨΙ2Π6}}}5 ΞΟΠ} 5 
15 πιαγηδὶβ οἱ ἤθη! 16 οὐ ἀ᾽"} ΓΥρΡΟ ΙΓ ΔΡΠίαυα 68ὶ 58η58 ρἰτ[6 ρου [65 ἴδιιϊος, Οὔ ΘΟΠΙΤΏΘΠΟΘ ρΔΓ ρΓόρδγογ ἰὰ εορία ἀΐνη 
)ηοαὶϊ ἃ [δυ!το 88η58 6Π Θχοθρί θοῦ μ}} 561} πιοῖ. Οἡη 1ΐϊ οηβυΐϊα δὴ ργοπιίδτα ὄργευνα δύδς α σορία δἰτπϑὶ ργύρατόα. Οπ ᾿π 
Θ᾽) βθιοῃαᾶο 66 [8 πιύπιδ πιδιΐὸγο, τοωΐ5 Θἢ οοἱ ιδἰϊοπηλῶὶ ἄνθος 14 ργοιηΐδγ, Οἱ [αἱϊ 16 πιέπιθ σῇοβα δῇ ᾿ἶθγοα, δὴ οὐ}11.-- 
οηπᾶΠι ἄνθος [ἃ ὁθουῃ6 6. Οἡ ἃμῖῖϊ ἀ6 πιόπι8 ἢ αυᾶτιθ, θη (οἰ Διϊἰοηηδηὶ ἀυος [8 Πἴἰογεθ. Οη γοηουνοῖ]ε ᾽8 πιδπχο ορό- 
Τϑίίοη δὴ ηὐϊηΐα, οἷν ΠΟΙ] Δι ]οηπδηὶ ἀνος [84 αυᾶτγίο. (65 οΟἰ Δι οΠησοπιθηῖς οἠἱ ρουγ Ὀνὶ ἦ6 ΥΟΙ͂Ρ δἱ ουόιπδ ἠδς ἰασῖρ8 
διμηδ 65 δὶ) διιγοδυ ρὼγ ΜΔ. ἰ058 σογγθοϊθι γα, 800 14 Πηγθ ἀ68 ὄργουτοϑβ, Π᾽ἃ ἐδυρρά ἃ ΜΗ. 165 συγγίκουΓβ 58:Γ [6 
ΤΩΆΓΌΓΟ Οἱ [6 τηόϊαϊ!. Α ργὸ8 608 εἰπῆ ᾿δείυ ΓΟ 5 ΘΠ ὃ ο9 οοπιγό! 08 ὯΠ6 μὲγ ᾿ἰδυῖγο, δὲ ΘΟ ἀσδοῦβ ἠ6 1. ργύραγαιϊ: ἢ 
ςἘΠ]0591.5 πιρηϊοηπόο. νἱοηῖ υη6 τάν πίοι, 6ἱ ϑδουνϑηῖ ἢ δὴ νίϑηςϊ ἄδυχ Οἱ ἰΓοὶ5; μυῖς ᾿ Ὅη οἰ εἶ 6. 1.6 ἐμεδιασο ορότό, ρῚν 
ἐοπϑύφεησιι! ἰΔ ριγοιό ἃ ἸΙΘχῖθ 86 ἱγοιινδηὶ ἱπιπη ἢ 566, οη [2[1, ὅνος 12 σορί8. π6 πουνθ!}6 Ἰδοῖυγα ἀΐπη οὶ ἀ6 Ἰ᾽ ύ- 
Ῥγθινα ἃ Π᾿πῖγθ, οη 56 Πἴντ ἃ υπ6 Πουγν6}}6 γόν ϑίοη, οἱ [6 {1286 π᾿ ΑΥΓῖνο 4 Δργὼθ 665 ἱπποι ΓΑ }658 ργόσηυ![0ῃ5. 

Αὐυδϑϑ9ῖ γαιὶ 1 ἃ Μοπίγοιι χε ἀ65 σογγθοίθυγθ ἀ6 ἴοι 68 165 ὨΔι|10Πη8 Οἱ 6 ρἰυ5 ᾳτλδηά ποδγο αὺ6 «58 Υἱηρ!-εἶπα 
ἐπιργίπιονίος ἀθ Ραγὶς γύμηϊαα ! Α υβεὶ ΘΙΟΟΓΟ, ἰᾷ σογγοοιϊίοη γΥ οοὐϊ6-1-6}[6 δυίδη: 4} 6 14 οΠΟπη ΟΞ" Π0ῆ. (2η6}5 4τι᾽αἱ Ἰθιι δ 
6116 πα οοὔϊα 7πὸ 1ἴ6 ἀϊχί πα 1 Αυ8“] Θηῇηῃ, δίεη 406 [4550 Γι ]ο0Π ρι1556 ραγδίίγ ἰόπηόγα! γα, ̓ ᾿οχδοι 046 ορίοηι6 μὼΓ 
2} εἰο [γωϊς οἱ ἀ6 5οίηβ, [2[1- 0116 αυ6 [4 ρ᾽αραγὶ 665 Βα  ἰοης 468 Αἰ εΥ (αἰ ιοίἑσιος Ἰαἰϑβεοηὶ Ὀίοη ἰοἷη ἀθγγίὀγα 61}ι5 
ΦΡΙ165 πιύπηρ ἦθ59 οὐϊύυ γος Βόηξάϊοίη9 ΜΑΙ οπ οἱ Μοιιϊίδυσοη οἱ ἀὁ8 οὐ ῦΓο5 6 8}1698 Ῥοῖδυ οἱ Θϑιγπιοηά. θυς ᾿Ι'θη 
“ΟΠΊραΓρ, 6 ΟΙἥοῖ ἢ Ἰπιρητίο 406}1}65 Γρι}}65 46 ΘΓ ἐἀ! ἰοπ5 ἀνθο 06 1168 65 ΒόΙΚ65 4υἱ ΙουΓ σοτγοβρομάροϊ, εεἰ ατὸς 
σοιππιο 6 Ἰδιΐη, Οἡ. 56 ἐοη νϑίηογα 406 ἢἴπν γί οι ] Δ ὈΪ6 οϑὶ ὑπη6 τόδ] ύ. 

ἢ ἈΠ} Οουτε, σ65 βδνϑηῖϊὶ ὑπ ηθπί8, ρ]05 ργόοσουρόβ ἦτ 568η8 ἀ65 ἰΘκῖ68 αυ6 ἀ6 184 μάγια ᾿γροσταρῃίσας οἱ η᾿ὑ12πὶ 
Οἷπὶ «Ὀγγθοΐουγ8 (16 Ῥγοϊδϑείοη, [1ςδίθηϊ, πο 66 716 ρογιαΐθηὶ [68 ὄργθινθϑ, π|δὶβ σα αυΐ ἀοναίϊ 8'ν γόνυ, [6. ΧὉΓ΄' 
16 ἐμ 6 Π κοι βυρρίύδηι Δὺχτ (λυῖϊο5 ἀ6 Ἰ᾽ (ἀϊίοη. 1}6 ρας 165 Βόπόαϊ οι! )8, οοπιπια 1658 δός ἶ165, ορόγδίθηϊ ργοβαια 
Δ 07 ΠΤ 50Γ 6465 ΠηΔη150γ}15, 4086 ρογρόϊυ 6} 16 46 14 του! ἰρ| 116 ἀ65 λιῖ68, ρΡοπάδηϊ 4 165 ΑΙΘ ΠΥ Οαίιθ"4μες, 
ἀομ! 16 ργοργα 681 δυγίουι ἀ6 Γοσβαϑυ 6} 14 1γδάϊιίομ, ἢ ορόγθηϊ 16 Ρ]ι15 βδουνοηΐ αυὁ 5. ἀΓ8 ἐπηρΥϊπιόϑ. 

[,6 11. Ρ. Ὁς Βυςῖ, δόβι[6 ΠΟΙ πη !51:6 ἀ6 Βτυχο] 165, ποῦ8 ἐστγίναι!, 1] Υ ἃ 406] 416 ἰσπιρ5, ΠἰΆνΟΙΓ ρα ἰΓΟΌΝΘΡ Οἢ 
ἀὐχ᾿ Ὁ Ἰποῖ5 ἀ᾽ ὁπ 16, μν6 δθμί 6 [αμί6 ἀδυ5 ποῖγο Ῥωϊγοίοσίε [αἰἱπ6. Μ. Ὠδηξίηρογ, ργοίθββοιγ ἀ6 ΤἼόοϊορίο ἃ [11 π|- 
λργϑ ὁ ἀ6 δ γχθουτγρα, οἱ Μ. Δ ἰκβηλδπη, Υἱ᾽οδῖγθ Οἐπόγαδι ἀ6 18 πιάπηα νἰ}] 6, ποὺβ πιδπάδίθηϊ, ἃ ἰὰ ἠδὶα ἀἱ 19 δ 1Πἰοῖ, 
Π᾽νΟΙ͂Ρ ρὲ! ὀρ! ΠΊΘΠ1 δυγργθηιγο ΜΠ6 δόμίθ [πμ|6, 5οἷῖ ἀΔη5 [6 21} 580,1 ἀδη5 ἴδ σγθς 46 ποίγα ἀριθ!] Ῥαίτοίοφιε. ἔπι, 
ἴὼ ϑαναιὶ , ΡΊιγὰ, Β΄ πόαϊοιίη ἀ6 ϑοϊοβυνρ, εἰ Μ. ΒΟΏΘΙΥ, ἀϊγοοίουγ ἀ05 Απναΐθ5 (6 ΜΗ]! δου 6 οἰ Γδδημ 6, τοΐδ δὰ 
406}} ἀ6 ποιιβ συηναΐηογα αἰ Πη6 βου 8 Θγγρυγ ἰὙροργδρίαιθ, οἱ ἐϊό [ογούβ ἀἰλνουοῦ 716 ΠΟυ}8 π΄ υΐυΠ8 μ85 ἸΤΩΡ 
μγόβιιπιό 46 ποῖγα ραγίωί[6 σογγροιίοπ. Ὀδη5 [6 Οἱ ογρὸ 86 Ισουνθηΐὶ ἀ6 Ὀοης ἰλἰἸἰβὶ65 οἱ ἀθ θ0Π5 ["Ὲ Ἰύπ᾽51:68. οἱ, σα. υὶ 
6 ἃ μῖιια τᾶγο, εἰς Ποπιπηος [Γὺς- ρος 5 οἱ ἢ! ὁ5- ργδι ίχυ65, 6Θἢ Ὀΐδη 1 που5 ἰοὺυγ ργοπιθί! 05 16 ργίπια ὧ6 40 σομ ϊπ)6 54 
μιγ οἰνιχυθ ἴμ6 46}}5 ἠὐσουνγίγουϊ ἀ8η5 πη ρογιθ [6406] ἀδ τ|05 γοΟΙ υπ165, βΒιγίου!ϊ ἀ ἢ ς [05 σΊΓΡΟΆ. ἜΝ 

Μυϊργό οα αυὶ ργόοδαα, Π᾿ἙαΠ ουν 468 Οομγς σομιρίεί8, βοπίμπι 48 ρ]0.5 6 ρ[υβ 1᾿Ἱπιρογίδπος δἱ πηῦπια 18 τιῤροβοῖ ὁ 
ἀτ6. ὀογγοασιίοῃ ρατγίδιἰα ρουγ φυ Ὁ Οὐν Γηρα 50 1 νΟγ δ] οηθηὶ 16 οἱ Θεφςἰ 406. 56 ἢν το Πδρε 5 0105 ὦ υη 8ῃ. οἵ 
οβὶ γύνοίυ ἀ6 56 Πνγοῦ ζυβηυ} [0 ἢ ἃ ὑπὸ ορόγεηϊου ἰοηρυο, ρύπίθ!]6 οἱ εοὔϊθυθθ, ϑβϑνοίγ, ἰ8 γόνυ, βίνῃ θη το οἱ 
1  ΥΟΤΘΟΙ]6 ἦα 8565 ἰηποπιυγαϊος οἰ πός. Αἰηϑὶ συ δου ἀ6 8605 ΤΟΙ υΓΏ)65, 8ὺ [ὑΓ οἱ ἃ πιόϑυγρ 4υ}}} 65 ΓΟΙΠΊΡΙ 50ι}5 ργόδβϑβο, 
δ5ι οογγίρό πιοὶ βροὺγ πιοὶ ἀπ συουΐϊ ἃ ᾿αυΐϊρα. Οὐδγᾶμιθ ΠΟΠΙΠΙ65 Υ δοηΐ οἱ Υ̓ βΒ6τΌΙ οὐξιιρύϑ ρουάδηι 10 4ῆς, οἱ υη6 
ΔΟΠΠΘ 4υἱ Πα δδυγδὶὶ ὄϊγο πιο γα ἀ Ὁ ἀστηὶ τα Ποπ 46 ἴγαπο8 Θϑὶ σοηβδογόθ ἃ οἿδὶ ἱπιρογίδηι Ἵοη!γόϊθ. [)6 ἐθιϊθ 
τηδηΐόγο, [69 Ῥ.}} οαἰ0η5 465 Αεδι6 75 Ομ μοίίσιοε, ααἱὶ ἀ6)λ 56 ΠΠΠΙΠΒΌ ΘΗ ΘηΪΓΘ ἰοιί64 ὨδΓ 18 βυρύτίογίέ ἀδ Ιθιῦ 
ςογγθοΐοῃ, π΄ διγοηὶ ἀ6 τίνα! οβ, 0} 4 66 γᾶρρογί, ἀ81:5 ἀὐόιη ἰοπηρ5 ηἱ ἀλη5 δϑιοιη ΡΑΥ͂Θ; (ΔΓ 4116] 65 Ἰ'ὀΠἴθηγ αυὶ 
Ροιγγοΐι αἱ νουόγαϊ! 86 ντοῦ ΑἸ Θ ΠΟΙ ἃ 465 ἰγδνδὺχ ἱὶ ρὶβδηϊθκαυθα οἱ οἷ ῃτὶχ 5) ἀχοτγθίιαπί 1] ίλυιϊ 
εὐτδς ἄϊγα δίοη ῃόηπόϊγό ἀ᾽π6 νοσδιίοη αἰνίπα ἃ (εἰ οἴοί, ρυυγ Ω6 ΓΘΟΙΪΘΓ ηἰ ἀονδηὶ ἰᾳ ροίηο ηἱ ἀοναπί 'ᾳ4 ἀύροπβο, 
διιγίου! Ἰογηηχυα 1 ἜΠγορα δανδηΐα ργοσίλπιθ 416 ͵4Π1315 ΥῸ᾽ ἀπιθὶ ηοηὶ ὁκό ὁάϊιό9 ἅν6ς ἰδιυὶ αἀ' ὁχδοί (46 416 οοὺχ ἀ6 
1 Βἰθ[ οι δ τριϊυεγϑοί 6 ἀπ Οἰοεγρέ. 1.6 ρτόβϑιϊ νο]υπιθ οϑὶ ἀν ποπιῦγο 46 σθὺχ τόν βέβ, οἱ ἰοι5 σουχ ηυΐ [6 δϑρομὶ 
ἃ {᾿λνοπὶγ ρογίθγοπὶ οοίῖα ποία. 121} σοηδόσθθποθ, ΡΟΙΓ Ἰυροῦ [68 ρΡγθάυοιίοης ἀ64 Αἰοίϊοτς Οαιμιοίγιιος 8011 16 τὰρρογὶ 
εἰ ἴὰ σογγϑοιίοη, ἡ πὸ [δυάγὰ ργοπάγα αυ6 ἐοῦχ 4} ροΓιογομὶ θη [16 [ν 15 ἰοἱ ἰγλοό. Νουβ ΠΘ Γϑυ ἢ ΠΔίΝΟΠ5 456 ΠΟΘΙ] 
ὑδιιίοη οἱ “6 1169 αυΐ δυΐντοηι δὺγ π038 ΡΙΔΠΟΝ 68 (16 πιέ!α] δίποὶ ἐογγι όθϑ. Οἡ σγουαῖὶ δυϊγοίοϊβ φσυθ ἰὰ βἰύγίοίν ρι6 
ἐπ 5411 16ς ἴλυ!65, δἰϊδηόυ 4 η Οεἢό ἀ6 πιόῖδὶ η΄ 5ί ρ'ἱπὶ ἜΒΗ Ρα8 ἀυ ἰουϊ, 1] ἱπίγοάι! [4 ραγίδοϊοη, 
ἐὰτ ὁ ἃ ἰτουνό [6 πιογρῶ 46 6 Ἴογγίρονῦ )υβαυ ἃ δχ(ἰπὐϊτοη ἀ6 ἰδυίο8. 1, Ἠέῦγου 4 ὁϊό τονὰ ρᾶγ Μ. Ὦγδο!ι, ἰ6 ὕγθο 
ΠΑΡ ὧ65 Ὥγϑοβ, 16 },ἡιἶη οἱ [6 ταπραίβ ρᾶΓ [65 ῬγΘΠηΐΟΓ8 σΟΥγοοί 8 ἀ6 ]8 ολρίτα]6 Θῃ 605 ᾿ἰΔηβι168. , 

Νοιιβ ἄνοῃᾳ 14 οοηῃτοΙ Διίοη ἀθ ροπνοῖγ Πηΐγ ἐοὶ συὶς ΡὼΓ 165 τύ ΠΟΧΙΟΙ5 5. Ϊγ 8105 : ἘΠΗ͂Π, ΠΟΙΓΕ ΘΥΘΠΙΏΪῈ ἃ ἢπὶ Ρ8: 
θγδη]οῦ [648 ρτπήον ρυ] δ! 9π5 δὴ 1{{8116,) δὴ ΑἸΠοπᾶσπα, ὁπ Βοϊρίαυ οἱ θη Εγάποθ, ρὰγ 168 ΟηπῸῊΣ ΘΥΟΓδ ἀ0 ἴλονθ 

16 Οοτγάϊ (6 Ναρίοα. [6 δαίη! Τῆῇοηιας ἀο Ῥάτῖηο, 1 Εηγιοορό(ϊ τοι 4 Ἰομι56 ἀρ Μουτςἣ,, [6 γθουθὶ! 465 Πόοίαγ ΠΠ]0Π8 46» 
τὶ οκ ἀ6 Βγιιχυος, ἰὸς Βοίίαπαϊεί65, 16 διιίγος οἱ ἴ6 δρίοϊἰέφε ἠα Ῥατίβ. υϑηυ 1, ΟἹ τΥ νοὶ 811: τό [πιργίπιθγ 0.6 465 
ὁ νγάσοα 46 σουΓία Ππα]οΐπο. [,65 ἴῃ - 45, οὐ 5᾽ δηρίοιι 586 :ι 165 ἰπ - [Ὁ}10,, (Αἰδαϊαπὶ ρϑυγ, δὲ οὐ τι Ὁ5: Υ ἰθιΟΒΟΓ, βὰΓ 
(ΓΑΪηϊΟ 46 56 ΠΟνΘΓ ἀ8η5 665 Δ0ῖπ)65 42η5 [1 Οἱ κ8Π" τίνοϑ ; πιδῖβ Οἢ ἃ Πηΐ ρΔΓ 56 Τί βῆ 6 Γ ἃ ΠΟΙ {πη 16 Ὁ. ΒΊΡΗ ΠΙυ5, 
ΚΠ Ὶ ΠΟΙ͂ΓΟ ἱπηρυϊςίοη, ἀ ΔιΓ0 5 Ἐσ᾿ Θιγα 56 ργύρατγθιϊ! 8η Βμίαἰγε ἀθΙΎΘΓΒΘΙ, διὺχ Βέεϊξισπδ ἀα ἴον 168 185 (Ὁηστόνμοϊίοης, 
ἃ ᾿ηο Βιοσγαρῃμὶδ οἱ ἃ ἀπὸ Ηἰδίοῖγα μόιότγαϊο, οἰς., εἴς. Μ᾽ ποιιγθυβοπιθιῖ, [ἃ ρ᾽ρατγὶ 465 ὀ ππποη5 46} [Πρ5 οὐ αι] 58 
ἴοηῖ, 850! 84πν δυίϊογιιό, ρᾶτοο υ 6 }}68 5οηὶ κ8π5 δχδεοί 046 ; [Δ ζΟΥΓΓΘΟΙΙΟη ΒΡ} }6 δἢ δυοίγ ὁ ὁ [16 βὰν 608 αὐρυρίος, 

ΒοηΪ1ϊ αὐΌΠ ΠῸΠ οαἷϊ ρι8 5θηιὶ [8 ργαυἱ μέ, 5οὶἱὶ 4101) 211 τοοι!ό ἀσνϑμηὶ 165 [γδί5 ; πιλῖ5. ρλιἰθπο6 } μη 6 τοργοάηοιίοη 

οοτιθοῖα βυγαῖγα δἰομιϊόΐ, πα {ἀ1-ς φυ᾽ὰ [Δ Πυπιότθ 469 ὅςο᾽ ἐβ 4} 50 5οπὶ (Ὡ165 οὐ 40] 56. [ΟΓΟΔΣ ὁπίογο. 
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ΤΟΥ Εν ἁΓΙΟΙ͂Σ ΠΑΤΡῸΣ ἩΜΩ͂Ν 

ΙΩΛΝΝΟΥ, 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ͂ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, 
Τὰ ΕΥ̓ΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΆΑ. 

ΡΟΝ ΦΟΑΝΝΙΒ ὈΗΒΥΒΟΒΤΟΠΙ, 
ΔΠΟΠΙΕΡΙΔΟΟΡΙ ΟΟΝΘΈΔΥΤΙΝΟΡΟΙΙ͂ΤΑΝΙ;, 

ΟΡΕΠΑ ΟΝΝΙΑ ΟἿ ΕΧΘΤΑΝΤ, 
ΝΕΙ, ΟΥΤ15 Ε95 ΝΟΜΙΝΕῈ ΟἸΚΟΟΜΡΈΠΟΝΤΟΚ, 

ΑὮ Μ59. (ΟΡΙΘΕΒ ΟΑἹ,1,.,|005, ΥΑΤΙΟΛΝΟΝ, ΑΝΟΙΙΌΟΣ ΘΕΒΜΗΜΑΝΙΟΟΘΟΙῈ Σ ΝΕΟΝΟΩΝ ΔΑ ΔΑΥΙΠΙΆΝΑΜ ΕΤ ΡΒΔΟΝΤΟΝΙΑΝΑΝ 
ἘΌΙΤΙΟΝΕῚ ΘΑΘΤΙΘΟΑΤΑ, ΙΝΝΌΜΕΒΙΒ ΛΌΓΤΑ ; ΝΟΥᾺ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΧΕ ὕ8᾽] ΟΡΌΒ ΕΠΑΤ. ΡΒΕΈΡΛΤΙΟΝΙΒυ 5, ΜΗΝῚ ΓΙ, 

ΝΟΤΙΘ, ΝΑΆΠἧ ΚΕΟΤΙΟΝΙΒΌ5 ΠῚ ΣΤΠΑΤΑΙ ΝΟΥᾺ ΘΆΝΟΤΙ ΡΟΟΤΟΝΙΒ ΥἹΤΆ, ΑΡΡΕΝΌΞΟΙΒθΘ, ΟΝΟΜΆΘΤΙΟΟ ΕΤ ΟὐΡΙὺ- 
5Ι1551Μ|8 ἸΝΟΙΟΙυΘ ΚΟΟῦΡΕΤΑΤΑ 

ΟΡΕΒΑ ΕΥ̓͂ ΘΤΌΒΠΙΟ ἢ. ΒΕΉΝ. ΠΕ ΜΟΥΤΕΑΛΤΤΟΟΝ, ΜΟΝΑΟΘΗ͂Ι ΒΕΝΕΌΙΟΤΙΝΙ Ε ΟΟΝΟΆ. 5. ΜΑΌΆΙ. 

ΕΟΙΤΙΟ ΝΟΥ̓ΊΒΞΦΙΜΑ. [5 ΟἩΝΙΠΟΝ ΤΙΙΟΘΊΠΑΤΑ ΟΥΚἙ ΠΕΓΟΕΝΤΙΌΣΝ ΤΟῊΉ ΠΟΜΙ, ΤΟ ΟΧΟΝΙΪ, 
ΤΌΜ ΑΓ Α ΠΙΨΕΠΒΙΣ ΙΝ Γ{Π]ῸΚΜ ῬΠΙΜΌΜ ΕΡΙ͂ΤΑ 5ΙΝΤ., 

ΡΕΙ 94 ΕΌΙΤΑ, ΑΙ) ΜΑΥ ΘΟΙΓΡΤΟΙΟΜ ΡΙΜΘΟΕΝΤΙΟΙΕΜΟΒΙΘΙΜ ἈΒΥΟΘΟΑΤΑ συντ, 

ΑΟΟΌΠΑΝΤΕ ΕΤ ῬΕΝΌΟ ΠΕΠΘΟΟΠΝΟΘΒΘΟΕΝΤΕ .-Ρ. ΜΙΟΝΙΣ, 

ΒΕΒΕΙΘΈΠΕΘΕ ΠΕ ἘΠῚ ΠΆΈΣΕΙΒΕ, 
φονξ Η τ τς δ τὸ: τ Ὁ 2"; ν ὦ 

. κἢν ο΄, οο.οὃς Θ6 
Θο. Φω, 

δ.“ 
Ψ 

Φ Ὶ ως 
. Μ ὡ δ᾽.» Φ 

ι'ῴφ Ψ 

ΤΟΙ ΒΘΕΡΤῚΜΙ 
ῬΑΙΤΘ ῬΆΙΩΝ. 

----- - --ςὄὄ- - ε Ε ΕΞΕΞΣ ΣΙ 0. αἰξξξιξεισσυσττοισετσιτισσεττι-  -τττπίσεπεεο. 

ΥΕΝΕΌΝΤ [8 νοΙΌμΜιΝνὰ 160 ἘΠΑΝΟΙ5. ΟΑΙ1(159. 

ο᾽ ἯΣΣ 

ἘΧΟΟΘΕΈΒΑΤΌΙΝ ΕΤ ΝΕΈΝΙΤ ΔΡΌῸΡ 1.-Ρ. ΜΙΟΝΕῈ ΕΡΙΤΟΆΕΜ, 

ΙΝ ΥἹΑ ΠΙΓΤᾺ ΠΑ ΓΟΙΘΕ, ΟΥΑΜ ΡΊΟΡΕ ΡΟΠΤΑῊῪ ΠΟΙΤΕΤΙΕ ΡΑΒΙΘΙΟΠΌΜ νυ ΠΕΝΡΕΝΩ 
ΝΟΜΙΝΔΊΑΜ, δ.0 ἘΕΑΟΟ ΙΟΡΕ ΥΟ ΙΝΤΙΙΑ ΜΟΕΝΙΔ ΡΑΠΘΙΝΑ. 

1862 
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ΕΠΕΝΟΗΒ 

ΟΡΕΕΌΝ ΟΥΚ ΙΝ ἨΟῸ ἸΤΌΜΟ ύΥν!εε ΟΟΝΤΙΝΕΝΈΤΌΞΒ. 

Ησοπι 8 ΧΟ ἰῃ Μδιιμϑυμι. εοἱ. 91-413 

ΜΟΝΙΤΌΜ. 

Ροιοΐίδπ πιϊγαυοτία, Τιϑοίοῦ δοπουοῖο, χαοὰ ἄππι ἰπ οπιηΐῖδι5 απ ρύοο δῆς δὰ9 ἰππὰ ϑαθοσουίυτίς 5. Ζολπηοπι 
ΓὨγγβοβίοιηυπι 59. Ῥαϊγίδυ5 νοῦβὶο [,δἰΐηω δὰ ἰοχίυ τα ὕσθουμ οοΙυπηδ δὰ οο᾽ απιη8πὶ δορδαϊϊ, ἰῃ πάσοα ποϑῖγᾶ 6}115- 
ὅσδηι 5. Ποσίοτβ οἀϊιΐοηα, ραβίπα [,21{π4 ἑαχὶα αγίροαπι ραρίηδπι ἰΔηΐιπὶ ροηδίυνΡ. 9. οδυϑ8 ἰυϊι οἱ αυϊάθπι υηΐοᾶ, 
αυοά ργίυβαδαπι ΠΟὈ 5 'π 2πίπ|Ὸ [υ͵556ὶ ἱπίοϑγατη 59. Ῥδίγυπι ΕςοΙ Θυ 1:9 ΟΥο8 ἰγαάϊ πο πὶ οοηίοχοτο, ΐ5πὶ αυΐϊπηδοὶπι 
ΔΌΠΙΩς Δηη15 5δογβὶπι δαἀϊάογδιηυβ [,Αἰπ6 ἰαπίυπι 5. . ΟΠ ΓΥβυβίοια! Ορογα, "16 γῖϑσυ 6 πιδπαδυθγδιηῦβ ἱπηπι δ [109 
65 οὐ ἰἰ8 86 Βα Γθηϊ, οἴ ἢδς ἰῃ πιάπὰ 6556 [{{{6Γᾶ8 ἱπιπΊΟ ἢ} 65 ΠΙΟΥΘΓΘ, Πα 6 1η δηΐπιο ἰυ)] 566 οαἰιἰοη}8 ΠΙΘΓΘ 
1,δι})88 πουθπὶ ἀρ] 6 ΓΘ Ὑο] "πΐπᾶ αυδθ [8πὶ 6 ΒΓ Ὑρ15 τη] Ὁ Π 08 πηδηἀ4:8 Θγαπὶ οἱ ρ] υτγῖ5 αυᾶπιὶ βαχαρί ἰδ πα} } Π 1018 
σοπδιογδηί ἔγαηείβ, ἤθης [61 16 ἰηγθηϊηῦ8 πιράυπι, ΠΟῊ ἰδηθῃ βίη ορϑσᾶ οἱ πωρθηδᾶ, μ880 δρίδηὰΐ Βυΐο οαἰιϊοοὶ 
ὨΟΥ͂Σ, 4υ8 5ὶς ἰυχυᾶ ἴυτὰ τῆοδ ἰυπὶ 1,αἰΐᾶ αἰἰλῖδ ἀνδάϊ. 

Ῥδῦοδ πυῆς ἀδ ἴρ58 Βοπλ Πἀγπὶ ἰῃ Μδι᾿Πδοῖιπὶ δα  οΠ 6 ργεποίδμδ. 

ΟΠνγβοβίοπιΐ πουΐς δύγδας ἰῃ Μ αἰ τ μϑυην ΠΟ 258 ἰγρὶ5 πιδηήαγα ρδγαηιϊυ5, ἀδ Τασϑης πη͵5 οροτὶβ οὐ ἴοπα, ὕλη- 
ἀδοτγι χιδ ΔῸ δγυαιι ςϑίπηο νἱγο Εσίἀδγίοο ΕἸ] δἀοτηδίδ, ἱπα!οἰυπ) (Δεῖ πὶ 65ϊ. Ουδπὶ οὐἰἰοη θη) 5.21π| ἀτῸ 6 58184Π| δύ ην- 
πιὰ αἰ χοηιϊία Θχδπιίηδηϊδε οχρίογλυϊθβηυθ, Ὠοη ροϊυΐπιυ8 Ζυΐη οπλΐυ5 4118 οἰ] 6 {|| 8π| δΔηιΘροηογοίηυϑ, ἀοοἰ 85. Π|6 
ΤΟΟΘηΞΟΤΊ ἰοουπὶ ἰμ6 Γ οτἰἰἰσυ8. οπ 65.898 τυπὶ δι βογὶθθηι68. Νομο δηΐπι υηαυδίῃ Θχι εἰ ἰἰ8 βᾶραχ ἰηἀοίοϑθυδαυθ 
εοὐΐουπι οπιπίαπι Πυ566 ΠΟηλΐἴ14 σοητἰ απ ᾽πὶ ἱηνοϑιίραϊοῦ οἱ ἰυάδχ; ποπι0 ἰδηϊδπι [οςἷ8 ΟὈδουτί5 ἰυσδίη, τηα}}}}5 [ἢ - 
τορνίϊδιθηι, ραγιιγθ:}5 ογάϊηδιΐοησηι, δορεἰβ ρυτγἰδίοπι, ἀα}4 θγπή δι 6π), 400 ἀδπιαπὶ οὐπηαυθδ πιούο τηδῖ6 Ὠδθθη- 
εἰδυ5 βδηί141 6 πὶ σοηΐυϊ. Γεχίυπι ἱμχίίυς Οτγϑουη, αι δ! πὶ οαϊάἀοταῖ βυπιπιυ8 1}16 Υἱν, οἱ Π04 Θχργοβϑίπηυβ, γαγΓυΠὶ 
Ἰεοσιίοπυπιὶ ἀποιδιομυπιηπο μαυοὶ 55π|ἰ8 ἰδαῖαπ), 4088 πιϊπογί8 νυἱάθ δὶς πηοπιοοϊΐ, ΟὟ προθβϑίϊδίθϑβ, υἱ ἰυηιϊ, ἰγρο- 
πτδρῃίοδε, οοἰιοῦ οχο ϑὶ5. Ῥγιϑίογθα, οὐ ἰ,διὶπα Βαησαϊοιίμογυπι ἱπίογργοίδιϊο ἃ "οϑίγο 78πὶ ἰθτίυ (ΣΓΒΟΟ 5326 5511} 
ἀἰβδοιατγαοῖ, ἰρβδπὶ αι ϊθοπὶ βαχοθπιίϑ ἴῃ ἰοςῖβ σογγοχίπιυβ, 800 ἰυσὶσθ ἰδπιθ ἰΘοΐογα ᾿ἰζαπι δ᾽ 'αυδηάο γο] πα 6} 168 ; 
ποίδγυπι ἀυῖϊθπὶ 4185 πιδεμίηἰ δἀβογίρθογαι Μοιιοίαϊσοηΐυ8, 4148, αἱ συ ἢονῷ Ὠυϊς ΓΘΟΘΏΒΙΟΩΐ ΠΟ βΡυΟΓΘηϊ, ᾿πἰο ρΓ88 
Βογυδυὶηυ8; 1145, υὐἱ Ορυ5 [υἷἱϊ, υἱ Δὰ οσογγοοιίοηθβ ποϑὶτ8 ᾳυδάγδγοηϊ, τοβηχίηυϑ, πυηὺ ἰδ01{], πθης οἰΐδηὶ 50 501» 
Ρ ἰοποπι, ἔρισ., νοὶ, Ενιτ. Ρατβοῖ,., δ 6168. : 

Ουπιὶ νοῖῸ ἰοχίυβ 1,δι]Πυ5 ΞἰογοοϊΥ μία ἀρὰ π05 ϑογυδίυ5 ἰδπὶ εὔπιὶ Οτέβοὶβ ργορίοῦ Αηἱδηὶ ἱηςογργοίδι ποτὶ ραρίηᾶπὶ 
ἸηΓογίογαπι ΘΟ ποηϊθῖθ αιλάγαγθ ποη μοϑββδθοὶ, ἤδης ἱπιογργοιδίοησπὶ δὰ δαίσθηι οροῦὶς πηδηθανίπιι8 οἱ 5 ῃη6ι8 
Ραχίπο5 [γυδβιαιί πη αἰςθθοὶδ 4 οἱ ἰ6ΓῸ ΠῚ ἀραϊυιπαίδς ὁ γορίοηθ ἰοχίυ8 ἀγωςὶ ροϑυΐπιι5, 1 δυΐοπι ραρὶθᾶῦυπ) 80Γ168 ΠΌ- 
ὨΙΘΓΑ ἢ 8 Ω01 ἰυγθάγοίαν, ΘΟ] υπιθάπὶ 89, ἴὰ αι ἀδδίῃθθαϊ Αηΐδιμ5, οὐπ) βεαυθηῖ 115. }ιμχίπιιϑ. 
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ἴῃ ἢδο ρᾶγὶθ ᾿πηπηθηϑῷ βουὶρίογυμ ΟΠ ΡΥ ϑΟϑι ΟΠ ΘΟΓΌΙΩ 5.0 }ν 8 Θχοο]θηάδ οαἀϊΐογοα ρει ογὶηΐ, 

ΘΆΝΟΤΙ ΡΑΤΆΙ5 ΝΟΒΤᾺῚ 

ΦΟΛΑΝΝΙΒ (ἨΛΥΒΟΝΤΟΝΙ 
ἈΒΟΗΙΕΡΊΒΟΟΡΙ ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙ͂ΤΑΝΙ 

ΠΟΝΠΙΕῚΝ ΜΑΤΤΗΔΥΝ 
ΤΕΧΤΥΜ ΑὉ ΡΓΙΌΕΗΜ ΟΟΡΙΓΥῊ Μ55. ΕΤ ΥΕΒΒΊΟΝΥΜ ἘΜΕΝΡΑΥ͂ΙΤ 

ῬΕΕΟΙΡΥΑΜ ἹΕΟΤΙΟΝΙΒ ΥΑΒΙΕΤΑΥΕΜ ΑΡΒΟΚΙΡΒΙΤ 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒΥ͂Β ΎΒΙ ΟΡΥ͂Β ΒΕΒΑΤΈῈΤ 

ΝΟΥ͂ΙΒ ΙΝΡΙΟΙΒΥ͂ ΙΝΘΤΆΥΧΙΤ 

ἘἈΙΘΕΒΙΟΥ͂Ν ΕἸΕΙῸ ΑΑ. Μ. ΟΟἸΈΘΙΠ 55. ΤΑΙΝΙΤΑΤΙΒ ἃ ΒΕΟῈ ἨΚΝ. Υ1}1 ΕΥΝΌΑΤΙ 
ΟΝῸΘΝ Ε ΒΟΡΑΙΜΙΤΙΟ. 

Οδοϊλθεκἰθ ἰη ΟΙΠϊοΙηΔ Αςδασηβῖοϑ, συτγ5 οαἰοτ5 ΜΌΓΟΟΧΧΧΙΧ. 

"" ΡΕΖΈΕΛΤΙΟ. 

Ὁυοι (ΡΥ ϑοϑίομηο ᾿ρ5ὶ, ἀυπι ἐπ Υν}5 ογδὶ, ἃ Ἡν] ἀἱογὶυυ5 ΟΝ) οἰ οδῖαν (α), Θαπι ργΟ  ἐχὶβ Θχοῦ- 
5 δυιά!οΓθ 5 τηογᾶγὶ, ἰὰ π6 τὐῃὶ φυοαχυθ οΥἰπιηὶ ἀδίαν, ργϑίδηαϊ ποχοίΐο ἰηΐϊγᾶ ἀγο 581 108 
Ἰἰπ 165 ΘΟ] 50, δὰ αἰδαγ ἰϑϑιιυ μη Ῥδίγοηι 1 οίογ ἢ ΓΘ Δ}. Απἰοαυδηλ γ6ΓῸ δὰ Πονθ 
οὐ! οηΐ5 ᾿πϑ αϊαηὶ γι οι ἀ δ ϑογ 6 Πα Δπὶ ΔΟΟΙΏΖΟΡ, ΟΡ ργοίϊπὶ ογὶί, φυϊά δηί6 ΠΟῸ8 

ὈΓΟΥΟΡ ΓΘΟΘηβοΓα. Νδη οἱ Ποὴ ἸΟΥ 6 οΓΡαυὶῖ, σαὶ ἰάθτ ποαοίϊαηι ἰη Ργίδίίοηβ βὺυᾶ ϑιιοθρὶϊί, 

ΝΟοηϊοίΔ]οοηὶὰ5, οἱ ἀθ ὑογὶ8 ποϑίγὶ Ῥδιγίβ δα] οηυπ ἴὰπ| ΟΠ θ5 ἰυγ ΤΟΥ} 115 ΥἱρῸ5 οἰ} 

ἀοοις 55: 05 ἴῃ δ Ππη)8ἃ ᾿σΠΟΓΔηἰ8 γογϑδγὶ Υ]ά60. 
Ι, δίαϊ πὶ ἰπ ργϊπεῖρῖο ἢυ)υ8 ἀγρυμμθηϊὶ, μοϊδηαδ δὶ τηΐγᾶ Μοηίοϊδ οοηὶὶ ἢ Δ᾽] οἰ 8110, φαΐ 

οἀϊίομθ ϑ8υ}} 188, ΔηΠη0 1612 νυϊχζαὶα, ργὶπ)0 1060 ροβὶίδ, (χα θ] ηἰδη86 βϑοιιπάυχγῃ {ΕἸ ΟΓΙΐ, 

Ὠϊθ. γϑρὈὶβ : «Αηπὸ 1617 δ᾽ϊοσγα ργοαΐἱ οαἀϊίο Ὀγθοο- δίϊηα Ηοταγυα ΟἸΓΥϑουϑίοσῃὶ ἴῃ 
Μαδιαμ δία ἴῃ Ποδηηθπ οχ ΟὔΠοΐηᾶ (οι 6] ηΐδηᾶ ΗδΙἀοΙθόγθ. Ουἱ δυίΐθμχ 1118τ ρ00]1- 
οδηάδη ουγδγιηΐ, ΘΔΥ1 18 η 81 8) αυΐϊηαιθ δηΐθ ΔΗΠΪ5 ΘΠ 558 Π6 ΠΟΥΪ556 ΄συϊάθιῃ νἀ θη Ὁ 

1116 ςογῖα ποη υι8ἷ ϑυηΐ, η86 6715 υϑρίϑια το πογυηϊ. » ΝΘ Ο τσ. Νϑη] ΘαἸ ΠΟΘΙ 5118Π| Ώ0}} 
φιΐηγιε απηϊΐς ροεῖ, 56 ἀεοεῆι απηΐβ απίς Ὑυ] δίδτη ϑ. 6} 8ηδηη, ΥυἹ 6]. οἱ Δηηο 1602, ρυ}1οἱ 
7υγϑ Τϑσαγαηΐ ; ΘΔΙΏΧᾺΡ ᾿ρϑᾶπ, υἱ Ἰηοχ ΥἱάθὈϊη08, 5.4ν}}} 8 ἰγροί ἴδ 5110 Ἔχ ρυ πη δ1) ἰΓδα- 
ἀϊῖ. Ἀ65 δυΐδιη δϑὶ ἢϑο : Ῥγοάϊῖο δχθιῃρὶδγὶ Αἢρ]οδηο, Ηφ᾽ ΘΙ ΓΘ η 565, Π6 8ὺ8 6 10 ρτοῦϑα5 

ΟὈβο]δϑοθγοῖ, ᾿ἰρτοβ πόύὸ {ἰἴο, πη ρΟϑἰ ΓΙ ΟΓΘΙ. [8150 [γθηίΐθ, ἱποίγιοῖοϑ οι ἰβοσαηΐ; αυ0- 

ΤῸΠ) υηυπ 1ηοδι6 ἀσοοτὶ ρ5ὶῖ Μοηίοΐδ]ουηΐι5. ΟὉ ἰΏ6ῃ Π6 516 χυϊάθιῃ δχουβδηάιϑ 651. ΝᾺΠῚ 
ΘΔΥ 5 056 ἰῃ ΠΟἷϊ5 δα ΗοΙΏ1}185 1 Μδι [ὨΘΌΙη οἷς ργϑΐδίυϑ ογδῖ : « ἢ]566 (οοἀϊοϊθυ.5) 866 65511 

εὐϊίΐο υμϊσαία Ηεϊαεἴδεγρεπδὶδ, ἀ6 χὰ αΌΔΙΝ 5 ἸΠΠΠῚ6Γ5 5οδῖθδὶ ΘγΡΟΓθ0.5, ΖΌΟΓυΙΏ ἸηδηδΔη] 
οἱ οαγίθ πη Σ 8 Π| ρϑιῖθ ΠῸ5 ΘΧΡΌΓΘΔΥΪΤΊΙ5, ἰδηθη σγδῖ18 ἀθ οί ὈΟΠΪ5 1}}}15 Υἱγῖβ, χυΐδ οἱ 

ὉΓ115 Ἰη6 118 Θά6Γ6 νου ϑθιηΐ, ἰάχυθ 0 γὶ5 ΠΟῚ ΠΟΡΠ  ΘΉ 1551116 ἱηπραοίϊβ. » Πἰάχαδ, υἱ δα ΓΘΠῚ 

Γράθδίηνϑ, ΟΠ γγϑοϑίουηὶ ΗΟπ 185 ἰη Μαιϊῃυμ (δ) ρτίπιυ5 αγαος οἀϊαϊί (ηΔπ ἀ6 1,α[ἰηἷς 6α 0 - 

(, Υά. Ορρ. ἰοπι. ΠΙ, ἡ. 115. 
ὑ) ἴατιιπὶ ἰοπη ταί α ὑπ8 θὲ ΔΙΊΟΓΆ Θ6ΟΥΒῚΠῚ ΔΠ| Δη16 ργοάϊογδηι. 

Ρατμλοι. ὅδ. 101}. ᾿ ι ΌΥ : 

Ἃ ᾿ 

ὟΣ 



Ἴ ΕΠΙΏ. ΕἸΕΙ.Ὸ ΡΒ ΕΑΤΙΟ 

ΠΡῸΣ ΠΌΠς ΠῚ ἀϊσδιη) (Ομ Ο]ἰπιι5 ᾿Υροσγάρἢι5 δ ΟΙ Πογσοηβὶς, ἴῃ νο]υμαΐηα ου͵ὰ5 ἰποοΓι- 
Ρ[Ϊο ἢϑς ὁδί : Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμονυ ἀρχιεπισκόπου ἹΚωνσταντινου πόλεως 

Ἑρμηνεία εἰς τὸ χατὰ Ματθαῖζον ἅγιον Εὐαγγέλιον. ϑαπείϊ Ῥαίγὶ9 ποείγὶ Ζοαπηῖς Οἠγυδεοδίοπιϊ αἵ 

τὐϊεριβοορὶ σοπείαπίϊποροίεος Ἐχροείἰο ἱπ Ἐναπρεῖϊπι δοομπάμπι Μαίίδαυηι. ἄτασς πιης 

δυϊπιιη Ῥγοαμοϊίῦ ὁ πι88. ἐἰϊιιείγῖδε. (α) ὑἱδἰἰοἐλοσαγιηι Ῥαϊαίξίπα, Βαυατα, Αυσιϑβίαπα, οἰιηι 
ἡπίεγρτείαίίζοπε Απιὶαπὶ. Ασοοαίὶί (Οοπιπιεηίατίια πλενὸ Γαξίπιι5 ἴα Μαίδαιηι, υϑἷρο αἰγὶ δυιίιι8 

φίάεηι ἢ. Ολγυεοείοπιο. Επ οἤβοῖπα Οοπιπιεϊϊπίαπα. Οὐπι ρῥτιοϊ!ερὐϊε. ΜΌΘΗ. Ουοά δὶς ἀθ Αηϊδηϊ 
ἩΠΓΘΓργοίϑ! ἢ 6 δ55θγ, Ἰὰ ΠΟΠηἶβδὶ 46 οοἴο ρυίογίθυ5. οι 115. ἱπι6 Π ζομάπγη 651 : πδπὶ ἴῃ 

ἵγοηΐθ ΠΟπλ. 1χ ἀἰβογία Ἰαρίίυνγ, αΘεογ)ίο ΤΥΊαρεκιιπεῖϊο ἱπέεγργυείε. Οοτωτηθηίϑγ 5 δυΐθιη ππογα 
Καείπιις ἰΒ Θϑῖ, χυΐ νυ] Οἠγῳβοβίοηιϊ « Οριι5 ἱπιρεγ[εοίμηι ἐπ Μαίίἢαυπι » ἡυπουρδίαν, 46 
400 ῥγϑίθνγ 81105 δρὶὶ ΜΊΠ15, Ῥγοϊθβοτα. ἤυπι. 1031. Ὀ6 γθοο υΐυ5 ΘαΠἸοὨἶ8. Θχθιῃ ] τὶ 
ὈΓΘΙΘΓ 5. 0}}}} (6 σε που συ ρα 4]]Δίαπι ρδιοᾶ τηοποηάδ πυηΐ. Οοαϊουπι ἀἰ55θ δι οἢἶ5. ἴῃ ἰοῖο 
ΟρΘγΘ Πι}}} 8 τηθηίϊο. ΡΙυγοϑ δυΐοια ᾿ἰθγοβ ἴῃ Ογϑοὶς οοηϑι 6 η 15 ον ]αἴο5 6556, αὐ] ἰδγὶ ΠΟ 

Ροϊοϑῖ; ἴῃ αυΐρυ5 ᾿γϑδοίδη]β δαϊἴοῦ ἤδης Ἰθααπὶ 5101 ἱτροβυ 556 υἱἀθίαρ, οἱ μ]θηίογο ἰθοί 086 

ἴ ἰθχίυπι γο] δία, υοοᾶ 0] 418) ἰῃ ὕπο δαΐ ραγῖθυ5 σοάϊοϊ 8 ΠΟη Θχϑίδγθηϊ, ὉΠ οἷ5 ἱποϊυάθρεῖ: 
υδτη αυϊάθηλ γΘρυ]δπῚ 60 5416 ΟὈδογνυαν, οἱ τηδη }651|55Π205 Ργορίον Ποιηοοίθ᾽θυΐοη 
ἀοέδοίυς ἰἰδάθπλ ησῖὶς ἀϊδιηρυογοῖ. δ ἢϊ5 ποἰἷβ5 8]]1 ἃ ροτΤῸ πιοηθηάυμ δϑῖ, υἱά δ οθῖ ρδὺ Ηο- 

(185 ΧΙ ΧΙ οἷ ΧΙ Θἃ5 ΡΔΓΟΪῸΝ ἀἰ58θιϊπᾶγὶ ; ἴῃ ἰγῖριι5 δυΐθια βϑαυθητί 5 Πυ}}85 Θχϑίδγα 
η46 ἨοΠΙΝ 185 δῖ οσ Ὁ π|00 οοάϊδα ἀαΘϑογρίδ5 6556, 60]}}ὶ ροίοϑι. Ῥοϑί που] 1 8Πὶ ΧΙ ΓυΓΘ118 
ποίδηϊιν οοὐἀΐουγῃ ἀοίδοίῃβ, 56 ἃ δἰ; χυδηῖο, Βἱ 1810, Ῥδυοίογοβ. ῬΟβίγΟΙηΟ δ ΟΠ] Ἰᾶ ΟΧΧΧῪ 

δὰ υἱἰτηδηῃ ἰοχῖα5 Ἀυ} 5τοὐὲ 5. Χη]5 ΟΠΠΪΠΟ ΘΧρΟΓ5 δϑῖ. Ουὐὰ5 τοὶ, οὐ ἀ6 ΘΟ 05 τηδηῦ 
50 Σ]Ρ115 ἀἰσθηάμπ) ζπΘγὶῖ, Γδῖϊο ΘΟηδίδ 11. ὈΠΌΤη δά δι, Θχθιρ]υ ἢυ}ι.5 ΘΠ Οη]15, αυοα Ο]} 
Ιβδδοὶ ὑδϑδυθοηὶ ἴα, ΓΟ Πα Πὶ ἴῃ Μυ560 Βγ Δηηἷς Ὁ Θχϑίδγθ, οὐ ἰῃ ᾿ἰτ]π6 ρϑυοδ αὐθάδη, 
δα Γ65 ἰῃ ὈΓΪΠ115 ρα γ 6 η[18, ΠΟΐδΥ ΥἹΡ δ ηυ.5, Ὠδγ ΠΟΙΆ] δτυμη, υἱ Θχ σΟΙΩΙ ΘΗ ΔΓΪΟ 6}0-: 

δα Ῥογϑὶὶ βδίγγδϑ δοῖο δρρϑγοῖ, Ἰθοίοῦ βἰιμοβ᾽ 55: Π]05. 
Π. Ομνγϑοβίοιηι Ορορᾶ οχηηΐᾶ ἀγροῦ οὐἀϊαϊ! Ηδηγίει8 ὅ5Δ80}}15, ΕἸΟΩδ δΔηποὸ 1612, 'ἰπ οοἵο 

ἰοπηο05 αἀἰδί θυΐδ, ααοτυμα ϑθουηάυβ ΒΟΠ}185 ἰπ Μαιϑυμ οἱ Σοδημο Ομ ρ] οἰ "ἴν. Ηυ)}ς 
ὉΠ 206 Ρδρὶπ δ δϑοῦ ρίυτῃη οϑὶ, Εἴόπα ἐσοιδιηι ἱπ Οοἰϊεσῖο Περαϊϊ ΜΡΟΧ. ΤΥροργαρἢυ5, 

ΒΌΡΓΑ αἰχίτηυϑ, Θχθιη ρ]δγὶ (ΟΙΠ16]} 8 0 υ80.5 65ϊ, 80 ἱρϑίυβ 358υ1}}} τδηιι ἢ 6 ἢ 1551 6 Γθοο- 

6η116, χαρά ᾿ρϑὰπὶ δάϊναο Οχοηϊ ἴῃ ὈΙ]οἴπ θοῦ Βοά]οἰδηᾶ γο] ρῖο86 βεγναΐων. Ηἰο {Π10, ἴῃ ροϑβίθ- 
ΠΌΓΘ ργϑϑαγ 1, 51 Ὁ6Π6 ΠΟ Πηἱ, ὙΟἸ τ 5 ῥϑγῖθ, ΡΓῸ Θχοῦϑο διε  ὙρΌΓ τηδη 50ἸΡ[Π], 
οἱηθησδίυμη οἱ 1], ομογ δχυργοϑϑογυηῖ. 6 50 0514118 8.80 Γθοθηῃβι Οἢἶ5 ὑδυοᾶ 05 ἀΟΟΙΪ 

οἷον οαγερίαθ, χυδ Πἰσ Ἔχϑοῦῖθο γα ὨΟη ζΡΥΔΡΟΓ. α Ηδγύσω δα! ομθηι Ηο͵ΑΙ δγυτ δαάογηᾶνὶ- 

ἴη0.8, Ι,θοίον, 6χ φυΐπαιο ᾿ γ5 δῆ βογὶρμί]5. Ῥχγίηνμηιν ΠΟ ὈΪ58. οχίθυϊ! ὈΙΡΙ]1οΙἤ6οα ΘΟ] οὶ! 

(ογρογίβ Ογίϑιὶ Οχοηΐ, ἃ ϑόγθορυ]ο χαοάδπηι, μομιῖμα αγϑοο, δηηοὸ ΜΟΟΘΌΧΟΙΧ 58[15 Π66}}- 

Βοηΐον οἱ Προγῖῖο βου ρίυα, Ἀραϊηρθ 'ῃ Αηρ] δ, ΧΙ ἰδπίθ ργογο5 οι 85 σοη θη ΐθ. 

ϑεοιηάμηι ὈΪΡ]]οἴμθοδ ἐ}Π|51Γ1551 πὴ} Οϑ οἾ}}} δοιαὶ Οχοηϊθηϑ5, ἃ δοάοτη ϑογθορυϊο ᾿ρἱάθε 

δδάθῃ ἤάδ οἱ ἀϊ! χα ηιδ βογρία μη δΔηη0 βϑαμθηίθ, 56. ΜΌ, γι ᾳὰδ8 ροϑίθυογο8 Θοιαρ] οἰ ΘΒ ΘΏ1- 

Τετεΐωπι ὩΟὈΪ5 οοάϊςοιῃ ἀδαϊ ὈΙ ΜΙ] οἴμοοᾶ ΟΟἸ] εἰ! Νονὶ Οχοιὶ, οἱ φμαγέμηι ὈΪΒ]Π]οἴμοοα Ὁ πῖνον- 

518115 Οχοηΐθηβῖβ, Οοπβίδη ΠΟΡΟΪὶ ρος δάνθοίατω, το] ογὶβ πυΐω οἱ δηι.αυυτη 5815, ὨῸῚ 

ΡἴυΓο8 ἰδίῆθῃ φμεπιημδ αυδηὴ χιῖν δυΐ ΧΕ ργίογοϑ σοργϑϑθηϊδηίθια. Ομίπένηι οἱ αἱ ἰταυτα 
Ροϑβιίθυΐογθβθ ΒΟυ 185, Θᾶ5406 ὨΟ ρΐθῃ6 οΟὨ ἰπομίοια, 56 ορετηδο οὐτὰ ργϊτηΐβ ποίθ οοαΐοΘΩΩ, 

ϑαρΓδ ΘΟΠηχηθογϑίϑ Π]ηἰνογϑίἰδι 5 Ὀἰ δ οἴἤθοθ ἀθυθιηυϑ. » Ηογυμι ἴγθ5 Ῥυίογ5 ΠΟῺ ἰΠαΔΘΑΥΙ ; 

χυϑγίας οοάδχ ἰ5 δϑί, εἰ {]]οῦ, χυΐ μοάϊς ΒΟΑ]. 100 ποίδίαν : φαΐ ἰδηθῃ ΒΟΏ Χμ δυϊ χεΥ, 56 

᾿ χαι ἰδηϊατα Βοι 85 οσοηϊίηοί. ϑ6ὰ ργϑίθγαυδῃ αυρὰ οείοτὶ οπλπθ5 Οχομίθῃβθϑ β8θγὶ8 ἴῃ 

ΙΒ μθοδια νϑμδγαηΐ, [ΘΟ 065 αιδβάδηι ὈΓΟΓδ115 βίη ρΌ]ΔΓ65, ἃ 58 ν1}}10 ἰῃ ποῖϊ5. 6χ ᾿ἴῦγο 800 

(οπείαπίϊποροϊϊίαπο Θχοθγρίδϑ, ἴῃ ἀϊοῖο οοαΐοςρ ΒΟ] δίδῃο ἱμυθηὶ (ὁ). ὑδίθγυχα αἰγαπὶ αυδτεῖυ5 

ἰδία οοάοχ ϑδυο, ἀστ ἰοχίυῃ Βάγια Ποτηλἰδγυχα οΟποϊπηδγεῖ, δά τηδηυμλ [6 γϊ, 8η 50 Γ]05, 

ὸ9 

(α) ὕμπάδ πονὸ δυξυπιθηίο ργοραγὶ ροίδοῖ, ΡΓῸ ος (ὁ) Υἱά. Αάηο!. οὐ Ρρ. 2420, 443, 205 («ὦ οδίοθνα 

εἰτυϊο αἰίαπι ροβίθα βυρροβίίυπι 6586. Ναιπ ἀ6 δ0ὺ8- ρατγιὶβ βοουπάδε μυΐὰ8 νο]υπη 5). ῬΔΡΊΠΔ5 ἱμι6Π 99 

«ἰἀϊ8 πυΐὰ8 εὐἀϊιοπὶ8Β Μοηιοίαἰοοπίυϑ βίο : « ὕγιδοα δἀϊ!οπὶς Μδυτγίῃτε 40.258 ἱμίεγ ὕμπό05 1} ἰθχία ροϑδι- 
δὺ π|68.. υἰ ογοάδγο 6βὶ, Ρα] δι πἰ8 ογυοτυηί : πέσε τηυ8. ΕΡΙΤ. ΡΑΤκ.) 
«Νὶπι πιοπιιογμηῖ. ᾿Μ646 ἀοειπιρεογίπῖ. 



ῬΒΙΌ. ΕἸΕΙῸ ΡῈ ΕΛΤΙΟ. 1» 

δὺ) δὰ ποῖδ8 νϑηΐυη) δϑϑοῖ, Οἱ ἱῃποίμθγιῖ, μὰ]: αυΐϊάσαι ποιὶ ᾿ἰψμεϊ. Ἀροιαὶ φιέπέηα οούοτ, 

Βοα!οίδηυβ, λοπεϊίίας ροδέογίογος δαϑηθ6 ἈΟῸΉ ρίεπε οσοπίϊποπδ; αἀδηὶ αἷὺ τη] 8 18} Γ6}}5 
[γαϑίγ δὶ, ἀοηθο ἰηγνθηὶ, οατὰ ἰῃ Οδίδ ορο ἢὰη). 3019 50} ἰηα 66 ἰδ υγίοοϑο, .. Οἢννδοςζοηνὶ 

Ηοπιδία οἰϊγωοί, Ἰαίογα. Ηυ)ὰ8 ρδγ8 δηϊαυδ οἱ ζῃη θγδηδοθᾶ ὨΟη Ρ]0}5 αυϑῖῃ ΧΧῚ ὨΟΠ11}185, ἐεὶ 
δδ5ῖ, ἃ Ρ. 5δ4 Β δὰ τ. 741.Α οοτηρίοοϊϊαν; οἱ αἀυοδα ἰοτίιβ ΓοΟθ ἢ: ΟηΘΙ ἃΓΟ 55:8} οὐδ 
Βορῖο 688 φοϑίβδο ἀδϑουθθη60 ΔῇΠη  δίθ ρτθ 56 [ογί. ΘΙ] συλ 6) υϑάθη νο]πλϊ 8 ρᾶΓ5 Ὡ.]] πὰ 
Ῥτογϑδὺβ δὰ οὐἱοθα δυτη ἈδΔὈοῖ. Ἰδαιο οΟηϑίαϊ, Ρυϑϑῖον ᾿ἰδτυμα ΒΘάϊηρίδηπ) τοοθη 55: 

οἱ ἃ 5ευῦῖρᾶ ᾿ρογὶῖο ἀθϑογρίυῃ,, ἴτ65 ἰδηΐα] ΟΟαΐο65 54 υ}}10 ργδϑϑίυ ἴι.1556, ἀο ΥἹἀ 6] ]ςοί ρεῖο- 
Γὶβ φδιίί8, οί ὑπυπ), δου χαθ νδὶ 6 πρϊϊ πὶ, ροβίθγϊοτβ. 5090 50}05141}58 588η6 Ἰοηυ οι θυ5 χυῦ-. 
τποἀο υϑὺ5 πιο, πυης νυἱἀδπάυμῃ. Εχοιρ δῦ ΗΘΙαΘΙΡΘΓζθηδ6, χψαὶ οἱ Οοάδα ἐπχοιιδιι8 65ῖ, μ.Ὁ 

ζυπάδιηδηΐο πον οαἀϊοη δ ρΌϑυϊ!. Ηοο ϑυπληοδ ΟΣ χοηϊ8 οἱ Π6 δὰ 6061065 5005, Δα 0 

4υοααδ γοίογο ἱμίθγρεθίθ, γοοοβῃοΥῦ; ΘΓΓΟΓΕΒ ἸΥ̓ΡΟΒΓΔΡΏΪΟΟ5, 81 ΠῚ ΟἸΏΠΘ8, ΟΟΓίΘ ΠιΔΧ ταδΠη 

Ρδγίθθα, ρἰοσυμηαθθ ὩοῸὴ ποηὐο ᾿Θοΐογθ, θα θη; ἰδ ΠΟΙ ΟΠΘΙΩ, δ ῥεῖ 5 τιΐδοῦο δοθβμδῖ, 
δϑάυΐϊο οδείιραυϊ ; ὑπο05 ΟΟμ 6] ]ηΐ8Δη05, ἀ6 αυθυ5 ρᾶυϊο δηΐίθ ἀϊοίυμῃι 6ϑῖ, ρα γπλο05 τλϑῦο 
ϑδιαϑΌ, Ῥδυοὶβ ΓΟ 1ο115 8:05, 568 ρδυοίοιθαδ, 46 800 [η ἰθχίυμι ἰπίυ 1, Ουοα δὰ ογάϊηθει νϑῦ- 

Βοιθτ δι ποῖ, ἰῃ ψαοὸ οΟηϑ 60 Πἰγδγ}ΐ τη ἰλ;γ Ἰπῖ6 56 αἰβϑθηθ!υηϊ, ἰῃ μυϊογίθυ5 ΒΟ 115 

ΔΙΟΠΟΙΥΡυΠι ΓΆΡῸ ἀοϑθῦϊΐ ; μὴ Ροϑίθγ Ογ Ὀ..5 Υ6ΓῸ., ὉΡΘ, υἱ υἱάθίυν, οοα 015 58], ρὶυγίμηθ Ὠονανῖ, 

Ῥιϑίεγθα νδγία5 ἰθοοηθβ, 56 πο ἰΐδ ἰγεχαθηΐοβ, τῶ ἢ δ ΓἹ δϑοσ ρϑὶϊ, ,ο6 φαΐ ἴᾳηο ἰοτηροεὶβ 
υιϑἰἰδία5 δκαὶ. δοὶοοῖ, π0}18 δἰαρυϊογαοι οὐὐϊουμι ΠΘὨΔΙΟῃὸ ἴδοῖδ, 51 αυϊὰ ἰοχίυϊ 80 'ρδο γθοθρίο 
Ηθτὶ ργοδὈ ΠοΡ δα)! οἰουδηΐ, δϑίθγθοο ἴῃ 56116 ρο5110, νϑγρδ δ ἀ}11|8, Θδηγάθπι ποίδηϊ ργῶ- 

ἰοπάρηϊϊα, τιδυχίηἱ 1ΠἸου; 51 χυϊὰ τηυϊδρδηΐ, ἀυᾶθυβ ἰἰη60}1}5 ἰγδηϑυθγϑίβ ( ̓") δὰ ἰη απ νϑγθὶ 
γὰ] γογθογυσι, χὰ 6 ἰοχὶα πιουθηὰδ θγδηΐ, ᾿μβογι 15, υθγθυχῃ Υοὶ υογθᾶ, 48 ὁχ σοα οἰ θυ 5ιυ- 
οἰθηάδ ογδηῖ, ἰῃ τᾶ πο ϑἰβη0 γρ. ρεϑροβιίο τοί. Ἠοο υθῦο οἱ ἰῃ 716} }οἱϊο ῦ σὐβϑὶί, φυοα 

ΠῸ δὰ ποΐυ δηλ Βα θοθδι, αυᾶ 5᾽  ηϊβοδεοίαν, δὰ χυοί γοσδῦυ]α 8656 οσίθηδὶ ΠΏ ΘΟΙΔΓΌΠΙ ἰ5ί8-- 

ΓΌΣΩ Υἱβ : σὰ γο5 Εαϊϊογίρυ5 Βεηθαϊοί 58 ΟΠ υᾶΣ, ΘΥγδηϊ ΟΟΟδ510 Θχϑιι (α). [61 
ὯΟΘη πὕὯο Ιοοδ ηοἷδ8 αὐἀαϊέἑοηα οἱ πιμαϊίοπῖθ ἰῃῖογ 9886 οοηΐυμάθησο, πονδ8 ΘΟ (1065 ἤηχθ- 
τυηί (δ). Τογίυμ δοίδια) ἰΘΟΙ ΟΠ ΠῚ δθηυϑ 6Χ ἰρϑίιιϑ θυ} ἱπουτγία οτἰ σίπθι (ταχὶϊ (ο). ΡοῦΓῸ 

οὐδογνυδηάυτη οϑὶ ϑ8υ} ἝΩ) Ὀ]υΓγίτηδ5, υἱ αἰχὶ, τοίθεὶβ δα Οἢ 15 ̓Ἰθοίβάοῃθϑ 5ϊὴ6 δαϊ)οη 006 
ταυΐδε56; 8ἷ Υ6ΓῸ δ᾽ἰαυδηο ἀ6 ΘΟΓΓΘΟΙ ΟΡ 1,ΘΟΙΟΓ ο θη 68δθὲ, ᾿θο ΟΏ6η) ἃ 56 διηοίδιῃ 11) 

τοδύχίῃ6 οὐ 5 ζπὸ γ7γρ. ρ0501556, Βᾶυὰ 5605 ΄υδῃῃ 8ὲ 6 σοάΐοθ ᾳυοάδῃ! γδηι 5ουἸρίο ὀσχοογρίδ 
Πιϊςβεῖ. Ηος χυοαυδ 6ϑὶ υὶ Βο}θαϊοι 8 ἔγδαὰϊ ζμυϊ (ἀ). Ουοὰ γνϑιὸ δὰ ἰοσχίυϑβ οδϑι σαι 6. 
αἰτπδὶ, 'ῃ ρΓΟΓα Οροῦ 5 ρᾶγίδ, δὲ] ΡΙυΓΘ5 σΟα 665 6ἱ δὰ τηδηϊζη ογδηϊΐ, τω} 10 οδυίὶ.5 οἱ Γ6}1ς 

φἰοϑὶυβ 10 σηυϊδιϊοηΐϊυ5 ἴαμ δατ ἰο 15 ἰὯλ Ποίδησὶα Ὑογφδίῃ}8 6ϑὶ ; ἰῇ ροϑβίοσίογθ δυιίε Ἢ, 

δοαϊοὶ 500, υἱ νἱἀφδίαγ, ηἡμηϊιπ) δἀάϊοίυ5, ἱπηιμθδ γα ἴθγ πουδυϊῖ, ἀ6 4 θυ5 ΠΘΩᾺΘ ἴῃ ογᾷ ᾿Ἰ τ, 

ἼΘ4Ι6 ἴῃ ποί15 νογθυμῃ τηοηυϊῖ. Βδῆυγα τηυϊδοηα ΠΟΏΩ0}185 δαὶ ἰῃ δαποιδιϊοηΐρα5 δυϊ ἴῃ 
τΑτὶϊδ ἐθο ΟΠ .5 ̓ μα ον! ; Ρ]υΓ6 5 5116 110 ριθίθεῖ!. οί γυ[ ργδοίον Ὠοίδϑ τηδυκχίηδ|65, ϑδν} υς 
ϑουνδίθηθ5 51.185, ρϑυοδθ αυϊαδι 564 θοη ἤυρὶ, 1ὼ ρῥδείο ροοίθυίϊουο ἰομὶ οοἰδνὶ σοπαϊαϊᾷ ; 

δια. πΑΧΊ ΤΏ ΔΙῚ ΡΔΓΙΘΙ δΙΏΪ 0 5100, ΣοδΔηπὶ ΒΟΙΒΙΟ (6), ὁΔὨΟὨΐ 0 ΕἸ οτϑὶ, ἀρ 6 ΓΘ 56 ργοθίοίΓ. 

κπσορῖϊ 8801}18}}} Ὑ0Γ6 τρδη [οὶ οἱ ρεϊνδίιι σΘ 8} ΘΒ ρΡΘΓΔΉ 115 ὨΟ  ἰϑῖη τηθϑῖη δυδοίνδῃι, 
ροβίχυδηι ἀθ ἰοἴο Ορθτδ τλορυθγο, ΟΡΘΓΔΓΌΠΙ) ΘΟΓΓΟΟίΟΓΘ5 ἴῃ ΟΥ̓ ΟΙΟ 8110 αἰ} οι ἰ5ϑῖπηθ νϑγβδίοϑ 
3958; ;ἱ ΠΟἢ Τηδ]5 ΘχΐογΒῸ δἰίογο, συδτὰ Ἰη ογίογθ δοουγδιοηθ ἃς 46 1106 Θηγϊηοδῖ. 

111. Αἀ ἰογίϊδπι δἀὐξποηθηι (), 4υὃ ΜοΓΘΙ οὶ, ἀδϑογὶ ρθϑάδιῃ Μοηίοίδ οοηϊ! υϑγθὶβ υἱᾶγ, 
« Εαϊιῖο Ραγςϊηᾶ ΟἸδυα!} [[η10 Οαγοί ] ΜΟΓΘ]]Ϊ ἀθηο ΜΟΌΟΧΧΧΥ͂Ι [0 ΜΌΟΧΧΧΙΠῚΠ ἀδίδ, θαυ} } 18ῃ ἃ 

οἱ Οοιηιηθ]ϊηϊδηδ ἰηΐοῦος 6ϑ5ῖ, αἰϑὶ 'ῃ56 Ἰγροργδρῆυβ δαῃηοάυμ {|| σοτηγδηάσδὶ ἰηῃ Μοηΐο 

50. Επεπιρίατγῖα, ἰηχυϊὶ, φυΐδι ἐπ ργαεοπὶ δαἰἰοπα κιδὶ ειιηιια [ἀεγεὲ, αἰμποπίϊσιπι {μὰ Α4η. 
σίϊοσαπα εὐἀϊεϊοηΐδ, πυπφιαπι δαἰϊς ἰαμάαέιηι, ομΐ γοϊσίοδε αὐἀδαείπιις ἴῃ οοττίρεπαάο επί 
ἄταοο, ποία ρΥἵμα “0 φιιίδιιδγμε ἴοςο ππεπάϊε, φῶ ἱπ σαἴσε εὐμβάεηι οαἰίοπίε αἀσοιγαΐο εἰ 

(α) Υἱάς Αἀποῖ. δά ρ. 459. "106 }1|6. 1}15ϑ 05, δα 581} 5 ΠΟΙῚ18 : Ῥείογὶς ἱπι67- 
(8) γἱά6 Αὐποῖ. δὰ ρρ. 540, 569, 610, 604. ῬΓΕῈ ἐμ βόζα αἰδέδημκε τεσομίϊοτγίϑιες οοἰ αἴϊο. ᾿.Οὐὰ, 

(Ὁ) Υἱάα Αάποι. δὰ ρρ. 906, 416. λῦσο. Τὰν τῷ ! ἯΝ 
: . (0 ας οἄϊιο ἱμιεγάυπι Εγομίοιίαπα ἀϊοϊιυτ, 84 

(ὦ) Υ͂Ἱάε Αὐποί. δ ΡΡ. 207, ὅδ0. τοηίοης δυοιδο δοϑυα πομνίηο ἄπεῖο ; 41} ἰδ πιοῦ 
(9) ἤυ)υ5 νἱτί, Ἰίπφυσ αἰγίασαυο ρεγ εἰ5ϑίν}, ὀχθίὰς. ἩρμΝ ἰλ5 ἐμ ΜαιΒιδυμη ποη (οιἰρὶϊ. 



Ὺ ἘΒΠῸ. ΕΙΕΙῸ ΡΗΑΖΈΑΤΙΟ. 

βαεῖϊίεν καδεπίωγ. Αἰογιη {μἰῤ εἀϊεῖο ροείγοηια Ῥαγίεϊεηεε Γαίϊΐης ἑαπίιιπι α Τ᾿. Ρ. Ἐτοπίοηε 
Ῥμεαο δοοσὶοίαί. 766 Τλεαίοσο, εἰς. Αἰχαΐ φυοά 811 }}}6 5886 ΑΠ ΡΠ Ο8ΠῸ Θχθιηρ] δῦ, βὶυθ 58} 1800, 
ΓΕ] ρίοδὸ δα φ51556, τηϊγυη αυδηΐμτιμ ἃ Ὑ6ΓῸ δοθγγδὶ : Πδ1 80 1||0 ϑ5θρί5ϑἰη6 118 ἀἰβϑδοπᾶΐὶ, 
ΤΩΔΧΙΠΘ ΥογῸ αυϊδυπάδηι ἴῃ ἸοοἿ5, οἱ χυϊάθιῃ 588 Τγοχαθη! ῦι.5, οἱ Ρ]Δηυτα οἱἱ ἐΠΠπππὶ ἃ ἸΔΌΟΓΘ 
ἢφο ἀυο Θχθιηρ γί σοη ΓΘ ἢ ἀϊ Ὑ6] οσῃΐηοΟ, γ6] 58] [61 Ρ] ΘΓ ΧῸΘ ΔΌ 5 Ιπυ}556. ῬΓΟΓΒῸΒ δυΐθιῃ 

σοηβοηδηΐ ἀγϑοᾶ ΜΟΓΒΙ]ΐ οὐτὴ Ογϑ 8 ΟΟΙΏ 6] Δη15 ; [18 αἱ οἰδη γΟ6 65 ΟΙΠΠ65, 7.88 ΠΟ 18 
}ηο]υὐυηγ ἴῃ (οι 6 Ἰηΐδηδ δα ίοηθ, [Δ χαοα ραϑ5πὶ οσσυγγὶῖ, ἀποῖ 5 5: Π}}} 116 Ρ ᾿ηοϊυἀδηίαῦ 

1η Μογο] ]δηᾶ...... ὕὍπαθ [Δ61]16 ογβαϊἀδγίτη, ορϑῦδ5 ΜΟΓΟΙ] ἱγροργαμηϊοδθ δὰ (οι ] ἰδ 89 
εὐ! οηἷ5 πάθη ατϑοα ΟΠ γγϑοβίομηὶ δα 1556. ἘΠ᾿ ἀπηθη ἢ 0}18 ΟΟΠΠΠλ 6] πίᾶπϑ δαϊ τ οη 5 πη η ο 
παϊοίαν ἴῃ ΜΟηΪΟ ΜΟΓΟΙΗ.» Η8ὸ γὙϑγβϑὶ 16 ἃ Μϑηϊοίδι οοηΐο ἀἰοίᾶ 6556 ἰθϑίοῦ, ργϑϑογίίπι χαρὰ 
ἀδ βυτηπ)8 σΟποΟΓαΐἃ Θχθτηρ] γί ΜΟΓΟΙ δ ηΐ οἱ Οοτητηθ! ηἰδηὶ δῇ γπηδὶ : ἰΐα αἱ, 51 ἃ πδη [6515 

ΕἸΓΙ 546 ΟΡΘΓΔΓΌΠΙ ΘΓΓΟΓΙΌ5 ἀοοαββογὶβ, Υἱχ ἄθοθ Ἰοοἱβ θᾶ ἰῃίθγ 86 αἰββϑϑῃίγθ δχἰβιϊπηθιη. 
Ἠλάμ ΟΠῚ 5815 οοηβίοϊ, ἰη ἢδο6 6 ΠΟ ἢ6 Ὡ1Π1] οἸηηίηο οὐ ἰοῷ Πάοὶ δαὶ δυοίονι [8115 ἴΏ6556, 
Ργογβυβ ἀθ ὁ δου ΐββθπη, ηἶβὶ ἀυϑ οδυ385 Οὐ 51 {ἰ|556ηξ : πᾶ, αυοα που ἰρϑυτα Θχθπρ δ, οὐ)υ5 
ἀδργδυδίίοηθϑθ ἰδ θη 8 ρογϑρθοίδα Πδρυΐὶ Μοηίθίδσοηΐιι8, ἴρ56 βργοῖο Αῃβίοδηο ΟΡΕ 5 
5.}58. μη δπάυτῃ ἀσα 1; ΑΙ ἴ6τα, χαρὰ ἀὰπὶ ΘΓ Π6ἃ ΟΓΏΔΌ ΔΗ), δἰ ἰοηθτα (ΟΠ. 6] ἰδηδιη δὰ 
ἸΏΔη.η) ὮΔΌΘΓΘ ΟΠ ροϊαϊ : ροβίθδ Υ6ΓῸ Θχθιηρ] γί σοτηρᾶγδίο, υἱαϊ ἰη Ἰοουπι ΜΟΓΟ}} Οομηπιὸ- 
{πὶ Πομηθὴ ὈΡΊ Τα ἴδ βυοὶ ρο556 (α). 

ΕΥ̓͂. “τὰ ἰδπάθιη δὰ Βθηβαϊοι δ ἀδυθηΐπιιβ, 4.89 συμηπλο Υἱγοσυτῃ ἀοοίογυμι ἱπἀοοίογαπι- 
4ὰ8 Θοηϑθηϑα δὰ Ὦυπο ἀΐθῃ Εαϊεοπὶς ορείπια οἱορίο ἀθοοτγδίυγ. Ῥγοά εἰ ἰρίταν Οροέυπι ΟΠ γυ- 
βοϑίοῃιὶ ἰ0Π1}.3 56 ρίϊπλι15, σι ΐ ἃ ὨΟ5[Ὁ15 ΗΟ 115 ἰοϊα5 Οσουρδίαν, ΡΑΓἰ5115 Δπη0 1121. Ιη ἴροπίβ 
ΠδγῚ ἀθ Ομνγβοβίομηϊ ορϑυθ8 ἴῃ Ὁηἱνογβυτη ργϑάϊοδίανῦ, ἘᾺ ΑΡ Μ88. ΟΟΡΙΟΕΒ ΟΑΙΙΟΑΝΟΒ, 
ΥΑΤΙΟΑΝΟΒ, ΑΝΟΙΖΌΛΝΟΒ, ΟΕΕΜΑΝΙΟΟΒΟΌΕ, ΝΈΟΝΟΝ ΑὉ ΒΑΛΊΠΑΝΑΜ ΚΤ ἘΒΟΝΤΟΝΙΑΝΑΝ ἘΡΙΤΊΟΝΕΒ, 
ΟΑΒΤΙΟΑΤΑ Ε55Ε. Ουοά Ὠΐς ἀδ σΟα]οἾρυ8 Υαἰϊοδη 5 ΘΟ Θγτηδηϊοίβαυο οομπιηοτηογδίαν, ἰὰ δὰ 818 
ΟὨργϑοβίοιηϊ ορϑῦᾶ ρου πεῖ : ΑΒ] ΟΔΠΟΓΆΠὶ γογῸ οοαΐουπὶ τη 0 ποηηΐδὶ γοροῖα 6α 10}}5 

ΘΔΥ] Δ η 859 ΠΟΙ Δ110 681. Ἀθδίδηϊ ἜγρῸ ΟΔ}}}6δηΐϊ, φιο08 δά ἰῃϊζίυτα ΠΟΙ 8 ργίμαδο ὈγΟΥ 6 ἀ6- 
β'βηάν!. Οοπεμέπιμε, Ἰηχυϊ, οοαΐοες Περίος 1934, 1940, 1942. (οίδετι. 166, 305. (οἱεἰϊη. θ0. 
ΑἸἰδιη ἑίεηι Ῥοηι. Ἐουοδυ]ῖ. εἰ Τυγοπέπδεπι Ῥοηι. ἀὰ Ῥοϊγίον, Μεαϊοὶ ἐγ αἰ (ἰδεϊηνὶ, ἨΔΌ65 ΟΟἴ( 

σοαΐς68 Ὀ6Πη5 πυϊηογδῖοβ, ἰῃ ΦΌΟΡΙΙ ἰδλθη οί {8 ὙἹγατη ρΔΙοσγδρϊουμ οἱ ἰοΐυτα 1 Π]ΘΙῸ- 

ὈΓΔΗΔΙΌΠΙ ἀ 90 ΥἸρΡΊΙ0Π 6 γογβϑδίυ τη δα θα ΠΟ ἅβηοβοο. Ουοὰ ρ]υγίπχυπι ἰηἰθοταϑῖ, υἱγυτ 51ὴ- 
δ0}1 οοαΐοα65 ἰηϊοαγαμη Ορυ8, δὴ Ὀγογοιη ἰδηΐυχη γ6] ροβίθγίογοωα ρᾶγίοτα σοη ποδηΐ, Ἰὼ Ω6 
γοῦρο αυϊάθτῃ ἀθοϊαγανϊ. Ουδ ἀθ τὸ ῥὑδυοδ ποῦΐ5 ἀἰοθηάδ βυηΐ. σοάΐοθι (Οἱ ηἰδησμα 'ρεθ 
Μοηϊοῖ. ἴῃ ΒΒ οοδ ΟοἸϑ η. Ρῥ. 129, [υδἱυ5 ἀθϑογρϑὶῖ : οΘοηπ οὶ ὨοΙΔ 58 ΧΙ ᾿γοῦο5. 

Ἀσρίυ5 1940, Βοάϊο 673, Θαϑάθιῃι Ὦδραὶ. Ἀορίυ5 1942, Ὠοαΐα 006, οἱ Ἀθρ. 1934-9, ποαϊο θθ8, 
Ὠγίογοϑ ΧΙ Ι͂Υ υἱογαῦυθ υμηογδῖ. Ουδίαον ἢ05 σΟα 665 1050 ἱπϑροχὶ, ᾿ἰθοἰ ΟΠ ΘΘ4Ὸ6 ΠΟΠΏ0}185 ἱπΠ66 
Θχοορρίδϑ, ἴῃ δα ποϊδι οἱ θυ8 ουπὰ 1(Θοίογα σοιημηυηΐοδνὶ. ἈορὶυΝ 1934-4, ΠΟοαΐΘ θ85, ἢ] 1,., 
φοϑίοογοη ὨΟΙ ἢ] ἑϑγαπ ρδγίθιῃ οοηϊϊηοί. Ὧ6 Οδο16 "15 11] οοτηροῦίυχῃ μ8 060. (οἰογΌυ 60- 
ἀΐουπι Ἰηἀϊοῖθυ8 ᾿η ἴγοηῖθ ΟρΘΥ5 ροϑ511183, ροϑίθδ ἃ ὑὉυηᾶ ΠΟΙ ἃ ὑ540.6 δὰ ΠΟΥ 5518 ΠῚ ΠΘ 
ἀπ) αυϊάθηι Ὠοτωϊηπδῖϊπι Δρρα} δῖ; 8εὰ μπμηι, ἄμμο, αἴΐος, φμοεάαπι ρ᾽ωγίπιος,, ὮΟΟ Υ6] 1Πυκὰ 

Ἰοζοῦθ ΤΩ ΟΠΘΏ8, ὉΠ ΌΓ5 86 5: υδοτὶβ ἰθοίογοιῃ Ἰυάϊ! (6). ΡΙυγα ἀ6 ἰβ[18 οι, ἢ15 ΘΟἀϊσαΠὴ 
ἐγαοίδίίοηθ ἴῃ δαηοίδιϊοηΐρθυθ ἀϊχὶ, χυιϑ παης τοροΐογο ἤθη μ]δοοῖ. ϑυμηπ)ᾶ διιίθπιὶ 800 65ῖ : 

(οὐΐοοας ΠΟη Τη0Ὰ0 ΠΟ οοπένζἑε ὈΠΟηι5 ΠΟ ΠδΔΟἢ.3, 56ἃ ἸηἰοΓάμπι οἰἰϊδηη ἰη 0015 ἀΠ ΠΟ] ΟΣ ι 5, 

οἵ Οὐ] 86 ἤΘΓΟΓΟ ργοβιθῖαν, ἢ6 ἑπερεαὶς χυϊάθῃ (ε). γγίαγυμι ἸΘΟἸ ΟΠ πὶ ὃχ ἰοὶ 500 51115 ἃ 56 

φνο αἴ υἱσ υηΐυ5 οΟαϊο}}}} πλθϑϑοτη 60]] 66] (4). Νοίυ ἀΓγΌ τ Ιηᾶϑτιᾶ ρὰΓ5 1η Υ1{1|3 οἀ. ΜΟΓΘ]]Δη 

(αἡ) ἘΔιιο Μονγεῖ!ΐ γοροια 681 Ἐγδηοοίυγιϊ δραυὰ Β. 
4. υκιίια, ἀηηο 1098, 

(8) ὅδπιοὶ χυϊάοιι, Ρ. 387, ποὶ., δὰ οοαΐοιηι οηι- 
πἶμηι ἐπιοηάαἰδείπιμηι ρτονοσδί, Π6 0 ποπιϊηδῖ ἰΔπΊ6ῃ. 
(Ι. φυα ἀϊχὶ πῃ Αὐποῖ. 828άὰ ρ. 205. ΜαιΠαὶ,͵ Νου. 
εἰς ἢ Ρ. 255: ε Τί ἐγρὸ ἴηνει Μοπίεί. ἴῃ 5015 ΧΙΥ͂ 
« οςοὐΐεϊθυϑ 155. Ποηιϊδαγιηι πα Ζοαπποπι) ἀρυὰ 5005 
« ηποεάαπι, εἰ Δρυὰ Φ008 αἰΐοδ, 41.1.08 Ὠῤπι0 ὈΓΕΙΟΓ 
Ἴρϑυπι πονὶ!. » 

(ε) γ᾽ 6 Δάποι. δὰ Ῥῃ. 155, 9305, οἱ 4110]. ἸάἀδιῺ 
δι Παὶο φυοαυθ ρεγϑυλδαπ) εϑῖ. ΝΟΥ ἘοΙοζ. ῥ. : 

« Μοηίοῖ. ἰδεῖ6 οχοϊυδὶὶ τῶν. Νάτω οοάΐοα5 ἱπβρίοογ 
ε ἊΣ βοῦν Ογιιῖοο ποη νδοδθαί. » [υϊἀ. Ρ. 150 : 
« (ἰούϊοο5 οσοπϑδυΐεγα ἀθῦοθαὶ Μοηίοί, » [0]4. Ρ. 129: 
« εῖυ5 [πίογργοβ τηυ]υπὶ ἀΐβογοραὶ ἃ ἀτῷςο. Ηϊς 
« αΥγοὸ σοῃϑυϊδηαὶ ογαηὶ οοὐΐο68. » Εὶ 5ἷς σα π [65. 
(ὦ Ηοο ἰπ Οοπιπηοηξαγ8 δὰ δῦ} Ερίβιοἶα5 ρο- 

βίαγίογοα Πηλῆϊ 6 51}05 υἱοί, υδὲ ᾽πὶ ἰπίο τα Ομ ἃ 
ἀπαπὶ ἱπιεγάυπι ἰοος υποιϊδη] οχ οοαϊεϊθυ8 Δῇογί. 
γαϊοκ. ορυδα. 11, Ρ. 198 : ε ΠΠΠ|Δ ΚΘ ΓῸ πλίγοῦ, ἴῃ ἰϑίᾶ 
ΒΡ πὰ οὐ. ἰΔπὶ ΓᾶΓα5 ὁχ οὐἀά, [λὲρ}}9 δΔἀποίδιιδ 
Ἰορὶ βογίρίυγα ναγίοἰαίοδ. » 



ΕΠΙΌ. ΕἸΕΙ ΡΒΖΈΕΑΤΙΟ.: Υ 

πλοῦ ᾿ΥΡΟΘΤΆρἢἰοΙ5 ΠΟΐδΔΠα15 ᾿ηϑ μα Π)ρίδ 65 (α). ῬΟΓΓΟ 685 ᾿ρ585 ἰ6ο[ἰ0η65, 7.85. {88 χ- ΟΟ(Ποἷ-. 
ὕ.8 55 για ᾶ5 δἰ(}}{, τη Ώ ΘΠ), 1Π|0 τηδχίμηδτη ρϑγίθπὶ ἃ ϑ'4Υ}}}} τηδΡρῖΠ6 βι ρ0511; υπάθ οἱ, 
ΠΟΠπυπαύυδιη δοοὶαϊῖ, αἱ ΥἱΠ]οθδη Εὰ. Οοιημ 6] δὴ 85 ̓ δοι] Οηδ ἢ ργο σοάϊουμα φεογμηνάαηι. 
ἐογρίαγα γὙοηάϊαγοὶ (ὁ). ᾿ηηυτηθγὶβ δυΐθπη ἰοοἷβ, υδὶ Μογϑὶ]ὺ5 οἱ ϑαν} 5 αἀἴνογβα οχ ΒΙΡΘΗΪ, 

Ροϑιἃ υἱργίαϑαμο ἸδοΙΟη6, ἤδης Υ6] 1118π| Δῃη!ροηδηάδιῃ σοπϑεῖ, πιὰ οπηπῖπο ἀο Ἡδγί8 τῆδῶυ 
5ΌΓΓΡ15 τη [106 ἴδσίδ (ε). ῬγΘίαγθδ οἰϑὶ ρϑα!ο δηΐθ ἴῃ Ῥγϑίδιοῃ 6 Ἔχθιηρ᾽δῦ 58 υ} 8 πυπὶ τη ΓΙ, 

ὀχίυϊοταὶ, Μογο Πἰδηυπ) γοοίθ ἀθργαϑϑογδί, ἰδηθη, αιοά ταἰγοτὶβ, ἢοο, ποὴ ἢ, οδϑιϊρδίι τα 

Ζαϊάθηη ὁχ δ]ἴθγο λίο ἐς ἱπϑρεοίο, ᾿Υροζγδρῇῃο 50 οομμεηἰϑἷῖ. Νδηι ἀυδ5 Θαἰ 0068 ουπὶ δοσὰ- 
γδίθ, ΥὙ6] [δι τηθαϊοοῦὶ αἰ η ἴα υϑαπ|, ἰπῖο Ὁ 56 σοηίυ ] 556, το ῃθιη θην ποο. ῬΓΟΘΔίΙ ΟΠ 65 

51 4}5 αυξγᾶῖ, ΘΠ πο 18π| δά ποδίγδηι θα Οηδιη, φυδηι δὰ ἰρβᾶπι Βαπθαϊοι ἢ8πὶ ΠΌΡΘΓΓΙ16 

ἃ ῬΔΓΙδ᾽ θηβϑίθυ5 γερϑί δη), γοταἱῖο (4) ; ἰῃ ιιὰ πη ρϑυοᾶϑ ἰὁχίαβ ΜονοΠ]0- Μοηϊο Δ] οηίδηϊ αἀ6- 
ῬιαΥυδίΙΊ0Π65 ΟΡ6 ΘΧΘΠΊΡ]ΔΓ8 ϑυ}]} 1δηΐ ϑυιϑίυ}!ϊ οἀϊον, τηυ]ῖο ἰδηιθῃ ρ] Γὰδ ΠΟ 15 [0] 6 ἀ88 ΓΘ- 

᾿ἰχαϊῖ. Ουοα 84 ἱπιθγρυ ποι θ δἰιϊ ποῖ, ἰῺ ἢδο συοαιδ ρᾶγίθ 58.110, οραϊπιο ἀν66, ἀδ 5610, 
(οἴ 8ΔῸ ΔΙΟΠΘΊΥΡΟ 510 ρϑηάοί. Οοηίγᾶ ουτῃ ρᾶρίηᾶ ΝΟΙΓΟΙ]Δηἃ ᾿ηᾶρπᾶ ὑποογιτῃ Υἱ ἀϊδιμποῖδ. 
Θ556ῖ, ἢ08 ΟἸΏΊΠ65, Πὰ ΟὨΔΡΙΔΓΙΠ συ δῦ πὶ ηἰΐογοία ΟὈβουγαγθηΐ, π}1}0 ἀο]οοία δῖ αἰ ΒΟΥ 16. 

ΘΥΒΌΪΔΓΘ [.5511. Θθοιοηυγα γὙ6] οδρίίατα ρϑυ 0 ἰῃ δα. Οομητηοὶ. οἱ Μογοὶ. ἢ] θϑὶ : ϑδυ} 8. 
ϑυΐθη) 60 οΟηἰθηΐυ5 Θγαΐ, αἱ ραγίοα πιογαΐοηι ἃ ΤΟ] 4.0 5ογιηοη 6 βϑοουπογοῖ. Ορὺβ ἃ ργοδῖυυϑ 
ΟὨλ 55ι1π| ἰδηάθπι οοηΐδοὐὶ ΜοηϊοἴΔΙοΟὨΐα.5, 5: 1} 15 ὨΟτα 115 ἢ χυϊπμαμα 5θχύα ρογίοορδ5 ἀϊϑιγὶ - 
15. 

Ἔχ δυργὰ αοἴ15 σ1Πὶ 58[15 οὐ θην δρρᾶγοδί, ἴῃ οὔἰ(ἰοδ ργίογατα οἀϊογαπι 5006 }160{}}} δυὶΐ 

Ὡ0}|8Π δι} ἰοηϊι 155 πηδῖὴ δὰ ἰοχίυπ Γοοοηοϑοθπάμπι Ορθπὶ ᾿ῃ6556, ΠΟΥ ργογϑὺϑ 50)51ἷὰ ΟἿΓ- ἢ 
ΕὈΤΏΒΡΟΧΙΙΩΙ5 ; 48 ΄υϊάθιῃ ἴῃ δυϊαμηᾶ ποϑιγὶ ορογί5, ηδχίηθ δρυὰ ὄγϑοοβ, ψτδίία οἱ οθ] 60 γ1- 

ἰαΐθ, ὩΟῊὴ Ἰοηβθ ρείθηαδ δγδηῖ. Ηθϑο δι ἀθϑοῦ θοηάδ παηί. 
ΟΒργϑοβίομηϊ Ἠομ]ϊδευτα ἰη Μαιϑυμ οοαΐοθ5 υὐίαχιια οἱ θοηὶ οἱ ρ] ταὶ θχϑίδηϊ. Μθιῃ- 

Ὀγδηδοαὶ βυηΐ [δ Γ6 ΟἸΏΠ65; 5800} χ δὰ χα βουρίϊ; ἴῃ (οἰΐο, φυοὰ δίιαπί, δὺϊ φμαγίο ΤΩ Δ] ΟΥΪ κα 

ὨἰΠ140 ὁμαγδοίογθ,, γαγὶ5 βου ρίαγῷ οοιηροηαί5, ρᾶρίηἷβ ἴῃ Ὀἷηδ βαριηθηίδ οθ]οηβἃ αἰν 55. [115 
[6 γ8 1η1{18165, υἱ οἱ γϑῦθᾶ 5δογῷ ϑουρίαΓϑ 5 σι} 15 ΒΟτΩ 115 ΡΓΘροϑβιίδ, ἸηΪηΐο, ἰηϊογάυπι δΔυΙῸ. 

Ρἰοίῷ βυηὶ. αὐτὰ γὙ γῸ ρῥγο]ϊχίυϑ ορὶι8 5[1, χυδὴ αἱ ἅηὴ0 νο]υμῖηθ ΘΟποϊ μά δίῃ, 5θΏρΘΓ, εἱ 
[ΔΠγ, ἰῺ ἄϊι05 ἰΟΠ105 ἀἰνίδιπι γρϑυΓ (6); (αογατι ῥυίογ ουπὶ ΒΟμ ἃ ΧΙΑΝ Ὑ6].Χν, Ἰπἰθγάυ 
Σιαι οἸδυάϊαν. ςτϑαὰθ δυίθπλ ρᾶγϑ ὑγῸ ἰηΐθαγο οοὐΐοοΊη Οδίδ᾽ οσίϑ μαοῖυγ ; Π66 ΤὨΘΙΏΪΠΪ [10 

ΟΡΘΙ15 Θχθιηρίδὺ Υἱάθγθ, ουὐὰ8 ΓΙΟΥ͂ Ῥᾶγ5 οὐ] ροϑίθγίογ [Ὀγπιᾶ οἱ βου ρίαγα ργοῦβ 8 σΟη56η- 
εἰγροί. 

Ιη ργΐογθ Ηοῃι]δγιπὶ ρῥϑγῖθ δά ἢ 111 συηί 56χ σοαΐοθ5, φυογαπι) Π6 υηϊ15 αυϊάθτῃ ρυϊογαῃ 

Θαϊ!οηυτα ΟΥ 60 δ} ἸΠ5ΘΓΥ. ΗἹ συηΐ : 

Α. ΒΙΜΠ]οΙἤ δος 601}. Ττίη. Οδπηίδν.. Β. 8 4, ἐπ φιατίο, Τηθηθγαπδσοι5, ΘΟ} χα δῖ χαι. Οοπιϊποὶ 
ΠΟΙ] 88 χιρν ργίοτθϑβ. Ῥυγίπιὶ (0}}} ρᾶγβ ἀείγ ἃ ἐβὶ  οϊογοαυΐϊπ οοάδχ ἱπίορογγίνηυβ. δϑὶ. γοπὶ ἴῃ 
θὲ 0 πϑοᾶπη ουτὰ πι0} 1185 4}}18 οοαϊοὶθυ5 ατγοῖβ, α008 ἃ σΟΘποϊῖο τοῦ Παντοχράτορος ἰπ τηοηΐθ 
ΑἸΠο ἰπ Απρίϊαπι ἅππὸ 1727 ἱπνυθοίοβ ργεῖίο οοτηραγανὶϊ οἱ ροβίθα οοἰϊοβίο ἰόφαν! Ἀϊελγάυ5 Βεηι-- 
Ιεἰυ8, δοοἰοίδι}5 ποϑίγ σταηὰδ ἀδοιϑ οἱ βαροϊυη. Πἰθγαπιν ἰπίαρσγιπὶ δοσυγαῖὸ σΟΠ10]}}. 

Β. ΒΙιθΠ οι ΘΟ 60}}. Επιπιδη. ὕληι)". 1. 4, 129 οἱ 15, ἰπ (οἰΐο, τορι γϑηδοθιδ, δόρυ] χι, σιϑδηάϊΐ, οἱ 
Ρυϊοῆγο οἰαγδοίογα, βοὰ ΔὉ ἱπιρογίο βογὶθα ἀδβογρίυβ. ὕπὺ5 Πἰθ6γ 6ϑῖ, ἴῃ ἀυο νο]υπὶπᾷ ἃ οοπηρα- 
οἰοτα ἀϊπίγαοῖυ5. ΟοὐἀΐοῖβΒ ηὐοά τοι φυμ πὶ 6ϑὶ οοητποὶ ΠΟΠ ἢ Πἶ45 ΧΧΧῪ ὑΓίογοΘ, Ἔχοθρὶ}5 χχύτχχιχ, 408] 
ὨΠΠΠ.2Π) ἰῃ 60 Θχϑε γυηϊ : ἢΔπὶ ΠΟΙΏ ἢ ἾἿ 8 {Γἰ σα δία ΘΠ Π]6ΓῸ χχν ποίαν. Ῥγῳίογοα ἰσπημοκίῷ, 8 Πη}0 
Ραγίθγυμπί ρᾶγίο8, 4υ8 βαφιυπίυγ. ΑὉ ἰηίι10 ορότί5 δὰ ῥ. 9 Α. 1ἴπ. 1. : 20. 49 δὰ. ᾿η. 1. δὰ ρν. ὃ0 ( 

(α) αι Ν. Ε. ῥ. 129] : «--Καρηδαρίαι Μοκεϊ. 
χαρηδαρεῖαι Μοντεε.--- ὕ{1πλπ| Π 66 6118 πιδ}} 6 5115 
Ὑ1}}5 οαἰἰοπυπι, οοἀϊς65 ἀφο η 118 ἰγδοίλ 856. » 
᾿ Υάα Αἀποῖ. δἀ ρρ. 80, 207, ὅ9ῦ, 502. 
ε) ἰάο Αἰποῖ. δὰ Ρ. 365 οἱ 4}}π|. Μαι. Ν. Ε. 

Ροβίογίογίβ, ἀδβοτῖροῖὶ Μοη οί. ἴῃ Βι δ οιῖ. (Οοἱδίϊη. 
Ρ. 129 54. ϑοχ ψμείονίβ, οἱ. γ}άφπὶ ροϑι6: οΥἱβ, Μοδ- 
4υι ἰπ οἱ οὰ 55. ϑγηοαὶ ἀχβϑίδηϊοβ, ἀθϑογρϑὶῖ 
Μαιι αὶ. Νου. Τεεῖ. ἰοπι. ΙΧ, ἡ. 20. 564. απ 
οϑὲ ὑδιλίοψυβ πιϑ8. Β Ὀϊ οἱ}. ἤρα. ἴοπὶ. {ξῚ ῃ. 121, 

Ρ. 21 :--- ο- Οοπηπμο!ΐη. οἱ Μοτοῖ. ἐπὶ ταῖς. Μοντερ. 
- ΄ος πλ!}ΐ πε Ὁ] 6 681, φᾳυοά, πορίοοι5 οὐάϊ οἰ}, 
οαἸ ἰ0Ππ65, 4025 40} 6ῖ ἰηϑρίοογα ροιόδῖ, πιοπηοταϊ. » 
014. Ρ. 4255 : --- ε« οτγο)]. ἀγάλλεσθαι πλέον, ὅτι. 
β'αυ!!. ἀγάλλεσθαι πάλιν. Μοντεε. --- Ουἱά νοτὸ Ἰιὶς 
οἱ Οοπέιπὶ ἰοοΐ5 4}}18 οοαΐο65 ἢ ΝΙΠΪΪ, ἰπαυΐὶ. » 

(4) Εἀά. Βεποαϊτοιῖ πᾶ γοουϑ88 6ϑὶ Ὑοηθ 5 δηπηο 1755 
αἱ πυροτγγίπια ΡδΥ 3118, αἰ οΓ5 ποις οοἰλίο. [1:6 
1η1}} ο58ι Εὰ. Βοποά. 25. 

(ε) Θιύπαις οοάϊεο5, (Γ65 φγίογὶ5 ραγι5, οἱ ἀϊι08 

πηι. 002. « [0] σοπιἰποπίυῦ 5. ϑοδημῖβ Δ γγβο- 
βίοηιὶ Ποπ ἢ ἰῃ Μαδμ υῖ. Βοβιἀὀγαηῖυν ἐδοόπὶ 
Ργίογοβ. » ἀοάὐΐϊεοιῃ ἰηϑροχὶ, φΐ οοηλίποὶ Ομ} 85 γέ 
δά χΕΥ οὐ ρᾶΓιίουΐϊὰ ποπὶ. ν. ᾿λυγϑυϑ 50} παι. 
θ0 ἰοσίτυν : « [0] Ομ ΠΟπίυΓ ὃ. δοὰμ. (ἢ γγ8. ἢ6- 
ΠΝ}: τη Μαῖἢ. 40 ΠῸΟοηλ. 1 δά τχχχιχ, οὐ] 5 {{π|9 4Ὁ- 
δἰ ἀογδιγ. » [π|ο, ΘΟ ποηϊυγΓ ΠΟΙ  ᾿ δι χσ, ποΝ, 
ἰπίοστγι : ἀσπίς μοϑὶ χχ δυβοϊαἴαα ἱπεῖρὶ} ἤόηις 
ΕΥΧΣ, ΟΠ] 5515 ἱμ ογ)αςομ Εἰ θυ. 



. ΓΒΙυ. ΕἸΕΙ,Ὁ ΡΒΖΈΕΛΈΙΟ. 

ἔπ. ρδηυῖῇ. :ἃ Ρ. 108 Β. πη. ἥἅ. χὰ ν. ὅπερ Ρ. 109 (Ὁ. ἴἴν. ὕ. : ἃ ἢ. 975 Α. [{π. 6. αὖ τ. 
τοὔτο Ρ. 974 Δ. Πἴπ. ὅδ. : ἃ ἢ. 5129 (. ἔπ. 5. οἄ ρ. δ55 Β΄ [1π.. 5. ἃ ν. πόσῳ ρῃ. ὅδδ Α. Ἰΐη. 5. δ Ρ. 
490 Α. [ἰὩ. 1. : ροϑίγοπιο Οἰηηΐα ρο5ι Ρ. 40] Β. ᾿'π. 8. Εὐυἱὶ οἴη πιράϊοὶ ογυσίεἰ Αὐδην! Αϑκονὶϊ, ἃ 
εὐ}π5 ΠΠ10. ραιγὶ ὁμωνύμῳ, ἄρῃο δεοορὶϊ ρυβοδρίον 6}09 ἀοοι δι μηυς ϑαιοιοὶ βάν ὅ. Τὶ Ρ. φυΐ δΔὩῸ 
8814 ὉΠ ΠΘοΩ. δὶ οἱ υἱναβηυς Α5Κονὶ ἙΟἸ ο αὶ ΠΡ γαπι ἀοηανὶ!. ἤυης οοάΐοαηπι ἰοίυπι οομμιὶὶ : 
ηυοά υἱ οομηπιοι 8 ἔδοογα ροββθηι, ὕδπιὶ 6.118 ροῦ Πο8 ἀυῸ ἴδγθ ΔΠηῸ8 ὨυΠιΔ} 55 π|6 τΐΐ σοῃ- 
ΟΟβ5 γε οΟἰ αἱ πιλρίϑιογ οἱ 506}}; {Ὸ: πυης Ρυ}] 6 ρταιί8 ἀχὸ 4π88πν μοβδυπι) πηδιίηγλ5. 

(. Βιθιοιπδει ΒοάϊοίαπιΒ, Ογοιηνο!!, 19, ἴῃ [οἤο, νοὶ φματίο τιλ]οῦῖ, πο] ὈΓΑΠΆΠΘΙΙ5, 5501} χι. Οοάσχ 
Ρυϊεοῦγίπν9 δὲ μι οβονγ πηῦ9, πιλρηηῆοο οτιδῖυ [26 η85. οοηιίποι ποι 29 ΧΙῪ ρῥγίογοϑ. ἴη 
οχίογίοτο ἀπογαῦ) εὐ ϑη φρο ̓5ἰατῖ! (ΟΠ τυ, αυΐὰ5 δά ΕΌγυπ, σοπιρ σοι. 805 68ὲὶ διεΣίδχ υοίυ8, 
πς Ἰεσυηῖυν : Ἠιςχμαλωτίσθη αὕτη ἢ βίδλος αὕτη (50) ἡ κατὰ Ματθαΐῖον ἐκ τῶν ἀθέων βαρόάρων 
ὑπὸ τῆς μεγαλωνύμου πόλεως, νῦν δὲ δυστυχοῦς καὶ ἀθλίας, αἷ, αἴ' ὠνήθη δὲ παρ᾽ ἐμοῦ Σκχουτερίου 
Στεφάνου τοῦ Ἑλταμούρη ἐπὶ ἔτους ξαί ΞΞ Α. ὃ. 1455) δι᾽ ἄσπρων σο΄. Θεὸς διδῴῴη, ὅταυς. πάλιν 
ἐπαναστρέψειε, ἔνθα ἐξῆλθε, ὄν τρόπον αὑτὸς οισ..... χεῖρας Χριστιανῶν. 

. ΕἸυϑάρηι ΒΙΒ οι ο:6, Βάγοσο. 198, ἢ φματίο ΠΙΆΪ]ΟΥΙ, πηοηιθγαπδοοῦθ, 58 60 }} χι.. Ὁοπίποί ἢοπι 185 
ΧΕΥ͂ ρυίογοβ. θοἤεϊ! ἃ Ρ.. ὅ59 Ε.. Π|1π. 4 δά ν᾿. 840 Ε. |ἰπ. ΡαΒυ . Πλιγβὰβ ἃ ἢ. 561] ἢ. ᾿ἴπ. 7 δὰ ρ. 562 
ἢ. [τη. 6. οἱ 4ρ. 421 Α. [ἴπ.. ὃ δἀρ. 432 ΔΑ. Ἰη. ὅ. Ργξίογρα [0], φυ βοφιυηίυγ, ἃ πίδῆυ γεϑοδη- 
ἴογ βυρρίοια σΒηῖΐ; υἱά]:οοὶ ἃ ρ. 133. Α. ἴπ. 4 δά ρ. 135 Β. [ἴπ. ροηῦΐ!. : ἃ ν. ἐγχαλῶν ρΡ. 467 ἢ. 
1... θ.. δά ν. ποιεῖν Ρ. 468 Ὁ. ||π. ραῃυ}1. : εἰ ἃ ῥ. 476 Ε-. Πἴπ. υἱῖ. δά ν. 416 Α.. Ἰΐη. 6. 

Ε. ἘΕἸυβάοπι "ὲ}}} δος, Βαγοος. 355, ἴῃ (οἱἵο, τπιϑιπυγδηδοθυβ, 8256 0} χι. οάετ ἰμέορογείπμ15 οἱ ὁρ- 
εἰπῶ» ποίξ5 ἐοηςποὶ ΠΟΙ 25 χῪ Ὠγίογοϑ, ἢ0}}0Ὸ ἀοίοοιι. 

Ἦοβ ἴεθ5 ΘΟαἶο65 5) ᾿ΒΠΙΘΗ 51 ρ6 86 ἰδ 5 [ιϊσβοὶ δὰ Ἰἰογδη Θχουΐαγα, ἰγ[Π ΔΙ ΟΓΌΠῚ ἃ 
818 δοοΌΓΑΙ σϑίτηὸ ΟΟἸ Δ ΟΥὍΠ. ΓΑΊΟΩ6 δ ἰδ, 6 Τη040 ἰγδοίδνϊ : ΟΠ] 6 οἱἷ5 ουάϊοσυτῃ Οδηϊα) γὶ- 
εἰεβϑυ νδυίοί δι θυ 5, οἱ ἰῃ ἰδ θ0}85 γ] δἴ}5, δ) 6 0118. ἸηϑΌρ6Γ ἸΘο ΟΠ θ5 ἃ 58 0}}1}0 οἱ Μοηίοϊα]- 

ἐοηΐο, 6 8818 εοὐϊοῖθιι5 ποῖδ}5, δα βίηρυ]οβ Ιοο05 σοαΐσαμα Οχοηΐ ηϑ᾽ πὶ ̓ ΘοίΪ 065 δυτητηᾶ 46 

Ἑοαρορροὲ. Ῥρϑογοᾶ οἱ [ογία διίουδί αἰ Που] 815 δυΐ ΟὈδουγιδι 15. δι χα συθ65586 ΥὙἱάορδίαγ, εἰ 

συδη6Ἃ0 γϑβονὶϑ ἱπίογρροίϊβ υογ θᾶ Βυ5ρ᾽ οἰ ΟΠ 6 ΠῚ ΤΟΥ δηΐ, ροΟΞίγοΙΟ δὶ 4.166) ἸΟΟΌΤΩ διιῖ ὈΓΪΟΙῈ5 
οὐϊοξοϑ, δὲ οἴξδιη 'ρ56 ΘΟΠ]ΘΟΙ ὉΓῚ5 ἸΘηἰάν Γ8π), π]5 ὑσηηΐρυ5 Ἰοοἷ5 σο0ἀ1065 Ἰηϑραχὶ. Ηυπο ]8])0- 

ΕΠ), ἀυτὰ ΟχΘΏΙΪ ἀπόθυϑ 6 Γ6 8015 8018 αἰ ὉΠ 15 ΘΟΤΩΣ ΟΥ̓Δ ΔΓ, συ δοορὶ : ἴῃ 400 Θχδη ]δη60 
μη σΟοἰ οΘΡγίη8θ Ασδα δ ΠΡΟ γ᾽ ἰδίθη, ἰᾳτα Ορίτοὶ Ὀἰ οἰ ΠΘοδτ!, ΒυΪΚ6]6 11 ΒΔη Δα] η6] 5. Τ. 
Ῥ. Βιμηδη  ἴ6η), 584115 δι ϊγατὶ πο ροΐαϊ. Ῥοδίοδ βοχίυτῃ σοάϊοθι Ὠδοίᾳ5, υη64 6 Ρ]0Γ65 τη 6]10- 

εἰ5 οἴ ἸΘο 0665 υρ6γῖδιϊ πη6 8: Δοοοϑβογαηῖ, ἢδ5 αυΟ40.6 ὑπηηθ5 δυῖΐ Ρ6Γ ᾿ἰ{ {6 Γ85 δυϊ γερο 15 

δἰ ποεῖθυδ, δα ἀϊοῖοϑ ἴγὸ5 οοάϊοο5 δσϑϑὶ. Ροβίγθιηο ἀυμ ἰοχίυ5 Θὁχου  Ὀϑῖυν 51 αυϊὰ ἀυ 18.105 
ἰηοίἀονδῖ, μγοσιρίδηι οἱ ϑἰγθηιδη τη ἢ ΟρΟγδΠ ργϑϑ [6 γΈηϊ Υἱγὶ ΟΠ οἰ οι βϑίτηὶ ΗΠ θητίουβ  00}}- 

ΦοΡο Α. ΝΕ. οἱ Ου] 6] 5 Οδγοὶὰβ Οοἰίοη Α. Μ. 415 ΟΠ γϑι! δ᾽υμμηὶ. 

. Ε.. Μυϑοὶ Βεϊδηπίοὶ, Αγυπάο!. ὅ45, ἰπ (οἵΐο, πη πι γδῆδοδυβ, βο Ὁ}} σι. Ομ ποῖ μοπὶ ἢ 8 ῥγίογοβ χῖν, 
οὐπὶ ἀεἰεοιοπίθα5, 4υ25 ἢυης ἀοοίαγαυο. ΑὉ ᾿ 0 ορογὶβ δά ρΡ. ὅθ Α. ΝΙΝ 44 Β. ἸΪη. ὅδ. δάρμ. ἐύ 
Ι. ᾿ἰπ. 4. : 4 ρ.59 Β. Ἰίη. 8. δὰ ν. ὥσπερ ρ. 6} Α. Ἰη. ρου. : ἃ Ρ. 71 ( ̓ ἴπ. ρου}. δὰ ῥ. 75 Β. 
᾿η. 6. : 4.Ρ. Β. Ἰἰη. ὅ. δὰ ρ. 409 0.11π. 1. Ῥογγὸ ἃ γοοθπιὶ βεγί θᾶ δυρρίεἰδ βυηῖ, 428 δραυυπίυγ : 
[οἸαπι ρτίπιυπι, υϑσυς δὰ ρ. 51 (. Ἰἴπ. ρϑηῆυι. : δἰ υἀ [οἰΐαπι ἃ ρ. 4 Β. ᾿ἰη. υ]ῖ. δά Ρ. 46 Β. }1η. ὅ.: 
ἄυο (018 ἃ ρΡ. 410. Ε. Ἰη. 1. «ἀρ. 922 (Ὁ. Πἴη. 2. : ροβίγοπηο οὁ610 [0]᾽ὰ ἃ Ρ. 275 Ὁ. ἰΐη. 6. δά ῥ. 281 
6. Ἰἰπ. 8. Οοάϊοεη θοη: φυϊάσπι (γυφὶ, Βεἀ πορὶ σαπ ἰδίην βογίρίυπι δὰ γογθαμι σΟη 0}. 

[ὴ μοϑίδγίογα ορογίβ ρᾶγίθ, ουτὼ ἀοιμϑϑίϊοὶ ΠΠὈΤῚ Ῥϑυοίογαϑ ΓΘΡΟΓΡΪ 5ϊηΐ, δὰ δι δ᾽ Ογ ἢ ΟΡΘ ΠῚ 

εομἴυρίομάμηι ογαὶ : 40 Δοῖο χφυΐϊπαιχδ οοαΐοθ5 μυμηογδηὰϊΐ βυηῖ. 

Ο. ΒΠΗ οἰ εος (0. Υτίη. σαπὶ. Β. 9. 19, ἴῃ (οἱΐο, τηϑμη γαηδοουβ, βου! χι. σοηεπαὶ Ποπ Π88 ΧΕΥ δ 
χα. ὈΠίασι (οἰϊατυ ἀδοβὶ : ἰοίυβ Ἰδοῦ οχ Βυπιόγα, υἱ νἱάσίυγ, ἀειγπιοπίυπι Δεοορί!. ῬΟΥΤΟ 'ρ88 
βεγίνα, ἀππὶ ργῷργορογο [δϑιϊπαὶ, ρίυγα ΟὉ Ὠοπιοοίεϊουίοι ρῥγριογίαρϑυβ 651. Οοάοχ ὈΪ οἰ  .ς Δ0068- 
δἰῖ (Θροῖα οἱ τη040 βϑυρτγα πιοιῃογλιί5. Αἀ Βυπο Πἰυταπι ρεη6 ἰγδηβογρίι8 6556 νἱάοίυν Βάγοες. 189, 
Βοπιθγοίπαπ, 4υοη ἢἰϊς ᾿ἢἰὶς ἰγαοίδτὶ. . 

Η.. ΒΙιμΠ οιθοεα Βορίς Ρατγ δἰ ϑἰ8 Μαζαγίπφυβ, ποάϊθ 681, οἹϊπὶ 1941 οἱ 2401, 'ἴῃ [οἱο, πηεπιθγαπδοόυβ, 
᾿ς ΘΉ668}}, ὃς νἱἰΔοίυγ, χι : οοάοχ οἰοζϑη5, εἰ ἀφο εν βογίρίυ5. Οοπιίπεί ΠΟπμ} 88 χυυ!---χο ἰπίορογτὶ- 

τη35: δεἀ ομῃΐδ Ρο8ιὶ ᾿. 851 ἢ... πηλπ γοοθηιογο βογίρία βυηϊ. Αἀ οδίοθπι 51}}}οἱ τυ ΟΥΔ[10 δυὰλ πη β 
Θεοιηείτγα, ουἱ {Ππ0105 : Τοῦ μαχαρίου Ἰωάννου τοῦ Γεωμέτρον λόγος προσφωνητιχὸς ἣ Χδριος ρ!ος 
εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόχου. ΠΙΈΡ: εὐλόγησον. ΟΥδΙΐοΟ 8ἰο ἱποιρίϊ : Χαίρετε. Τοῦτό 
μοι τὸ δΡΕχ᾿ καὶ μέγα του λόγου προοίμιον, χαίρετε. (οἀϊΐοεπ,, 5, ράγίοηι γοοοηιίογοπι) Θχοὶρ[ι5, ἐ}1- 
ΘΗ ΕΓ 6ΟΠ )}}. ᾿ 

ἔϊυκάδιη ΜΙ οἸ Θεθα, Βοάϊε 695, οἰϊπι 1959 οἱ 3425, ἰπ (οἱϊο, ἸΤ ΘΠ ΓΔΏΔ66}8, 5660 }}}} χι : οοάδχ ρι}- 
εἰουτί πη, οἱ δοσυγδία ἀοσβογὶρίυβ.. Οὐπείποῖ, Ποπι 25 χενι δὰ χο, πη (010 Ἔχοορίο ἱπίεβγαδ. ΥἹἱά. νὰγ. 
1οο1. δὰ Ρ. 481 Β. Τοίυπι σοπι}}!. ' 

᾿.. ΕἸυβάοπι ὈὲΠ οι μοοῦρ, μϑάϊο 685, οἱμι 1922-. οἱ Ο010..Δὺ0 : μὴ (οἱδο, τη ὈΓΔΠΔΟΘΙΒ, βου δ χ. (οάϊΐ- 
οἷβ φιοὰ ϑυρογείοβ δδί, ἱποῖρὶ! ἰπ ἤοπι. χενη, Ρ.. 489 Α. ; ἀεδίπἰϊ ἴῃ Βοπ). ὑχχτιχ, Ρ. 80 Ο. ΡΙυτα8 
ΒΑθΟΙ Ἰαρυμαθ, 418 πῃ νάγ. ἰδοῖ. ἱπθϊοανὶ. ἤσης οοάϊεαπι ἃ 56 ου!]ἴυπι 6856 ἰοδίδίαν Μοηιο[Δ]οοπίυ5, 
αὐυλιη νεῦα, ροβὶ "609 ἰαθογοβ [,Ἔεἰοῦ βτορτία ἱπβρεοιίοης ἀοσοτί ροίοδ8ι. Ηϊς ἰδηλίαπὶ πλόπθθο, ποη- 
Μ}125 Ἰοοιἰοπ65, ρατιΐπὰ δἰ πφυϊλγοβ, ρϑγίίη Υἱιοϑᾷδ, ἃ Βοιαάίοι 5 ὁχ πος οθάϊος οχοογρίαϑ, ΟΝ]. 



ἘΠῚ. ΕἸΕΙ ΡΆΖΕΑΤΙΘ. ΥΡ 

Ἀραυα δυ8 Ὀοπίϊαῖα, πεᾷῦς ἀἰογαπι 55: ἀϊογυιη. (δβι οἷο ΟΟΙ πο. γθ, ἃ. πιὸ δἰ 1} 
ργιογίιδ8 6556. Ουοά το] αυυπι 65, οοὐΐοοπ) δὰ γογθυῃ) αυϊάοπη πο} σοηίυ] ; δαα μοϑὶ ἃ1108 4υὰ- 
ἴσ0Γ ἃ Π)6 δοσυγαῖα οΟἰἰΔῖο08 ἰἰἃ ὀχουβϑὶ, υἱ νἱχ 0]14:}}) ναγὶ οίδίθι), αι ναὶ [αν δια δά τοχίιυπι. 
μυγχαπάυμι τπηοτηθη απ) Παθογοὶ, δοίοπι ᾿όϑπὶ [6588 ΓΘ 481. 

Ριδίον αἰοίοβ ἔγθϑ ᾿ἰῦγοβ, 4.05 ὁχ ἀυοάδοϊπι δὰ τηϊπίμτι οἰ υϑάθιι ὈΙ]οίποοΘ οοαϊοίμι5. 
σχδιηἰηδίϊοηθ 4] 14 ἀδ᾽ασὶ, 81105 συοχαθδ ἴῃ Ἰοοὶς αἰ ΠΟΙ] ογθυ5 ἰησροχὶ, ἀθ ααΐθυϑ ἰῃ δάηο- 
ἰδι]οηίθυ5 τυηϊίαμι 65ϊ. Πότ υπΐυ5, ἈΘΩ. 088, ἀ6 «πιὺ ῥδ0]ο0 ροϑῖ ἀϊοϊαγυβ ϑσυτα, Ἰοοϊο θα, 

56] θοΐδ5 ἱη τηδγρίηθτῃ γοία!. Ουοά βυρογοϑῖ, παηαυϑπ) ΟὈ]  ν βοᾶν, σαδηΐαπη ἀβῦθδιη Ππυπηδηὶ- 

1ταῖϊ γε ἰδυιἀ δι σϑἰ πὶ, 1 γῖ5 ὈΪ]]ο θο Ἀδαΐα ση55. 0Γ6 Ορίϊ0 ρτϑροϑῖὶ, ΟὍΓΟῸ Βοηραϊοῖ. 
ξ36.; ουΐὰ5 δγυ0 ργοΐδοῖο ἤθη δᾶ δϑῖ, αυδ ὨοιηἸηἷ5 πουὶ δία ἸβΠΟἿ᾽ ργθοΟηἶο ἱπαϊκοδῖ. 

Ἅ. Βοος: 00]}. Επιπιδη. Οδηξλῦ. 1. 1. 14 εἱ 15, ἴῃ [οἵδο, νοητά 80 685, 585 001} ΧΙ δὺϊ χιῖ, ἰῃ ἄσος 
ἰοπι08 ἃ "]]ορεχο αἰνίδυβ. [ποῖρῖς ἴῃ Βοπι. χύνει, Ρ. 486 Ε. Ῥγεῖον πεῖ [018 ἴα ἰπ᾿ ὁ δὲ ἣπε ἀοϑὶ- 
ἀοτγαῖδ, 8125 ἰδλοῦῃδβ ῃδθεὶ, φὰς ἰπ νᾶγ. ἰδεῖ. αἰ φθούον ἱπαϊοανίτησβ. ἴῃ ρᾶτίς ὀροῦίβ, 482 ἃ Ρ. 688 
ἢ. δά ῥ. 11 Ὁ. οχίοπᾶϊι, οὐτὰ οοἀ. [,. διηΐοδ οοπδρίγαϊ ; οδίογοαυΐη δὰ οοἀ. ἃ. μτοχὶπια δοοοϊ. 
Ομ δυίθπὶ ἐς ροββϑοϑϑογίυθ8 οοὐἀϊοὶα Β. αἰεῖα δυπὶ, δὰ ἤυπες αυσαᾳιθ ο0ἀ. ρεγίηδηϊ. [η[6 - 
Ἔγυμ οοηίυ. : 

Ἡογαπι ὨΟΠΌυ 115 γογϑαβ ποι ὁρογὶϑ ἀοβοϊοηίίθυ5, ἰη υἱ τη ΒΟυλ1]18 ἀὰο 5οαυθηί85 ἴῃ ϑυὺ- 
διά γοοσδίϊ βυηΐ. 

Ν, δι) οἰ εοῖ νἶτὶ ΠΠΠΙ γα ἰβϑῖπιὶ ΤΊ οπι ῬΉΪΠΙρρ5, ναγοηπεῖι, πυπι. 1456, 'π (9{19, ΠΙΟΠΙ ΓΆΠΆΘΘΙ5,.. 
56 0}, υὲ υἱάδίυγ, ΧΙ ; πίΠὰ6 56 ράγυπὶ αἰ ροπίοῦ βογρίι8, οἱ ἱπιθγροίδί ομ θ05 ϑολί θη. Ὀοπίϊηθὲ 
διοπνεϊα8 (Δ η10Π| ΣΧΧΥῚ Ῥοβίογίογθδ, βαεὰ οἱ ᾿8}10 οἱ θπ6 ἰπιθβουγ Π}118 681. Ετρο ἰοίυ τ Ορυϑ ἰπ ἱποε 
ϑάτγίεβ ἃ ἀδϑοτίρίογα ἀϊνιϑυπὶι 6ϑὲ, αυοὰ 41} (Δείαπὶ οὰ νἱάϊ. Ηϊς οοάσχ δι οδιθδπι οὐπὶ (οἰ. Ϊ.- 
[τη ΠἸπὶ ρου ογ νἰἀσίυγ. : 

Ῥ. Βερίυβ 688, οἸΐπι Μεάϊοιδυβ, ἴῃ [οἰξο, τρϑιμὈγϑηδοθιϑ8, 585 00}} χι. Οοῃεῖποὶ ΠΘμ 1135 χει δὰ Χο ἴῃ- 
ἰοστα5. Οοάσχ δ᾽ υϑάθη) οὔὐπὶ φμίπίο αν! τγοσοηϑίοηΐβ δϑὶ  δαυδ δι ἰδχῖι ΒΥ Δ 0 ἰπηυΠΊ6 ΓΕ 
ἰοοΐ8, τορυρπληιθυ5 υπίνογβϑιβ, φοποοτάλι. Εχθιηρ]α ἴῃ νᾶγ. ἰθοῖ. ραϑϑπὶ δῆαῖϊα βυηϊ. ὑβίονυπι πᾶβ6 
ΓΟΟΘΠΒΙΟΠΘΙῺ ἃ (οΟΥ̓ΤΕΟίΟΤ αυοάδηι ῥγοίθε πὶ 6556 0} 108 ἀυ 10. 

Οοὐΐοα5 ορφιεηεει, αἱ ἰἢ Ἰοοἷ5 ΕΥΔΉ ΘΗΪ οοπϑ 6 Ππα}5 ἰδυἀδηίυν, κυηΐϊ υἱτίυθαμο ῥδιίὶς 

δ6χ, αυογυτ ᾿ΘΟΙΟΠ 68 Μδι ἢ 891..5 ΡΓῸ νυδγὴδ Ν. Τ'. Ἰδοιοη θει5 δίίυ (4). 

Ριγδίδς ΟΡ βΟϑίομη οοάΐθθ5 ρυϑοϑίο τὶ αἱ Ερίίοπηθ φυθϑθάδηι ἰοἰϊυ5 Ορθγί5, 118 φοῃοὶῃ- 
ῃδῖδ, υἱ, ΘΙ Π1015 ΟΥἸ13518, 68 4 8 Ἐνδηροὶν δσροϑι σάφα ρου ησδηΐ, οοηϊτδοίζογἃ αὐ! ΘΈ)ς 

566α 'ρ88 ΟἸγγϑοϑίοζηὶ γϑ θᾶ τσὶ δ Ῥϑγίοιῃ σγϑίθγθη δ, δυοίοῦ ΘΧΕΘΙΡΌ5Θ0ΤΠ. Ηϊ)05 ΟΡΘ.15 
ἀ βου ρίϊο οχϑίδί ρα Μδιῃθὶ. Ν. Τ. ἰοτὰ. ΙΧ, ῥ. 219: πϑοῆοη ἰῃ Οδίδίοφο τη58. Ὁ 0]. Ηθᾳ. 
δ} ηυμη6Γ718 101, 102, 703. Ῥγϑίον ΟΠγυϑοβίοιῃηυτη ὑη0 οἱ ΤοΓίἀ 556 8]|[6γ0 1600 ᾿Ἰδυάδίυν ὁ Πη- 

λουσιώτης. ΟΠ δυοίον ἱποθγίι5 511, Ἐρίἐοπιαέογὶς (ΕΡ.) Ποτηΐπα ΟΡ ἱῃπαϊ! οΔΥΪ 115. 

Ἐν. Οομίμ! ἐσχοινρῖατ, φιϑὰ ἰ8 ΒΗ ἰοιΒθολ οοἱ!. Ττίη. αϑηι. Β. Ἴ. 1. ὀχβίδι, ἰὴ φμανγίο τηϊπονΐ, το πη γα- 
ΠΔΟΘΌΠΊ, 5θουο, ἢ (Δ]10γᾺ. χ ἰπθυηΐθ ἢ εἰ 55 πα οἱ ἀἰ]ϊκοη ἰββίπηα βογὶρίμτ. ᾿πάϊοσαπι Πα)θί : Τοῦ ἐν 
ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εὐ ηνεῖα εἰς τὸ χατὰ Ματθαῖον ἅγιον Εὐαγγέλιον. 
ἘΟΙΪΟ θγΠΠπΠῸ νοῦ ἰορίιυτ, Βιδλίον μόνης τοῦ Παντοχράτορος. Οοπεϊποι ργοίογοα ἃ. Εὐυβεθ} οἱ ἰδ ον 
ορυβουΐα φυϑάδηϊ, ἃ δίας ἷο 1. 1. τθοθηβίία. 2. Ερίἰοπιθα Νοσίγὶ Ηοπι  ατυτα ἴῃ ϑοδππθαι, οούδηι 
τηοῦο δἀογηδίαμε. ὅ. Ἐχροϑιεοποιη ἰῃ [ὑοᾶπὶ|, απ: Τίϊο Βοβίγοηδὶ νυϊσὸ ἰτθυϊαγ, ἃ Ῥοιίϑμο δὐϊία. 
εἱ ρμοβίθα ἃ θυσο πῃ Αμοίατίο Βιδἰϊοίποος Ῥαίσγι, Ρατὶβ. 1634, ἰοπι. Π. ῥ. 702. ΡῬοδιοτγίοτί 5 ορδυῖβ. 
ρΑΓβ5 πηᾶρῶὰ ἱπίογοὶαΐ!. 

ΟΒευβοϑίοιῃϊ ἔίογοβ, βῖνθ Εἰσοθρρίδ πὩγ] ἃ ὁχ ΟἹ ΠΟ 5 ρου θυ5 6)}1.5 ἀθρεοιηρίδ δἱ ἰη 91 
οὐρὶίδ, δὲ ργεοθ, θὲ ραπίέεπίΐα, οἰο., αἰ μοϑίδ, εα ρεγυεέιϑίο πιδ. οοάϊος Μοριπέῖα ἱπυεηίο ἀθ- 
ΒοΓΙρϑ11 δἱ οὐπὶ [κβ8|1Π4 ἸΒ οΓργ ἰδ οη6 Θα]α"  ΒΔΙὨδ58ν ΕἰΖο]υ5, Μοσυηί. 1608 (δ). Ηπιδ ὁθη- 

(0015 υϑὺ5 ΘΓ 6113 Οἰδ 541}}0 βδυ οἱ ἴῃ οί 15 Ρ. 920. « ΝΟ δύ πθϑβοὶυϑ ρἰ ΓΙ ΠΊΔ 1η ἢϊδ 
ἘοΟΙΟΘῚ5 ϑιμθηαδγὶ ρο558 6 101 θ0.8, 51 415 Ὑ61185 ΟΠ 65 ρογβογαιοίαῦ; ΄υ]} οἱ ἠυπέες ἵρδο02 ἐὦΣ 
λῖε τἱυωϊε ποππιπᾳιαηι μι φαγὶ ρο486 (0). » Ορὺδ ἱῃορ ἰϑϑίσηπὶ οὶ γοὶ βία ; Ιοοουυηααθ, 

(α) 46 Αάμποί. δά Ρ. 4839. χχττ ἰη Ερίδι. [δὰ Οοτγίημ. (ἰοπι. Χ, ῥ. 355) 4ρ0ρ9- 
(8) Ε126}}} ορυϑ ἃ ΜογοΙ]ο το! ο5᾽558]Π|86 δχργθθ-Ἢ ὩΘΓΟ. [Οοὺ5 πῃ Οπμπίθι5 οἀά., οἰἶΐδη ἱπ Βοη. 2, 

διῇ, ΒΘΟΌΓΙ5 ΓΟργοδϑοηίϊαν! Μοηϊοίδ!οοηΐι8 ἴῃ ἴθ 0 οὐ)ι15 ουταίογαβ Ἀορίος 759 οἱ 740 ἃ 86 ἐπ διιϑδἑαΐμνε 
50 ΧΠ. πορίεοιο ἰθπὶ εοαΐςα (Ο1511π., (ἈΠΊΌΡΟΓΟ ἃ υοζαΐος 6866 ΠΓΙΟΪΟΆΠΙ, 5]. Ἰοσίίυν : εἰ γὰρ δυναίμην 
.56 ργραΐοδίο, ἰθπὶ ἀχοιηρ] Αγ] ϑλν} πο 6 (γι οο44. ἑμαυτὸν χειρώσασθαι, ἣ δεηθῆναι ἑτέρου, καὶ πρῆς 
Απρ οδηΐκ τυ] 0 οδϑιϊαϊϊυ5 δαογηδῖο. Υὰθ ααῷὸ σάαιμε τοῦτο. Ὀοττίρο ἐχ ΕἾΟΥ. Ρ. 517, καὶ ποιήσει 
ἀἶϊτι ἰη Αὐποῖ. Ρ. 85 ποί. μοι τοῦτο. ῬογΓῸ φοπιλη) βογρίυτᾶπὶ ἰπ Ἀορὶὶδ 

(ὧ δβ 51} τηΐμὶ ἰμπδίσιια ὄχθη ρπὶ οχ Ηοῃα ιηο60 ἀΐςειῖ5 ἀΐδθτίο Ἰορὶ, οσυ αῖῃ5 10 5{}5 δάδιμι. 



γι ἘΠΙΌ. ΕΠΙΕΙῸ ΡΒΙΈΕΑΤΙΟ. 

αυῶ οχ ΠΟΙ}}118 ἢὴ ΜαιΠϑυϊη οχοογρίδ συπῖ, οπχπΐατῃ, ηἱ (Δ]Π]ογ, σϑάϊδυβ ἰηάακαδί ς, ̓ἰθοι0η 65 
ὮΘ6Ὸ ῥδιι085 60 ΘΟηϊΘηηηΘηἀδ5, ΠΟῚ 51:Π6 δθΠΟ ΙΔΌΟΡΟ ἡδοίι!5 50]. 

ΤὨΘΟΡΗΥ]δοιὶ Οομπημηθηίδείυ5 ἴῃ Μδιιμδοαπι, μυΐ5 Ορδγβ ἰῃ πγδίϊδπι ἃ ΠΟθὶ5 ὁσουδϑιβ, ποη- 
ΠΙῚ 50.051} δἰ}. 

Μδΐογθ, ἴπῆο τηᾶχίπη!ο οὐπὶ ἢτυοία, οοπίυ πηγὰς ΘΙ γ πὶ Ζι κα θαπὶ ορυβ, σαρά πιδρηδτη 
Ῥδγίοῃ) ΟΧχ ΟἿ ΓΥβΟϑβίοῃμη σοι πη ΔΓ 18, γϑγθὶ8 Ῥδυ]υ υτ τηυϊδίὶς, ἀθδοδγρίυμῃ 6556, ΟἸΠΪΡυ5 
ποίμπι 651. Ηυ}5 Οραδγὶ5 δα το 1,δι1η8 ἃ Τοδῆηα Ηδπίθηϊο οοηΐδοία, ἰηά6 80 δῆπο 1544 δσϑίὶ- 
{: ἀγῶουβ δυΐθπι ἰθχίι5 ρυίμηι πὶ ἃ Μαιῃδοῖο ἀπη0 1799 ἐσ ἀυόρυ8 ὁοἀά. Μοβα4. ρυθ] οὶ 
᾽υγῖ5 δοίυ5, πη ἰδ δὰ 'ρ505 10ηΐ65 ρυγβᾶηαο05 ἃ ΠοΡὶ5 δαὶ [08 68. 

Ουξϑιϊοπθπὶ ἀθ Απΐδηο, νθίθγθ ἤδγαγῃ οι δγαμ ἰηἰογργαίθ, ρίαγίθυβ ἰγδοίαν: Μοηίοίοϊ- 
σοηΐα5 ἰη Ῥγωί δ οη 6, δθοῖ. Υ : Ζιδ ὨμΠΟ ΓΘρδῖθγβ ποῃ ὑδοδῖ, Ἠυ}05 γϑγϑιοηἱβ 1, δἰ 1η 88, 5666 1}}0 
Υ ἙΟηἤθοἴδ5, ΡΔΓΒ ΠΪΠἰ Πη8, αιιδὲ 90 ]Πσ αὶ οοἴο ργίογθϑ ποι} Ἷδ5 οοηἰποὶ, μοάϊΐδ ᾿π δἀϊιῖ5 σομηρᾶ- 
Γοῖ : ἰοἴπι ΥΘΓῸ Πἰργιιηλ Δ 60 ΘΟΏΥΘΓΘΌΠῚ 6556, ἱπ0 ἰπίθαγδηι δ᾽ 5 Ὑογϑίοη θη δὰ ἤὰηο ἀΐθῃη ἴῃ 
ὈΙΡΙ οἰ πϑοδγτι ἸΔί ὈΓῖ5. ἀ 6] ΠςΙ6 56 γα ρο586, ργοθδ θ5 ἀγσυπηθηῖ5 ἀοουϊί Μοηιοἰδ]οοη 5 (αῚ. 

ΗΟΙ111185 ΟΠ 63 ἃ ΠΟηᾶ δα 1} {1π|8Π| [,8[1Π6 Ὑϑγί 556 γυϊρο ογοάϊ ιν Οδογρίαβ Τυδραζαηίαϑ : 

αυοα ἰδηλθῃ ὩῸΠ ΟἸΩἢΐ ὁχ Ῥᾶγίθ υθγυτῃ 6856 ἀοουὶΐ ἰη Αἀποί. δὰ ᾿. 838. ὈἱϊγΓυμ Χα6 ἱπίογργοίθτῃ 
Ροϑβί Βοίβ᾽ απ οἱ ϑυ} πὶ ἀθημο δὰ ἀ556 ηϑ0η65 οοαϊουμῃ αἰ) ϊοαπάδ5 δαγοοδυὶ; δα 118 
ἴδηθ ῃ 50 Π1Π18 Οδυ 006, Π6 ΘΧ 5018 γΘΓθΟΒ.5406, ἱηϊογάμ πὶ οἰἰδηὶ [8515 ἰηἰΘγργοίατῃ σοηγνοῖ- 

βἱοηΐθυβ, ΠΟΥ͂Δ5 ἰΘΟΙ 00.685 ΟΘΟΙΔΙΙ Ι5ΟΘΓΟΡ. ΕχΘΙΏΡ]δγὶ δυΐθια υ803 συ, αυοά ἴῃ ἴοη0 βδουπάο 

οαϊἱοηἾ5 ΟΠ γυϑοϑίοιηϊ, Ῥδγ15115 Δηη0 1580 [,Δ[1]η6 Θχοιι585, οχϑίδί;; 0ἘΡῚ δὰ δ] ἢθμ). χοὶ δα 

Ἰοδυπίυν : δίυϊ ]Ζοαπηῖς Οἠγυεοείοηνὶ Ηοπιϊίαγαπι ΧΟ] ἱπ Μαίίδαιπι παῖδ, ρὲγ ῬΏΪΡΡ. Μοη- 
ἴδηι γέσοσηίίαγιπι αα ἐχειρίατία αγασα ἄνιο υεἰιιϑἐϊ55ΐπια, φια ποῦδὶς ειρρεαϊίαυεταιῖ Κερία 
αριυιὰ Βεϊα- Αφι [οπέεφηι δι δἰ οίδεςα. 50111661 ἰοχία 1,.8[1η0 Ἰηΐθο ΓΟ δογυδίο, Μοῃίδημυβ διηθηδᾶ- 
᾿ἸΟΏ68 80.835 ΠΟΗ 118 }1}{8ἃ5 ἰῃ ΤδΡΩ 6 1]]6ν]!. 

Ῥογεὶοπὶς ΑΥγπιόπα Ὠδγατῃ ΗΟ Ἰδγυτη ΠΟ ἰδ} ἀθ 6 0 Υἱγὶβ ον 15, Βοηθαϊοιϊηῷ γοροιίς 
οὐϊοτίθυβ,; φαΐ ἰῃ Οογο]]δγῖο δὰ Μοπίοίδιοοηι! Ῥγϑίδι ἤθη ἢδθο 5ογ ρϑογαηΐ : « γ᾽ γβϑίοηθαι 
ΑΤΤΏΘΠΔΠ1 5690} 0 Υ Θοηΐοοίδιη 5. ]0ΔΏηΪ5 ΟΠ ΡΥϑοϑίοιηἱ Οοτημηθηίδιϊογυμ ἰη 5. Μδί (ἢ ὶ ΕΥ̓Δη - 

φοϊΐαπι ἰγ0ῖ5 νυϊράνθγαηί, ἀυορυ5 γο]υμηἶρ5 ἴῃ οοέαυο, ΜΟΟΙ τοι Άθυν. Ῥδίγοβ Ασγιηθηὶ 
ἐπ ἰηϑυϊᾶ 5. 1,ἃΖᾶνί, Ὑ Θμ 6 1}15, Δηη0 1820, ἢ0}}}5 δα αἰτὶ5 ηο1}5 [,Δ1]πὶ5, οἱ 51η6 ἰγδηϑὶδιϊοησ υ}|8 : 

ἰΐϊα υἱ ΟΡ ΐ8, Αγθηθ ᾿ησυθ ἱζηδν]5, ἢοΟ ΠἰΓῸ οἱ} ΠΟ οΟποθϑϑυμ [6 Γ]ϊ. » ΠΤ γυτα βἰδί 

σοι ρδγδυΐ, οἱ ΓΟ πηθᾶ ἰ5ἴ1.8 ᾿ἰη συ 5016 ηἴ18, σὰ ρογᾳυδι οχίμιδ οϑῖ, τη οὑπὶ νοὶ] ρίδί ὁ 
δυόϊνὶ. Οοηῃίϊηοὶ ΠΟΙ 85 11 ὈΓΙΟΓΘ5. Ἰπίθγργοϑ ἀγϑοᾶ ΓΟΌΘ ἱηί6)]Οχὶῖ, ἴθγβθ δὸ Πα} 16 Γ 

δχργοϑϑὶῖ; ἰηϊογάσπι ἀπὰ.8 Οταηΐαμλ γογυμπ Υἱαϊὶ (6). Οὐδηΐαπι Υ6γῸ 0{Π}1{8|15 Δα φοηυΐπυτα Νὸ- 

δἰγὶ δυγτῃ 6 δογάϊθυ5 ΘΓ ηαιλ ἰηἀ6 ρΘΓΟΘρΟΡ 0.5, ὈΓΟῸ 56 Χυ 541} 1050 ΟΡΘΓΘ ἱπβρθοίο ᾿υἀϊ- 
ΟΔΓΘ ΡΟἰΘΡΙΐ (ὁ). 

Ουοὰά Ξ5ΞυροΓαϑβί, 6 ΓΟΘ5 Πη683 58η6 ]ΟΟΙ 6.155} 185 Τα πο ἴῃ ΟΠ ΔΡΙ15 Θχρ] ]ου γί, ὈΓΟΥ ΟΡ 
Θσροηῃθηάυμῃ 65ῖ. ΠΔα0}0 γδγδ5 ΘΟ 068, Π6 ΟΡΘΓΪ5 ΡῸΓ 86 ΟΡΔ55ΙΟΥΒ Π10]65 51:|0Γἃ πιοάυη 
δχουγγογοῖ, ουπὶ ἀο]οοία ηοἰδηάδ8 ἀυχὶ. ἴῃ χυο Δα Ιθ6η40, δοοὶάϊ! ταἱ ἢ, φυοά ΟἸηηΐρυ5, οΓΘα0, 

αυἱ δά τοι οΥἰἰσ8πὶ ἰγδοίδη δ ρϑι}10 γυαΐογθϑ δοοθϑϑογηΐ, υἱ ἰμθυαηῖθ ΟρΘΓΘ ΠΟΠΏυ}18 ρΓῷ- 
ἰογτα 6 ΓΘ}, σα ροβίθδ οχυρογιθηϊδ ἀοοίαβ π0}}}0 τηοὰο ΘΟΠἰοΙμηθ δ 6556 Υἱαϊ. ΗΐπΟ δοίη] 
ο5ῖ, αἱ 816 Γἃ ρᾶΓ5 ΗΠ] ἀγυτῃ ΘΓ ΟγοΩ γαγδηϊίυπι Ἰδοιοπα βοβοθίθηι ᾿δοῖίδγα υἱάθδίυγ; ουἱ 

1δηθῃ ἱπ9 41 .8}}{81}, τα} 18, 89 ρτὶυ5 ΟἸλίβαγδπι, ἰῃ δαἀποίδιϊ ἢ 65 γοὶδίϊβ, γι} 6 6}} 8] αυἱὰ 4}18- 

ἰὰπὶ 651. Ργϑίογοδ 51 Τογίθ ἰθοίοη θα ΟΧΟη θη565 5615 ΔαΥΘΠΘΓδηΐ, συδηλ αἱ 510 ΄φιιϑαιιδ 000 
ποϊδγοηΐυν, ἀ6 ἢΪ5 Ζυοχαθ ἰη δαποίδιϊοηϊ 5 5δοάυϊο τηοηϊίυτα 681. 

Ιη γδγ}15 ἰϑοι οηἶθι.5 ἀϊογθηα 5 ἢδ5 ἴ6Γ0 γα δ5 56 5 5. : 

1. σοὐϊΐόθ58, φαΐ ποη πηριηογδηίαν, ηἰδὶ τοῦθ Ἰδοιιηᾶ θχϑίθὶ, ουτὰ ἰθχίι ποϑῖρο ΟΠ θη] ηΐ. 

(αὴ υς φοτιίπορα νἱἀοίυν ὀχοπιρίυπι πη Αἀποῖ. ἃ Ογγβοϑί. ἰδία Ἰεφυπίυγ. Πυΐυ5 γαγθὰ 5υπί (ρ. 12), οὐδὲ 
ρ. 054 αἰἰαίυ!. Αἀάδ Ροίαν. δὰ ϑυπθβ. ποίϑ ἢ. ὅ72. ἢ ἐν πρτα τῳ σίτησις. Απίδηυ!ϑ γετὸ "ἃ γοἀαϊι, 
« Νοι πιΐπυβ [α]βι.5 6ϑ8ῖ ἰάδπι 5. Δ] σοῦ, ἀυπι ὸχ Απΐληο, πεὸ ρεϑίϊοο ἱπ Ῥυψίαπεο ἀρραταία Ἄοπυϊοϊα. δὶς 110 ς 
νοιοτὶ ΟΠ γγβοϑίοπιϊ ἱπίογργείθ, ἐομθοϊαίυῦ πρυτα- ποῸ γυϊο οχϑίαί, πο ἐπ Ῥγψίαπεο Ἄροτίμία. » 

νεῖχ 501 ρ51556 Οἰγγϑοϑίοι) ἢ) ργὸ δρογίμία ἱπ Ρτυ- (ὁ) Υἱάα Αἀποῖ. δὰ ρρ. 89, 210, 461. 
ἰαπὲο. νοῦ ποηαυα δριὰ Δμΐδηθη), ποθ δρυὰ (ε) Υἱά 6 ἵμ ϑγιμ5. Αὐποὶ. δ ρρ. 115, {Π1, 1476 



ΒιΠῸ. ΕἸΕΙΌ ΡΠΑΕΡΑΤΊΟ. Ιχ 

ἘΠῚ τϑγοὸ οο.1]1665, χυὶ ποιιϊηδηΐαν, γοοθρίδιη Ἰθοιϊ ποῖ Παροηί, οδίθγοβ ὍΤΟ τοἠθοία ϑἴδγθ, 

ὍΘ 856 5815 1η{6]]}}σ] τ. 

ΠῚ Ὅδ 115 ἴθϑίιθυ5, σὰϊ ὨοπηΪϑὶ οογίϊβ8 ᾿σοΐ5 Δρρ611τὶ ροβϑυηῖ, 6. ας. Ερ. Ευῖῃ. ΤΏΘΟΡΙ. Ε]ΟΡ. 
οἱ ΠΊΘΡΡΡ. ηἰδὶ ἀἰδουῖίθ ποιηϊηθηίυῦ, Π1}1} ἃ 1,οοἴογα 60] αἱ ροίαϑβί. 

ΠΠ. Ἑαϊίογυμ ΠΡγογαπ ἸΘΟ ΟΠ 65 ΘΘΙΩΡΟΥ οἱ Ὁδίαυθ σοτμμηθιηογᾶγα ΠΟῚ ποσὶ [αἱ ἱποθρίϊ. 
Ιἰδχαθ 858}06 δοοίαϊϊ, αἱ Ἰοοἴ! 0 πηΐπ3 ῬΓΟΡΔΌ115, ὁχ υπ0 δαὶ ρἰυγίθυ5 οοἀά. [ἢ ΙΔΔΙΡΙΠΘ 8}]δἴδ, 

Θἃ 1058 511, αι. ἰη 6ἀ4. δυῖ χυϊθυπάδη), δυῖ οἰἰδπὶ ΟἸη 05 Γορογίδίυγ. 

ΤΥ. ὕθὶ ῥγὸ δἰίαγᾶ Ἰδοίοπθ οὐμιδς 5οΥρίϊ, ΡΓῸ δ ἴδγα γθγὸ οπῆη ες οἀἰὶ Ὀγὶ ρυσηδηῖ, οοὐΐϊοι 
ἸοοίΐοηΘ γοοορίδ, 6α 18Ππ| ἰῃ ΤῊΔΡΘΊΠΘ 5οΥ]ρϑὶ, οὐ ηοίδ, « Εαά. » 

Υ, ὕδρὶ ἴῃ δ᾽ίχυδ Ἰοοιοηθ ἰὰθηἀ8 οὐχ ἰοχίιι ΘΔ Υ}} 18 0 ΘΟηΒΘη ηΐ οπιπεδ ΘΟαΐο65, ἤδη 1η“» 

ΠυΠΊ6Γ15 ἰο6]5, Γο]θοῖδ Ἰθοϊϊοηθ ΜοΓ6]10- ΒοηΘαϊοίίηδ, ἑαοὶίε Θχουάὶ. 

ΥΙ. [πῃ ογάΐηϑ γϑ ΡΒ ΟΓΌΤΩ ΘΟ. 16 0 51Π61}}15 ἸοΟἱδ Ρ]ΌΓ65 οἱ τ] Ογ 5 ΠΠΓΟ5 βθουΐι8 501), 
ἰάχιθ τπηᾶχίτηδηι ρϑγίθ ΠῚ ὩΟΠ ΠΙΟΠΪ0 [κΘοἴοΓθ; οὐμπὶ 1 η(89 τΔ0}15 [1556], οἴη 65 Ὠυ] 5ηι0α ϊ 

Τηἰδίϊ ΟΠ 65 ἰη (40 6}}858 Γοίδγγο. 

ΜΗοταϊίμηι ἰπὶ τᾶ 8 Δη6 05 αἰἸδι᾿ ηχογαὶ 58 }}}10}.5 ; ΘΟΓΠΠ 6 ΤῺ Υ61Ὸ αγρυπιεπέα ἤη6 ΓΙ υ 
ἃ σοὐϊοῖϊθυ5 ργοϊδίᾶ βιηῖ. Ηθο ἴῃ οοὐϊοῖθυι5 ΠΟ ΟἸηΐ 0.5 οδάθτῃ ἰοσυηίυν : 818 Π05 ΘαἸαἸτη11.5, 
8[18 1,8|1Π 6 γϑῦϑᾶ ἴῃ γοηΐθ ορογὶβ ἀβθαϊὶ ΜΟΥ ]] 5. 6 ἢἷ5 οχϑῖδί Μοηϊαμ 'ῃ σοάΐοθ (οἰ 511η. θ6, 
ᾳυοΐ Πὶς Ἔχβοῦῖθογα δ νοῖϊδὶ. Ἐπειδὴ ἔθος ἣν τῷ μαχαριωτάτῳ Ἰωάννῃ τῷ Χρυσοστόμῳ μετὰ τδἕρμη- 

γεῦσαι τὸ παρ᾽ αὐτοῦ προτεθὲν εὐαγγελιχὸν ῥητὸν εἰς ἡθιχὸν καταπαύειν τὸν λόγον, ἀναγχαῖον ἐνόμισα χαὶ 

τὰ παρ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ ἠθιχῷ χατὰ πλάτος εἰρημένα ἐν συντόμῳ προτάξαι, ἵνα ἔχῃ ὁ βουλόμενος τὴν δύναμιν 

τοῦ παντὸς ἡθιχοῦ ἀπόνως καὶ ἐν συντόμῳ εὑρίσχειν (α). ῬΙ ΓΙῸ Θ γ6ΓῸ ΠΟ ἴη Τροηΐ6 Οροτγίβ, 1πἀ]- 
Οἷ5. ὭΟαΟ, 56ἀ 515 χυϑαθθ 10615 1ῃ πηδΡαίη6 ΠὈΓΙ, χυοὰ 05 Τξοἰμηυ5, ἀγχυμηθηΐα ποίδηϊΓ. 

Ιηῃ δάἀποίδίϊοηΐθιι8, ργϑίθῦ 6ἃ 4. γ6] δὰ ογἰσθη γ6ὶ] δὰ ἱπίογργοίδίϊ οι πὶ ἢθοθϑϑδγὶᾶ Υἱά6- 
Ὀδηΐα, ρδυου]δ5 σοη᾽οοίΓᾶ5 ηοϑίγαϑ δα 8]18 ᾿γδί!οϑἰϑϑὶ πὶ Αὐοίοτϑ βογὶρίδ ρϑυιϊηθηΐθ5, οὑπὶ 

1 θοἴογθ ΘΟ ΠΠΙΟΔΥΪΠΏΙ15. 

Ῥοβίγοιηο δὰ [πάΐοθ5 δοηϑυδίοβ δορδϑϑὶΐ δ] 5 Ογϑουβ; ἴῃ αὰο οοηβοίο 0 ἰά ΡΟ 55: 0 Π| 
ΩΪΠ: ργοροϑίίυπι 65ῖ, αἱ θογυαμη σΟμπλΟα 5 ἰπβογυΐδτῃ, αυΐ ροβίμδο 8118 ζογίδϑϑθ (ΠΥ ϑΟϑίουωὶ 
ΟρΡοΓᾶ ρυγρδηάδ 5υΞοϊρ᾽οηΐ ; αυοα ποροίϊυτη ἰδ οχροάϊϊ!1, Φυδιὴ ΘΟ ΘϑΓΌΩ 6556, ΡΟϑ5ῖ 

ΤΩΘΌΠῚ ἸΔΏΟΓΘΙΏ ὨΘΙΏΟ, ΟΡΪΠΟΓ, ΠΟ ΔὈΪΐ. 

ΟΡ θοθδτα Οδηϊδογ κἰθ, ἀϊο ΧΙΧ Αρη}}}95 ΜΟΟΟΟΧΧΧΙΧ. 

(α) ἸΙξς 'ρθα οχ οοἀΐοθ δσυβοῦρβί. Νυπο νἱάθο δἱΐδ αὐτὸν προτέροθεν ἀδάϊ!. ϑεὰ ἀρορταρίιυπι πιουπὶ 
ἐδάειη ἃ Μοηί(ο[α!οοηϊο ἴῃ Βιίδί. Οοἱεἰῖπ. Ρ. 150 οὐΐΐαὰ σγογίυϑ 6556, 4υϊνὶ8 νἱάεῖ. 
6896, 40} ἰΔΙΠ6 ἢ ῥΓῸ γὙ61}}}8 τὸ παρ᾽ αὐτοῦ προτεθὲν, 



᾿Ξ ἴ ΞΡ Ύ 5555 

ΝΟΝΤΕΕΒΑΙΙΟΟΝΙΙ ΡΆΔΕΑΤΙΟ. 

Δὰ Ηοια9 ΟὨγυϑοβίοπι ἰδ Νοναπι Τοβίδιμοπίαμπι τοὶ 560 ἰάθη Ῥογνθηϊμνὰϑ : δὲ 

ἀσιίηθῃ ρτὸ ποτὰ ἀπουπί Ηοπη ΐα πὶ Μαίμαυπι οἱ ἰῃ ϑοᾶπποπι, 408 5[ ἰἀγά 5, 4υᾶπι βρεΓᾶ-- 

μαΐαν, ἴῃ σοι ργοάδδηί, [ἃ σογίθ Ὠ00 ευρᾶ ουϑηὶ ποϑίγα. ὕγβίπλιι5 ἐπίπι 551 4110 Β᾽ Ὁ] ΟΡ0]85 

οἱ ἰγροργάρδοϑ; βεὰ ποῃ [(α [οἰϊοὶ οοπδία. Απ γὙ61Ὸ ὁχ ἰθιμρογ ΟἰΠΠἰευ δί6, Εἰ ἐρδὶ αἰοἰὶ-- 

ἰΔηἴ, ορυϑ ἰ(ἃ ῥγοϊγαχογπί, δῇ υοὰ 5818 οοιῃπιοά 8. ΟΠΊΠ]ᾶ τηροιἰδηίαγ, ρϑὲ νυἱάογίηϊ. ὕι 

εἰ τος οϑῖ, ᾽8πὶ ΡΟ] ἸοοηΐυΓ 560 ἰῃ ροβίογυπι οαἰογ (δίς Ργϑίογι τλογῷ το] εϑίϊα8 ΔὈβίεΓβι-- 

ΤῸ 6556. 
Ἡοπα δ ἴῃ Μαιϊμυπν, φῦ ΧΟ πύμλοτο ἰοἴστα ΠΌΒΟ ΓΟτΩ Θοςσαυφρϑηϊῖ, ποΓδΙὲ οσῃ ! ἀἰβο ρ νᾶ 

Γοίογί, αὐἱνοῦϑ8Π) Ομ οἰἰδπῷ υἱίξ οἱ ᾿πϑίϊ αἱἱ Βυγηπηδτ ᾿Γδ 56 [ἀστυμῖ. Ηἰς οὔληο8 νἱγίαυϊ! 5 

ἀἀουσηίίς οἱ οχογοοηὰθ τηοὐΐ, πη ϊνογβδὲ [αρσίομάϊ νἱἱἱ γδέΐοπεβ δἥεγιυπίυγ οἱ ΘΧρ Δηδηί : 

πος φυαϊάαφι πηι ῥγϑίογι {{{ῸΓ αυοὰ ροϑπ511 ἃυΐ δὰ β8ποίϑπη δυΐ δὰ αργοθδηι Υἱίᾶπιὶ ροΥ ΠΟΓῸ 

αἱ αἰίογτα βυϑεϊρίίαν, Ὁ δἰίογᾶ ἰο(ἱ8 νἱτῖ 8 ἀοοϊ ποίαγ. ΝΌ]]υ5 ἴῃ οΥθο ΟΠ για πο ΠΙΡΟΓ δὶ 

οί ἰΔιιίδαπο τοί ΓΘ  Π 5 Ομγϑιίανϑο οἴ 65 ριεορίαᾶ : πυπαυδη) ΘΠγυϑοβίομιϑ ἰδηία 08118 651 

ἰηνδηίίοπα, [δουπάΐα, β8δρδοίίδίο 84 πο ΓῈ8 18 Ὁγδηθο8, οἰἐπϊβαπάδ υἱἐϊα, ΟΠ ϑ ἰδ 8 [8-- 

ταὶ ἰα5 γοοῖα οοιῃρορθηᾶ8. Ουδρτορίοῦ 7υΓ6 ἀϊεοῦαὶ 8. Τμοιθ85 Ααυΐηδ8, Γοίδγοπία Ῥδρ γο 

Μδββοηο ᾿ἰδ. 6 ἀα Ἀοιμδῃ 8 Ῥοπιϊβείθυθ, ἰα οᾶμπα Ῥᾶρᾷ ΧΧΙ, τὴ 8116 86 υἱἱὶ ΟΠγυϑοϑβιίοῃὶ 

ΠΡδεῖς ἰὰ Μαιϊίδύπι, 4υδηι ροββίδογο ἔγβίψας [μυ(εἴϊα Ῥαγίβίογμι : ἰάφυς Ὁ Οἰάγδαο [υγ᾽5-- 

(οπβυϊο, φαΐ δὰ Βοο Ζοῦῃθ ᾿Αγϑηΐομο γἱνορδὶ, περιποσίρο μγοὐϊυπ 65ί. 

6 ἴδπι ρυϑοῖατο ορογα αθϑύδιθ ποϑὶβ δος φυυοιάᾶ οἱ ἐχρι οᾶβὰδ βαπί : ρῥγίβιο, Δῃίο-- 

οἰΐοῆο δ σουϑίδηί οροΪὶ 88 Βομ 848 δἀογηαυῖ οἱ ἀϊχογε Ομγγυδβοβίοιηυϑ, οἱ 400 ἰθῃρΟΓΟ ; 

δοϑουμάο, 4ΌΘΙΗ ἱπιαγργοίδηαϊ τηοάσπι 81{ Ξοσαυίαδ ; (οί, πλ150 0] 8 ΠΟ 20 φυφάδη ΟὔΒΟΥΥ ΔΙ ΟΠ 5 

βασυσπηίυγ; φυδτιίο, 6. Μαπαϑογίρίϊ5 οἱ 6 ἀἰεὶς τοὶ, θαυ απο, Οοιηγαο! πἴδηο, Νοτο]-- 

ἤδῃο ; φυίηϊο, ἀ6 Απἰδπὶ ΟΒγυβοβίομαο οϑθουὶ ἱπέογρεοίδίίοηο 1[μαἰΐϊπᾶ; βοχίο, ἀ6 Θεογεῖ! Ἐγὰ- 

άρ ΩΝ ἰοἰογρτοίδιίοπο Δ οὐἰᾶνᾶ Ββοἠ ἃ δά ἤἥποιι, οἱ 4φυδτη ποο6586 [οΥΐ ΠΟΥΔΠῚ ΡᾶΓδΓΘ 

πἰογρτοιαίίοηοπι. θ6 βἰησυ 5 )8πὶ οΥἀΪπ 6 ἃραοηάιι. 

81. --- Απ Ομγυβοβίονοιϑ Απιϊοολία, απ: (οπείαπιϊποροίϊ μας μαδιιογὶί ποπιϊ αδ, εἰ φρο εἰἷἴ-- 

ΟἸ(ΕΥ̓͂ ἰΠΠΡΟΥΤΈ. 

ΠΤ Βομ 5 δὰ Ἰοτος Νονὶ Τεβίδπνθηιὶ οοουντῖί φααπάοαο αἱ ρᾶτϑ5 ποιοὶ ἑάγαηι ἴῃ δυπιάοσιῃ 

Πάτα Απίϊος δ, ρᾶγ5 ΟοπϑίαπιΙ ΠΟΡΟΪ] μαθίτα Γαοτἰϊ. Αἱ ἰπ Μαϊι παι Ἠοπλ 5 οὐηπο8 Απίϊο-- 

εἰς ἀϊοίω 5αηί. 1ἃ γεγο (οϑ ἰΠοαίαΓ Ῥαβϑὶπι Ἑμγυβοβίοίωυϑ, αἱ Ηομ!. ΥΠ], ο0]. 159 : Κ7͵ο8 (εΥ-- 

(6 οἴπὶ ἀ6 ρτΥῖπιο σοπδέδϑ8ιι αρὶίαγ, υ05 (οἴμηι ογϑεπι γγασοάεγο σοπίεπαϊῖθ, φμοπίαηι οἱοϊίαΣ 

οδείγα ρῥγίπια Ογιδί᾿απογ τι ΠΟΤῚ ΕἾΝ ααἀδϊϑωϊέ. Ουοά 
τοΐεταϑ δὰ Πυὰ Αεἰσυπι 11, 2θ : Εἰ ἀοοιι-- 

γιπί (ὠτγδαπι ἡνίαι, ἴα οἱ εοηποπθπαγ ΕΗ (Ὁ7 ρΥΐπυπι Απίεϊοολία αἱδοῖρωϊ ΟἈγιδιἰαπῖ. ῬΟΥ ἰὸ0- 

(τὰ δυΐοῃι Πποπιὶ άγαπιὶ ἀοου ΓΒῸΠΙ ἹΩΘΏΔΟΝΟΒ, αυἱ τηᾶβηο ΠΌΠΊΘΓΟ ἴῃ γίεἰηΐθ τηοπίϊδυ5 ἀσρο- 

μδηΐ, σογπηπιειηογδί οἱ ἴῃ ὀχομρίαπι δἀάπείῖ!. Πα ἀ γ γῸ Απιϊοοπίδια, ποῦ Οοποίδηςπορο ἢ 

ἰηἀίοαί, αἱ ἰπ ΟΠ ΓΥ5οβίοι βου ρ 5 Ραββί οι αν, ροβϑείαβο ἰὰ οχ 4}}}8 σϑῃθγιηδγὶ Ἰοοἱϑ ; 

βοά ἴῃ τὸ ρογβϑρίουδ ἰοπρῸ5 ἴεγο ΓΘ ΠῸᾺ Ροί. - 

ἴνοηρο αἰ ΠῚ011} 8 651 οἰαίᾳο γα 400 850 Πᾶδο0θ Βοηλ Π 188 μᾶραυογίῖ. Ουδιηφαδπι νο
ῦ δἰ α)ῖϊ6 οϑί 

ἀοη ΡῸΓ τπηΐπ5 ἰΔηί ἀπηὶ ουγγου! πὰ δ Ὀϊ(45 [α}886 πδ566 ποπᾶφίπίᾶ ΘΟΠΟΙΟἢ68 : ΟΠ} τη -- 

χἰπια Ἄσογίαπι νἱἀοαίαγ, ἰῃ ἀἰοθ8 [ο5ἰἰ58 ργϑεὶραΐβ 8}185 ἱπίογιίχίαβ [υ͵556 ΠΟΙ 85, 4189 

κοποίοπυμα ἰπα Μαιίμυῖι 86γί πὶ ἱπίογρο!δγοηὶ. [ἢ ΡοΒίγα πιο 9 δυΐομι {1} 18 ρῥγοϑυγίογδῖι 8 

Ἄπηο8 δάγαπιοα Βοιλ Πάγὰ πὶ ἰΘΠῚΡῸ8 σΟὨἤ ΟΟΓΘ ῬΟΒΒΌΠΙ18, αυδηΐυμι ΔυΘΌΓΟΓ οοη]οοίυγα, Υἱ-- 

οἰ ϊςοί δῷ δηπο 390 δὰ 398. Νϑιὴ δῃπΪ5 ργϑοθάθηϊθυ8 886, 381, 888, ΑΠΓΙΟΟΠΘΠΟΒ, γα πλοη ἴ5 

χεδαρίοβ, πᾶς ἀ6 Γ6 ρογροίυο σατροραῖ οἱ ἱηϑοοίαθδίαν, υἱ νἱάθαβ ἰῃ Ηοπ}}}}8 δὰ Απίϊοοβο-- 

"058, 46 “ποοργθμ 51 }}}}, σοηΐΓᾶ Ταάδοσ, οἱ ἴῃ 8}}18 θ686 τη0}{|8. Αἱ ἴῃ [8 ἰπ Μαἰ (ματα Θ0ῃ- 

εἰοηίθυς νἱχ β6π|61 δυΐ 15 ἤδῆο ΓΟΠῚ Ἰενίίον ἰγδοίαι ; ποι υἱΐγᾶ ᾿υγδπαὶ οοπϑυοίυάἀϊποπὶ 

ἀρυά {105 νίρσεγα Ὠνοπλ ἶῖ. Α]1ᾶπὶ αἴϊοτί, ἰπίδοίδ ντίογε, ςοπ)δοίαταπι ΤΙ Π μι Ομ 105 (α). Ασϊίων, 

ἱπαυΐ, ἰπ 12 (ο}1πὶ 19} Ἡοια, 46 πιαι18 ο0 ὈΥιπιαῖιι8 εοπίεπίϊοπεηι αἰϊαίῖ8; πέηιρό ἄς αἰίεγ-- 

οαἴΐοποε ἐπίον Μεϊοίῖϊ βεφμαοεδ εἰ Ῥαιυι πὶ αεεεοῖα5 διυδοτία, φιιαϑὶ 167ι φτγαίεγίία, εἰ αὖ αἰϊγιιοί 

απηὶς δορίία : ὠπᾶς [οΟΥὯε ὐράαίμν δαβθος σοποίοθες ἢαδιυιῖ8856 Ομγῃβοςίοηιηι 7απὶ ἰαδοπίε ὈΓΕ-- 

εὑψίογαῖιιϑ βιιΐ (επιροΥε, Ροϑί Ρανυιϊπὶ οδίίωπι, φυΐ αοοἰαϊί απο ὅδ, τοὶ 389, αἰχιιε εἰΐαπι Ροεί 

Εναρτιϊ πιοτίεπι, φιιῖ ςοάεηι οσσιραυΐί ὈΕΥ (Τε5 οἸΓΟΙΕΥ 
ἀππος. 

Βοεῖο υἱΐφας 1116, οἱ ϑαρᾶχ ογϑί, το φυδοὶ δἀπηο πὶ ἀυρίδηι ργοροβυϊί, υἱ (υ(6 (ἀἰο θοΓΐ5, δὶ 

απάο ςοπ͵δείαγα ἀυοδί!Γ οχρίογοβ. Ροβίφιδι 6Π1Π1 ΟΠ γυβοϑίοπι 5 υπο ΞΥδηρο ὶ ἰοσαηι δίϊυ-- 
5, εἰ ὈΥΐπιος σοπδέ88ι.8 ἵῃ δῳυπαρορῖδ, εἴς., 

41ι,23,6., 60]. 069: Απιαν οπῖπι ὈΤῖπιοδ αοουδὶίιι ἐπ οωπὶ
 

ςἰς ἰπΐογι : Ηαο εἰδὶ ρατυα υἱαραπίων 6886, σταπάϊιμη ἰαπιοπ διτί σαιιδα γπαίογιηπ. ας εἰ οἷυϊ- 

4α) τἰβοιηοηῖ. ἰομι. Π, ν. ὅ10. 

τι- πρὶ 



: ΜΟΝΤΕΒΆΠΟΟΧΙ ΡΒΖΕΑΛΉΙΘ. Ν 
ὥ 

ἐαίες οἱ Εἰτοϊεϑίαβ εὐεγίεγιπί. Νοηιε α ἰασγψηιι5 αὐϑίζπεγε Ροϑδι 0, οὐηι ᾿Υῖπιο5 σοτιβ685ι8 αἰμίϊο 
ὁ εαἰιἐαίίοπεδ, 64 οσοσίίο ιιαπία ἴπο πιαία Εὶ οοἰοεἴϊ8 ρατίαπίμγ. Οὐ απι υοὐϊβ τεσοηϑογὶ οριις 
πη 68ὲ : 5δεπίοτεβ φιΐρρε τὰ α ποῦϊς εαΐδεονε ποῖ ἀοδεηί. ἤθο Δἢ ἀδ ΜοΙ οι} ἀἰβδ᾽ ἀἰο απ Ρδὰ-- 
ἰϊηο οἱ Εναρτγὶο ἰδ} σὲ ἀοθοδηῖ, ΠΟη 8381}8 ρογϑρθοίυμι ἤᾶθ6Ο; οδιουϊυμ ἰογδηί ογυάϊεὶ. Μὰ-- 
[πὰ σοπ᾽οἰαγδηι 5648} πηθᾶπι, 6χ δἰ ἰθί0 ἀ6 ἸυΓᾶπιθη(}8 ρε( πὶ. Νάπι, υἱ βυργὰ ἀϊΐσα) πη, 
δῃηΐβ 386, 387, 388, Απἰοσἤ 6 Π08 ἀδ ἰυγαμὰΐ οοηϑαείμαἀϊπο ρεγρείθο ᾿πβοοίαθϑίαν ΟΠγγβοβίο- 
τη08, 4αἱ ἔδγο πἰμὶ} μἷο ἀδ ᾿υγαπηθηι 5 παᾶθοὶ ἴῃ ἰδηίο Βομ  γὰπλ ἀθοῦγδα. Οὐδὴιϊ σοπ]δοία-- 
γᾶ ἢγηηδί δ] [ογίαβ886 πιδ]ογ. Απηΐ8 φυΐρρο 386, 581, 888, ἰδπίαπη ΠΟη ἀγα ηι σοῃοϊ ΟΠ πη-- 
406 πυπηογάμα ΠΔΡυΐ ΟΠ γυϑοβίοιημβ, ἰὰπὶ ααῷ Βαοίθ 8 ϑυρεγβαπί αἰ απο [ἀδγαηΐ, (πὶ 
ας Ὁ ἶρ80 τποπιογδπίυγ, οἵ ἰθπιρογαπι ἐπ᾽ τα ρογιοσαηῖ, αἱ ἢ.}10 πη060 ροϊπεΥῖί μἶβοα δῃ- 
ἢἶ8, Π6ς ἰογίδϑϑ6 βεφυθηίὶ, Μδίξθο ὀχ ρί ἀηϑηάο ἱπουμιρθεγθ. Νάπι ργϑίογ Ἠοιη 5 {1188 γἱ-- 
εἰπε ἀθ 45 δὰ ρορυϊαπι Αποοδοπαι, βοχαρί μία βθρίοπι ἰῃ (ἀθηοϑβίη), 86Χ βορίθμηνθ ἀδ [η- 
ΓΟ ργΒθηβ  Π, οἰ ἀο οοπίγα }υἀδο8, πούθχ 1ἢ Ρυϊηοίρί πὶ ΔοίοΓΌΙΩ οἱ ἀα Μυϊίαίϊοηα 
Βομλὲπμ τ ; ἰοἱ 4}148 πἶβοα ἰγὶ δ0.8 ἃ η8Β Βᾶθυ ΘΟΏΟΙΟΏΘϑ, ΥἹχ αἱ ᾿η(6}}ΠραΐυΓ φυομηοάο ἢος 
ἀἰδοαγϑα ἰοτηροτῖβ (οἰ165 ροίϊαονγί: οοπεϊοηδγὶ , βοάυμι ογοάδί ἰἰδάσιι ᾿μ515 ἃππὶς Μδί(ἢ 80 
οχρίδηδηθο ρΡυδίοδαι ορόγᾶτῃ ἀθ 586. 

811. --- Οὑο ἱπίεγργείαπάϊ εἰ ἐασρίαπαπᾶϊ σοπεγο Οπννβοδίοηιμϑ ἣα8 Ποηι ας σοπείππαςογίί. 

Νοη σοπεϊοηδίογοιῃ πιοάο, β6ὰ οἰΐδηι ἰπἰογργοίομῃ ἂρὶΐ ΟΠ ΓΥβοβίομηιιβ. ϑίσα δὶ οπίη βογὶθ5 
γογθογυμλ ΕΥὐδηροΙ δ ἑ, 4 δ: ὀχρ δηδίϊομὶ 5. ἀρρυνβνῥουμ 50[6ῖἷ βδῃοία 9 ἀοοίογ, Δ] 40 8: Π} 
86 ἔογγο υἱάοίαν αἰ ΠΠουϊδίοπι οἰτοᾶ ἰδ ρα8, γε οὐοα5! ΟΏ 6 ΓΕΡΌΠ ροβίΔΓΏπι, δϊ εοἰγοᾶ οΥ8η- 
κοἰϊβϑίαγαπι οδάδηι ἰρ8ἃ μαγγδηί τὰ ἀϊοοπάϊ Ἰη 6 Γ 56 γαγίεἰδίθπι, θᾶ 1116 ομηηΐα βαρδοί[ου οχ- 
συΐογο 8οἰοί. Τοιιρογαμπι Γαι οηθηι ΟὈδογυδὶ οἱ ὀχ ογαῖ, οοσδϑίοπθη γα] δα ἰ δἰ σηὶ οἱ ηγίγᾶ-- 
εὐ}, γε] ψαβίς ταὶ αἰ σοῃον βογυίδίυν ; ἀἰγουβογυηι βθη ἢ [|88 οἶγΓοᾶ Γ68 ΟΡΒΟΌΓΟ ρ]οΟΓυ 66 
εἰρηἰθοδία5 δἴεγί οἱ ἐχδηηδί ; δὶ εοπίαί πᾶ δ 5ἰπί, ἰᾳ πιῖγα Ἔαβθαυίΐϊίυν ἀοχίογ ἰδίο δίψα 1ἴη-- 
ξοηϊ! δου πιοηΐὰ. 8] 48 γ 6 ΓῸ ἰπίον ουδηρο ϑῖ88 ἰπ Παγγᾶηάο ἀἰβογορδηί, ἃ 6586 5ίδίίπι γἱάοα-- 
ἴαγ, ἰὰ 16 ὑγὸ υἱγῇ!! οχοαί, οβίοπάϊᾳαο 1Π14η, 418 γ6ΓΡΟ (61}0}8 6586 Υἱάοί, ἀ 880" δΔη (8, 
Ὠ0}]8πὶ ΓαΥογα 6586; ἰπάθααμο ργοοράογο, αυοὰ γα] (6 ουδηρο! !5ίἃ βδοπάμπι δ] ἰᾶπ γοὶ [Δ-- 
οἷοι ἰά φαοά ἰδοίαηι 68{ τοίεγδί ; αἱὶ Βο16ἱ δοοίάογο, ἐππὶχ ἀἰν θγϑ[5 ϑροείδίον ΒΠ.5 οαπηάθδηλ ΓΟΠὶ 
ἰηίαδηίί 5 ΑἸ} 5 δ! υἀ Δρργομοηαϊί ; τοὶ φυοὰ οἰΐδη ἀϊγογϑὶ ουδηρο 5 ἀΐνογβᾶ βρη οἵ πΐ- 
ΓΟ] ΠΔΡΓΘηϊ. 1ἃ αυοά δατιοάπηι ργοραὈ 6, ἱπιο σογίυ τι 6986 ἀδργοβοηαἰΐυγ. ΟΠ η 658 ααΐρρα 
δνδηρο] δίς, ροβίφυδηι β'ξπᾶ αυϑάδηι βρεοΐα ᾽πὶ τοοθηϑιθγαηί, δάάογο βο]θηΐ ἰἀδηϊ ἄδηι, 
0} 1ἃ 4114 βίρηδ ἴδοί886 Ζ650πι : δ}! οἰ υπί4πο Ὠθη βοηθοὶ, 114 ἰδηῖϊο 6856 ὨῸΠΊΘΓΟ, πἰ ἤρθη 
Ροβϑίπί γϑοθηβογί. Ἐοφυ ὰ μα γα 51 ἰη (Δ πἰᾶ ϑ'βῃηογιιηι πα Γδου] ΟΠ 406 5υ}γἃ 8]18 ᾽ν 
ἀσβογίθογο βἰ( ἀρζγοϑβυβ᾽ ΗΟ Υ6ΓῸ τηΐγᾶπι θ61 ἢδο ἰῃ τὸ ρῥγονυϊἀθηίί πὶ ἀδο! αταγὶ σοπίοπαν 
ΟΠ γυβοβίοιηυβ : ἢ8Π} 8ἱ 4υδίιθου δυδηρο] 5 Γ05 οαϑάδιῃ 6θάθ 1} ΡΤΟΓΒΕ.5 ΠΏΟΠ0 ΓΟ ἢ ϑἰ55θηί; 
δὶ 81ῃη9}}} οδάδιη 'ρ88ἃ, 4189 ὈΓΪΟΣ5 Ὠᾶγγδυογδηΐ, ϑῖη6 8||4πὸ ἀϊβογίηϊηθ, βίη δάάϊϑηηοηίο 
τοί 556ηϊ : ἰά ἀ6 ἱπάυδίγία οἱ σοηβ.}10 δοίαπι 6586 Υἱβιπὶ [ἰ8δοΐ. Αἱ πο οὔπὶ ογδηρο- 
|5 ΠΟΙ Γ68 υἱ Δ} 8118 18πὶ ἀοβογί ρίξ, δοὰ πὶ υὙδὶ 80 56 ν]βὲ ἰυπογδηί, γ6] ἃ ἢάδ ἀϊφηΐς ἰο- 
8{{0|Ὺ5 τοοορογϑηῖί, δηδυτοηΐ, βάθπι Οπγπΐῃο πιογθηίν. ϑἰ φυϊάθη φυδίθογ συπί (6565 γογᾶςος, 
4υ] 5ἱ ἃ ργίογίθυβ δ ἀἰοίδ τοίδγγοηί ἰδ π, ὉΓΤῸ τ50ὺ ΟΘηβοσὶ ἀθθογϑηί. 

Αἀ δὸς Υϑγὸ βεγίρίαγθ ᾿ἰογαμι, 81 αυϊά ργῶ 56 ἰογδὶ αἰ Π οπ (8 .}9, ὀχ ρ]! εδί 1116, οἱ φυΐάοπι 
Γοοία ἀρροϑίίοααῃο : ἰΐὰ υἱ 5] αιτι.}.8 οἱ {Π|Πγᾶπιὶ οἱ 5088) δίαι6 πεογαίοηι 86 0} } ηδπὶ γϑοία οδ]- 
Ιογὸ υϑὶὶ, 8 ἀμγυϑοβίοπι Ἠοη 85 ἰῃ Μδἰ(Πδουηι δάθαί ; ἰδίᾳ 6 ἔδσθ ογηηῖα σγαρογίοί, συ 
5ηΐ γορίογῃπι τη ΠπιΘη(ἰ8 (οβἰαία οοηδίβπδίδαθο. [πὶ οτρηΐθὰ8 ΒΟΙἑ 8 Το ΓΑ] ἃ ρΡϑοορία 
σγάνθβάθο δἀηϊοῃί οὨ 68 ΘΣχ γι ΔΙ 56 ΠΡ 6 Ὁ ΘΟΒΟΙΘῺ 8 ρᾶγίθηχ οοσαρδηί. [δὲ [116 δ 1 ἰδὲ 
Ρορυϊὶ υἱἱϊᾳ τροσηϑοί, Πα 406 δά νἱγίαἰοηι οδρεβεοη δι δου}. 

ΒΓν 1168 5606 ἕσΓρὶ( 608, 48] πίοι ρο γ᾿ Ὁ8 5} }8 Ορὶ 5 υἱερδηίον, φυΐᾳα ραγδβί ογιμ ἃρ- 
ταΐηα οἰηοί!, σαΐώ οἱ ον  οἰαιΐ ἀαθδηὶ φυοίἀΐα ορογδι. 1Π105 δαίοπι ργοεΐρυδ ἰπβοοίαίΓ, 41} 
οχ τηᾶῖο ρῥδᾶγίἰ8 οἱ οχσ γαρίὶ πᾶ ορϑϑ ρᾶγδῇδῃηϊί. ἴπ ἢοΟ βοπυ8 οι πὶ ργβογί πὶ ἱηγθῃϊίυν, 
Π8}Π|4 5486 πο Δα θα τα ηδ5 δίη:8 ἰΘΓΓΌΓΕΒ, ΚΟ μβΘὨΠδᾶΠ) ἰβἜΘΙΒαΌ 6 δοίοΓΠῸ πὶ ἰπίοηίδης : ατἃ 
Π0}18 Ροίεϑβῖ 6886 [ογίίον οοηίγᾶ ν᾿ πὶ εἰ σοπουρίϑοθη(ίαπι 86! ρ᾽ ἃ. Ηδο ἃγία 110} {8 γο]α-- 
Ρίδι 5 ἀφο 08 ἔγᾶηρεραί ἃς ρογίογγοείδοϊοραί, 8 υἱ ρεϑβϑθηΐίοβ σοί τ ἰ οογ 8 βίρπα ἀδτρηί. 
Αἱ 58601)6] ἰογί Βυ5 οργοϑϑὶ, ἰηαυϊί, ργίβοα γΓοροίοδδηϊ : π8πη1, υἱ δἰΐ 1116, {ἰπ|ῸΓ ποη ἀϊα(αγηὶ 
πιδρίβίον 6β8ὲ οἵδποίί, εἱ πιᾶ]5 ἀϊαϊυνη (4158 οι 9108 6581 τηρία 8, ἰδὲ ἰηἰὀγοράδηϊ δΔιηοῦ οἱ δῆϊο.- 
οἴυ5. Ὠἰν {185 δυίοπι [56 Ραγία8 ἰῃ ἰυΐο ἸΌ(Ο, ἰἢ Ο80 10 ΠΟΙΩΡΘ, ΡΘΓ Π8 115 ΡΔΌΡΘΙΓΠ) Τορο- 
ποηδδδ 6586 ρογροίυο ἀθοδηίαί. Π,ϑνρ] 068 ΥΟΓῸ οχ γᾶρὶ πᾶ γὰὶ χ πἰϑιγὰ ἰδεΐα5, 66 ΤΏ ΠῚΙς. 
Δὺ᾽ΟιΪ Δ Ὀ116, γοβρίί. [πη ρόῦτοὸ οσ ἰγοαυθηί 5 ΠΟ (8, πη ]Π108 ἰσπο ΑἸ ΟςΟἢ δ ἔα Ϊ550.. 
4υἱ ρᾶιρογοϑ βροϊαηάο, δου 4165 δυρογοηί. 

Εδϑίαϑ8, γδηφ σοῦ, ἀγγορδηί 9 4} 6 ΟΘΏ50Γ ρογροίι8, }}105 ὀχαρ δ αὶ 5ρ16 πᾶ 485 Ξἴγαο- 
τοηί δά68, 506} 6 Ε1Π|6 τὰ ἢἰ πη ΠΟ ρογογοηΐ, ΟὈΓΓῸΒ5 ΟΥΠδΓΘΗΐ ΔΌΓΟ ΔΓΡΘΠΙΟΠΈ6, οἱ ϑοιιδοίαπι 
ἰδπιυϊογαπηι ἰα γε 5 818] οοπιρᾶγαγοδί. [ἢ τ γα πν αυοαυς Ἰυχιη) [ΓΕ ποη οΥ ἱηυδἢ  γ : [ι- 
οὐμπὶ εἰ μἱρηηοηίδ, 4υ6}8 ρ6η88 οἱ ἰα ἱᾷ γοῃυβία (8 οΔ88ι ἱπἤοίορδηί, παθητικῶς ἀσϑογί ἱ(, εα]-- 
ἴσπλ4αο ἰΔ] ει υἱ γίϑυι ἀΐσηυπι ἰγδάποίί. δ ] 46 ἀσρίοτγαί ᾿ νοηπ 53εἰ νίδοι, ΠΠ}εἰ 05 ἀπηο-- 
ΤΟ, [Δϑίυπι οἰἰδη), 4π6πὶ 8ἀ τι841}6 ΟΔΙ ΘΘΟΡΌΠι [Ογεηδηη γἱαΐ σα οχίθηθορδηί. ᾿λ}χᾶ5 ἐπὶ πὶ! οἰ (ἷδ ς5.- 
4υὁ6 ργοβουθὶϊ, αἱ Ἰηϑ0Πἀἰ6 ΟΠ δι πὸ ὁχ ἀϊδιυμδίγο Ορροϑί 85 ; δπιογθιη 4 [ΓΔίογ Ὡπὶ σΟηι-- 

 αλοηίἰαΐ, αἱ ΟΒΓἰ51} ΒΕΓ (Θ65 ΓΔ}. 
ΠΙςινοπίοδηι εἰ (Ὠθ αι γΔ}}8 Θροοίδευ!α ροτροῖθο οἂγρίὶί, ἀδιηηδί οἱ ργοσοῦθὶῖ, εἰ [ατο φυ άθη: 



5 ΜΟΝΤΕΕΡΛΙΟΟΝΙ ΡΒΆΦΈΕΛΤΙΟ. β 

ἢδπὶ ἐπ ρθἀ  ἰβδίπιᾶ ίπᾳης 806 πᾶ εΓδῖ, Βρυ ΓΟ 88] ηι} δοίογοϑ, οἱ ἱρά θη (1551 Π188ὲ πο γο8 4089 
δἀ πἰϑιγΙοπίοδηι δἰ ο Ὀδηΐαγ ; ἰδ αἱ πυάξ Θοηράγογοηί πῃ οὐ πὶ σοηβροείυ, παάξ δίΔ-- 
Τοηί ἰπ ρἰβοϊπἰ8 δαυδγὶ 5 δὰ δᾶπι Γθπὶ σοι) ροΟβί 5 : 408 ρα65816 συ ροίογδί 6586 πιδΐοῦ, 41 
σεδρίϊαϊ ον δἰ βεθπᾶ φιυιθνυΐβ ΠΟΠΗ δὶ οὔ ρογίου]0 ροίοϑὶ δαϊγὶ, οοαποῦὰ ]υἀ οταί ρογ Ὁ π᾿, 
ουπ 50} Οσυ}}8 Οπληΐ τη ἰᾶπι ΟὈΒΟΘἢ 8 Γ5 ΟΠογορδηίυγ 

5. 16 νἱ (14 οπιηΐὰ αἰ Πρ οηίον οἰ ἐπι πδπάδ, υἱγία(θ βιιι ἀϊο56 διηρ] οἰ ἀ4π) ἀοοοί, οΔϑ(᾿ Δίοη:, 
διμοῦθαι [γδίογητιπι, ἐπ) υτἰᾶγὰπι ΟὈἸἱνἱοποηι, ρᾶί 6 η(ἰᾶπ ἰῃ δανογϑὶβ. ΕἸΘο πη οϑυ πδηὶ γ6ΓῸ ΠΟΏ 
πῃ Πἶβεα ἰδηίυπ ἰπ Μαί(πϑυπλ ΠοΙμ 15, 568 οἰΐδπι ἴῃ 41}18 Ρϑ851πὶ Ορουϊθιβ σοτμηπιοπάδί οἱ 
ἰδυάαί : ἀίᾳφμο [αἰ δ5 νἱγρίποβ ἰά60 ὁχ (μδίδιηο παρίϊ!ϊ ὀχ ΐαβ88 [α͵886 αἰΐ, φποὰ οἰθοιηο-- 
ΒΥ 8 ΟΡογᾶπὶ 0 ἀδάϊπ5θηί. 

Οὐυοάᾳαο ϑυμηορογο ορϑογυδπάππι, οἱ Υἱἰγί (θη ἱπ σόΠοΓα, οἱ υἱγία 65 σροοϊδίϊ πη 40 45}}0οΐ, 
ΡΠ οϑορἶ ποιλΐηο ραβϑϊπ οΟἸΟὈΓδὶ : ἰὰ ἡπῦς οἰΐδπ ᾿π δἰ 8 6} 18 ὀρογ θὰ Ο᾿ϑογυδίυν. δὶς 
60]. 88, ἀα Βοαίῳ Υἰγρίη 8 ΒρΟπ50 ὅοϑθρῇο ἀἱοῖ! : Η ἐς ἰίαγιε πμε απι «]ο5ερὴ οδίεπαϊέ ρῇϊ[ο40-- 
ρλίαπι, ποις οπῖπι ασοιιϑαυὶϊί ἐἰαηι, πεφυο εσρτούταυϊί, ἐπὶ, 5εἀ αἰπιϊ(6γὲ ἰαπίτιπι οορί(αϑαῖ ; εἱ 
0]. 228, ἴῃ ̓ Πυἀ, δΒεαῖὶ φιιὶ ρογϑεγχμυίἑοποπι ραίζ ιπἰὩ ῬΥΟΡΙΟΥ 7 δἰ ἴαπι : 1106 εεΐ, Ἰηαυἱῖ, οἰγένεϊ 
σαιιϑα, 970 αἰΐογιιηι ἀοζεπβίοη, ὕΥ͂Ὸ ρίείαίο. Ζ7Ζυι(ἰἴαπι ἐπῖπι δοἰοῖ δΕΠΡΕΥ ὈὉοσαγε ἰοίαηι απίπια 
ρὴϊ! οεορλίαπι.: οἴ οο1. 230, δἰἷΐ ἴῃ ηονᾷ φυδηι ἱῃ νοίογὶ ἰορα πὶ. ΟΓΟΙῺ 6586 ΡΠ ΟΒΟΡἾ δ 51:06 Υἱγ- 
ἰυΐοπι, οἱ 0]. 973, ἀΐεἰϊί ΟΠ νῖϑίαπη 08 ἐπ ΡΒ ἢΪοΒορἶδηλ πὰ πιχί556: ἰΐἰἃ βοχοθηί8 ἰη Ἰοςΐβ 
ΡΒ οϑορἢΐδιη ρτὸ υἱγίαϊα δαάδ θεοί. 

8Π1|. --- Μ|ιΙδεοαποα οδεογυαξΐοπες αα (οπιηιεπίαγίος ἴη Μαίίδαιμηη. 

Ορβογναπάυμι 6ϑ[ απο ΗοπΠγυπὶ ΠΙΡγαπὶ ἃ ΤἼδοάογοίο Ἰδυάδνὶ ἰη Ὀίδίορο 3, φυθπε 
ἱπδογὶ ΠΑ σύγχυτος, ΕὈ] 6}0.5 Ἰοσθιη αἴοτί Τ. μὰ 10ῦὅ : Αὁ φυιοπιααπιοάιππι οἱ ψυῖς δίαη 5, πιεαϊο 
ἐπ Ξραίϊο ἀιτιογιθπ α 56 ἱπυΐσεηι ἀϊδίαπίϊμηι, απιϑαδιι5 μἰτίπυο πιαπίδιι οατοη ες, αΥΤερίος σοη-- 
ἡμπαεγὶ : ἰ(α εἰἴαηι [ἐοῖΐ ἴρ86, ΡΥ εἰιι5 Τεβίαπιεπίϊνπι Νουο, αἰυΐπαηι παίγαπι ποβίγα, δια ποΞρίγί 
σοπ)μηροηϑ. Ουἱ οἰἴδηι Ἰοου5 δἤΈγίυτν 'ῃ Αοἰἰ5 ΟοηοΟ  Πΐ (Πα! ςοἀοῃοῃ 8.85, Τ. ἀν, ῥ. 831. Ηἰς γεγο 
Ἰοοῦυ8 δϑοίυν ἰη Ηοπλ 4 2, ο0]. 6. 

Εδουπάυ9 Βογιηϊδποηβ8 [1Ὁ. ὃ, ῥ. 118 ἘΠ Οἢ 5 ̓ρβ᾽ 5 δἰ γπηοπάϊ ἃππο 629, πὰ πο Αἴδεγί ἴο-- 
εὐηι : Ομΐά αἰίοηι πῖπο εἴἴαπι σοπαϊδοίρεἶιβ ργαάσϊοιὶ Μορειιεείεπὶ Τἠεοαογί 72 0απηε5 (οηεβίαν- 
εἱποροίζαπμς αἰπεγῖέ αὐἀνεγίαπιις : φιὶ ἐχσροπεπβ οὐπιάεηι ἰοοιπι Ἐυαπρεῖϊὶ δεομπάιπι Μαί-- 
ἐμαυι, δἴς αἷΐ : 7956 γυΐάοπι ἱπίοπίιιι8 οΥαί, πε υἱάἀ δαί δἰηιμίαίἷο 6886 ποροίϊιηι : οἱ δι γ08 
αἀεβιωιπέ ργορίεῦ ἐαηνάεπι ἱίεγαπι σαθδαηι; οἱ πε ἢοο ἀϊοσαπὶ πατείεΐ, φιιοπίωηι δἰπνιαῦαί ἀσοπῖαπι: 
ἑά6ο εἰ διμίογες δου ουἱία δαπσυΐπὶδ, εἰ ἀπορεῖν ΘΟ  [ΟΥαη8 οὐπὶ ἀρραγυῖέ, οἱ πηι {ἱπιοτῖϑ 
αγρωπιοπία. Εἰ πὸ γιιὶβ ἀϊοσαΐ υεγϑογιμη 6858εὲ πρηιεηέινηι : ργορίεγοα εἰ οΟΥαίΐο. Εἰ ἀΐσεγε φιυΐάεηι, 
51 ροβϑί δῖ] 6 οϑί, ἰγδῃηϑοδί, οϑίοπαϊέ πιπιαπίίαίεηι; ἀΐσοῦε ὉΕΓΟ, ὙοΥαταίδηηθη ἤθη δίουΐ ορὸ 
γοΐο, 860 5ἰουϊ ἴω, οδέεπαὶέ φμοπιοάο Ρεγ' οἱγίιι 5 δξἰμαἴμπι οἱ ραίἱεπίϊαηι ἀοσεαηνμῦ, εἰ τείγαῆεπίς 
4.05 παίιγα, βιιὑϑεφμὶ Πειμη. Ἡϊο Ἰοοα5 68. ἰη Ἠοιμΐᾶ 83, 4115 8ί,. 

Αἰΐϊ ΟΒνυϑβοβίοπϑβ ΗΟΠ1}}. 17, ς0]. 256, ἀ6 }}}}8 ἀρθηβ8 φυὶ οοἰΐαπι ἰῃ δΔηΐπιο Πηρπηί, 4π05 ἾΔπὶ 
τ ΟΠ δίο8 6586 ΟΠ ΓΙβίι8 ργοππηίαν : Ομ ἰρίίι ἀϊχετίηί ἰϊΐ οι δόσιπι παδίαπίε8 ἢαδοπί υἱγ- 
φὶπες ἢ Ετοπὶπι δεομπάνπι παπο ἰορεπι, δεαοεπεῖδ τεὶ [μεγὶπὶ [υγπιοαίἰοπίδιι5, φμοίίαϊε {Πα οιμη 
«οπομρὶβοοπίϊα ἱπέμεπίες. [Π ργ 0 δυίοπι Τοπλο ορυβου]α ἄὰο Παροπίυγ, ΦΌΟΓΙ ΠῚ ρσὶπππὶ οϑὶ 
ΔΙ νΟΓΒῸ5Β Υἱγοὸ5 αυἱ Υἱγρὶηθ8 βδοοῦμπι Ὠδρ (δΔηί65 Ὠαῦὑογοηί, 00]. δ ; βοοπηάυμ γογο, ςο]. ὅ01, 
παης πδθοί {ἰα] πὶ "ὀμοὰ οσαποπῖο εἴτε τεσμίαγεϑβ υἱγοῖπεβ οὐπὶ υἱγῖς λαδίίατε ποι ἀοδεαπί. ῬΟΡ 
οἀποηΐοδδ, πἰ ρῃίο, Υἱγρίπθ5 (ηᾶπὶ ἀδ Υἱγρί ρα μἰορίίυτγ), [1145 ἰη(6}}αὶϊ, φὰδ νἱγρίηἰ δίοπι 
ΡυΒ] οα ργοϊιορδηίαγ, φυϑαυδ νἱγρίπππι βἰδίατα οἱ ογαϊηθ ἰῃ ἘςΟ]6518 ἰ(οποθδηί. Ηδς δυΐοπὶ 
ἀύο οραβου]ᾶ Οοηϑίδη οροἹἱ οὐ, (ο5ί6 ΡΑΙδάϊο, φυὶ απ ΟΠ γγϑοβίομηο Υἱχὶί, οἰπβαάπο υἱΐδηι 
βοῦὶρϑίί. [ἢ ος Ρογγοὸ ΗΟ ἑ 17 Ἰοο0 ἀϊβείτηυδ, ἰὰ οἰΐδπ Απιϊοομὲδ ἱπ πϑ8ὺ [α}556; ΠΟΑῸΟ Θἢΐ πὶ 
ΟΠ νυ βϑοβίοσημϑ ἰα 4|1δἰΓ}8 ογδΐί, πἰϑὶ τη δὶὶ μυΐυβοο 140 68 οἰΐδη) Απιϊοο ἴδηι ἐπ γδϑβ, 58εΐ. 
Ἀθη ΟἹ η0 5 σύϊαγοηι αἴϊογί ἀἢγυϑοβίοπιυϑ Ηομ ἃ 60, οο]. 680, ᾿ἰοοί ἰ οοπιρυίδίϊοπο δύ 

Ποη 5ἷϊ δἀιηοάμππι δοουγαία 58. ΟδΡΙ(ΌΓ ΡΟΓΓΟ Απίϊθο 05 ἴῃ Θ᾽ ΘΒ ΔΥΌ ᾿ΔΓΡ ἢ (066 ΠΗ Π1}8 
ῬΑΓΟΟΒ 6556. Ομ06 δπΐηι βαγοε βεπιΐποηνιϑ, οἱ ρίασεαί, εα!ρίογέηνμϑ; μέγμηι δηιθ 6 »ίυιγεϑ επί ἴῃ εἰνὶ- 
ἰαίς ραιπρεγεθ γσμαηι ἀϊυϊί65, οἱ σωΐπαηι πες ραμρεγοβ πθὸ αἰυΐί65 εἴπ, ξεα πιεαΐωπι ἰοσυηι ἰοπεπίοε. 
Ῥεείπια ραγΞ εἴυϊιηι ἀἰυϊίες, ἀδοίΐπια Ραγ8 ραιρεγεβ, φιὶ πὶλὶϊ δβαδεηΐ; γεϊσμὶ ὉΕΥῸ δυπΐ ἴῃ πιοαϊο 
ἰοσο ροϑβῖίὶ. δ υϊααπινδ ΕΓ Ρ6 ἐφέπούμηι πιεπιόγμηι (οἴαπι υγδὶς5 πιμ  ἰμαΐπεηι, εἰ φιαπίιιπι εἰ 
ἀεάεοι οἱἀοὺ 5. Νάηι αἀὐπιοάμηι αἰυϊίε86 ρανοὶ ἐπί; φυὶ ἢ05 ξοφινπίμν ρἰυγηιΐ : ταῦ ϑιμη ραιι-- 
Ρεγες ἰοῆρε ᾿ἶβ ραιυιοῖοτεδβ διηί. Α(ἰαπιεη, οὐ (οἱ δἰπί, σιυιὶ ἐδιιγίεπίε8 αἰεγὸ Ῥοϑεῖπί, πε φαπὲ 
φιΐ εἐδιιγίεπίε8 ἰοοίωπιρείαπί : ποπφμιοά ποπ υαἰεαπί οριίεπτὶ {18 [οἴ πεσεδδαγία δειδηινηἰδίγαγε; 
δε ηιιῖα αἀὐπιοάυπι ἀυγὶ ἱπδιμπαηίψυο διπί. Ναπι δὶ ἀϊυΐίε8, εἰ τὶ φιὶ [ασιἰαἰδω5 πιεαϊοοΥεΥ Ροῖ-- 
ἰεπί, ἐπίεν 86 αἰυϊάαπί ἐ05, χιιὶ ραπε εἰ υεϑίἰδιι5 ἐεροπί, υἱς φιϊπφιασίπία Ὀεἱ σοπίνι εἰγίβ ραι-- 
ῬΕΙ͂ ὑπμς αἰοπάιν Τεροεγίείγ. ΑἸ απιδη, ἵπ ἰαπία οσορὶα ἐογυπι, ψιὶ περσεδαγία διεδηϊνΐγι δίγαγο ρ05-- 
διπὶ, φμοίίαϊο ραμρεῦεςδ ἐρεδίαίεπι 5δμαπι ἀορίοταπί. Εἰ υἱ αἀἶδοαβ {ἰογι ἱπιπιαπίἑαίεηα : Ε σοἰ ἐδΐα 
“πὲμ5 αὐπιοάμπι ἀϊυϊίὶς, εἰ μνι8 πιεάϊοοτὶς [οτίιιπα τεαϊίνιηι παδεί : οἱ σοσὶίε8 τοἰζηι γχιοί υἱ-- 
ἄμας, γιιοί υἱγοίπε8 αἰαΐ γιυιοιίαϊο : ξαγιηὶ οοΥίΕ σαίαίορσιιδ αὐ εΥ πες ρεγίϊπρὶί. Αἀ ἣσο εἴΐαπι, 
ἕη σαγοεῦε υἱποίο8, ἵπ χεποαοοἢίο ὠργοϑ, αἰἰος ὕεπιο υαἰοηίε5, πιεηιδγὶς πιιἴϊ0ς, αἰίαγὶ αϑεἰ θη (65 
αἰϊηιεπιεϊ υδείϊεχιο σαμβα, αἰΐοδηιε οαδιι ασοοαεμίες, [οὐοἱ φμοίίαϊο : πόριιε ἰαπιεη ε}.5 [ἀουϊίαῖες 
ἱπιπιι μία δμπί. ]ίαγιιε δὶ ἀεσοηι υἱγὶ ἰαπίτιηι ραγία δυὑπιϊηϊδίγαγε υοἱ επί, τυ νι5 [οΥοί Ραμ ΕΥ̓. 
Οοτία ἱπροπίοβ [͵556 ὁροτγίοϊ Απἰοοβοη Ἐςο]οδῖθ δου] δ[65, 418 ργϑίον φυοί( ἀΐδπο5 ο- 
οἸ βία; ο᾽υ548ς πλἰ ἰδίγογαπι δυπηρίι.5, ροΞδοί (οἱ γἱά 5 οἱ Υἱγαί! ρ8, 48 δά ἴθ Ὁ τ 16 Ροῖ- 
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{ἰπφορᾶπι, ργϑίογοδάθο (οἱ ΥἱτΊ5, ὩΡΤί5, τη {1}15, τηοηαΐοἶβ, Ρογοστίηΐβ υἱοίατη οἱ νϑϑί αι 
διρραάϊίαγο. Ουούᾳῃο τηᾶρί5 δια ροπάσπηι Υἱἀοδίυτ, {Π] δἀπιοάυμι ἀϊν}05, 4υϊ παϊηογο ἀσεῖ-- 
δηλ ὈΓΌΐ8 ρᾶτγίομι σὐηϑί πο θαπΐ, 1 ΟΡΙΡ.5 εἰγευμ Πα θαηΐ, οἱ 5ἱ συ! Θογαπιὶ ἘΠῚ18 
οχ πιράϊοοτὶ5 [ογίια προ Υἱγὶ8 δἀϊπηρογοίαγ, ροϑϑδοηΐ ἄπο ἰδηίιπι, αυδηία τι Ἐςοϊοϑία ἰρϑὰ, 
οη0.8 8ιι3[π6γο. Ορυϊοηίδηι σογία οἰ δἴοπι, οἱ οἱ ρὰΓ Υἱχ γορογίδί αν : Ὁ}ὲ] ἀδοίτηᾶ ρᾶγβ εἰ-- 
γίππι ροβδϑῃὶ βίηρυ!!, δἀϊαποίο 518] Πα] ΟΟΓΙ5 [δου {4115 ΥΓΟ., φαδίιον ΚΔ} 05 εἰτο!ον ορο- 
πἷβ8 φυοι(ἰἀϊδπαπι νἱεΐυπι οἱ γϑϑβίϊ πὶ 5} 11} ΗΠ] σίγα ΓΟ. 
Αποιμμοογι ἱπιρίοἰίο πη 5 ΡῈ Ορρυρηδΐ οἱ ἰῃϑοοίδίυΓ ΟΠ Υϑοβίοσηι 8 ρὺ ἰοίαβ ἴῃ Μαί- 

(πϑουπὶ Ομ} 185, ἴῃ 115 ἘΠ ΌΡῸΕ Εγνδηρο}}! ἰοοἷ8, φὰ Αποπιαὶ δὰ βυᾶπι (πο πάδιη Περγθ βίη 
ὈϑΌγράρδηὶ. 864, απο ἰογί8556 ταϊγείυγ 4υἱδρίαμη, βϑρῖυ5 ἰῃ Μδη οἢ 508 ᾿πυθῃϊίατγ, φαΐ ἀΐσα- 
Ὀδηΐ ἀπο 6556 τΟΡῸπὶ ῥγἰπεὶρία, ἀσοσαὰθ ἄδοβ, δ᾽ίοσυα πη θοηυμῃ, δἰίογυ μαι τχδ[ απ ; 
γοίαβ4θ6 Τοβίαπιοηίαιη, 4 δ5ὶ ἃ πη810 1110 ἀ60 οἀϊίαπη ταρυάἀϊδθδηί. Γἰοοῖ οηΐαὶ ἕο Προς ῖϑ 
Ποη ἰδηίδ5 (γῦ85 ἀδγοί, συδηία8 δαυὰ [ἰἰἃ ργϊάθῃ ἀσάογαῃὶ Απομπιαὶ, δίίδηηθη τῆᾶσῃο ΠΕ 
ΠΌΠΊΘΓΟ ογδηΐί, 8] υπ406 5οΓρορδὶ ἰῃ ἀϊ65 ἰα(ΐ 5, ἰϊά αἱ 1116 ρο5(18 αθί 46 βοηϑὶπ ἀϊδυηάο-- 
Γοίυν, οἱ Δ] 4υοΐ ροβίθᾶ 8266 0}}}8 ᾿προτί πὶ (ὐοπϑίΔη( ΠΟρΟΙ ἰδ ἴῃ αἰδογίπηθη ἀοὰυοσοτγοί. 
συμ Μαπίοπεὶβ δυίοιι δἰἰᾳυδηάο οἰΐδπὶ Μδγοϊοη ϑία8 ἀρργοαϊϊν, φαΐ ράγοι ἀθ ἀποθι ρΥὶῃ- 
εἰρ 5 ἱπιρἰοἰδίοπι ργορυρπαῦδηί ; Ν᾽ ἰθη [ἃ Π08 φυοααε, 564 γᾶγία8, σαΓρίί. ΑἸΐο05 ἰΐσπι ποῖ 
8616] ἀροτούϊ υγν, 401 ρυᾶραπὶ οᾶ88 οἱ (0 φυορ!δπι (οΥγὶ ομηηΐᾶ, 4805 οἰίδη; ἰη 4118 οροτγὶ- 
θυ 8815 Ιἀδη(ἰἀσπ) ἀρργοάϊ αν. ὶ 

ΒΙΥ͂. -- δὲ Μαπιιδογῖριϊ9 ἄοχις Ἑαϊοπὶδυ δ ϑαυϊϊΐῆαπα, Οοπιπιεϊ ἱπίαπα οἱ Ἠοτεί πα. 

Ηοπἰ δταπι ΟΠ γγϑβοϑίομπιὶ ἰη ΔΜ αἰ (Πέρα πιδηπϑουρί! Οοάϊς 68 θη 6 τ}1} ὀχϑίδηί ἰὼ Ὀ1}]10- 
1ποςεἰ5 ἀΔ|}, [{4116., εἰ ογαγυσαις ΕὌΤΟρδι ρᾶγ [π|, 4ΦΌΟΓΌΠ, 8ὲ ναγὶδ8 ᾿δοίομ68 ΟΠηΠ65, 5ἱ 
διηδηπδηβίπι ογγία οπμπΐᾶ ΓΟΟΘΏΒΟΓΟ γΟ] 556 1} 08, ὨΙΓα πὶ ἀπδηίπΠπὰ ποίδ8 ἰῃ ἱπιᾶ ρᾶριηᾶ 
Ροϑβ [85 δ χ 556 08 ; 564 Π0}10 [ρα εία, ἰη0 αὐτὰ ἀἰΒροηάίο βιιβοθρίΐ οροῦίβ. Οὐ δργορίοσ οὔ 
ἀοϊεοία Ιοοἰοη 65 δά πὶ θυΐπηυ8. ΜΟΙ 4υ6 Ιοοα ἴῃ ῥτὶυ8 Βα 8 υἱεἱαία ἰδοούδαθθ βϑγϑίπιυβ. 
Ῥγίυ5 Εάΐἰ8 φυοᾳπο 5] ϑυ 118, ϑ4υ}}}} ποῖρο ΒΘ ἴοη6, δί4αα 1118 φῦ ρδυςΐβ ροβίοα δΔηη 8 
οχ οἴδπεϊηδ Οοπιπιοι  πἰδηᾶ ργοάϊι, ἃς ἀδηὰπι Μογο ἰδηᾶ, αι δὰ σε (οι οἰ ἰδπ εοποεὶη- 
ηδίδ [αἰϊ. )6 φυΐϊθυ8 ΕΔ᾿18 ᾳυάδπι πο 5 ἱπουηρυηί ργϑ ρα πάδ δί4πε ἰγδοίδπαᾶ. 
ϑδνυὶ Εαϊτϊο δῆπο 1612 οπιὶ5584 ἀτεοᾶ 50} 1ππ| 5:6 [μαι ηᾶ ἰηἰοΓργΓοίβίί οη6 σομρ]οοἰἰίυγ, ο58{-- 

4ι.6 δεουγδία οπηηΐπο σοηῃοϊπηδία, ἀτϑεᾶ Θχ οί ρυγὰ οἱ οπιδου δία, ἰἰὰ αἱ πομπὰς ρᾶυο!5-- 
δίτηξο ἴῃ {Π|4 οσουγγδηΐ, οἱ δά δοουγδίϊοηοι ἰπίογργοίδί 018 Δί 5 ὩῸΠ Ρδγιπιὶ σοηί(υ]ογί(. 
Ῥγῳίονρ ποίδϑ γθγο, 4088 ἰῃ τηδῆρὶπο ὀχ θεοὶ β΄ 8. 8148 αυοᾳια ποίδβ ἰῃ ἢηρ οείαγὶ 
Τοιιὶ δο]οἶϊ, ἰυπὶ 51185, (αι Βοίδβ1} οἱ δ᾽ογατλ φυογαμηάδηι. ΠΟΥ {}185 γΟΓῸ ποίδ5, τι δὰ 
4145 δηιηδάγογί πιι9, ϑδν ἐδ η 8 50πί 4}}}8 ϑαρϑοίογοδ. 
Αημο 1047 δ)ίογα ρῥγοὐῦἐὰ Ἑαϊΐο ἀτῶοο--Ἰ ,δἰϊπὰ Ηοαι]ΐατι ΟΠγγϑοϑίομιϊ ἐπ Μδί πϑῦπιὶ 

δίφῃια ἱῃ Ζοδηποιῃ ὁχ οἴδιοΐηα Οθμμτ οἰ ἰδπὰ Ἠοἀ6Ι Βογρῶ. Ουἱϊ δυίΐοτα {1181 ρα] οδ πη ἀδᾶπὶ 
Ἑἀιιομο ουτάγυπί (α), ϑ8Υ}} 8 8π} 78π Πα 6 ἃπίο Δ ΐ8 ΟΠ 558 πὶ 6 Πονυΐ556 4! ἀοπηι νἱ-- 
ἀφηίυγ ; 1Π|ὰ οὐσία Ὡθη υδὶ βιηϊ, Π6 0 6]08 πϑρίδη) ᾿ῃηδηϊπογιηί; Οἴϑοᾶ οχ Μϑ5.. υἱ εἐγούσγο 
οβί, Ραϊδίϊπἷβ δγαθγαηΐ : Πο4υ6 Θηΐπ ΟΠ γα ὑπο ἀσδβιιπηρβογίηί. ἔπ 8βογίθ ἀγϑοδ υἱιΐα 
"11 ἀοργομοηπάυηίυγ. ηἰογργοίδ! ἱο ο τα [μι] πὲ πὶ 6 τοσίομο ἀγβοογὰμ) ροΟβιογηὶ ἰδ 
4υδ ἴῃ Βα (18 ΟΠ τγβοϑίοιμηὶί [μα(᾿πἰ5 ἰδιηάΐα ροπίίᾶ ἰμογαῖ ; ποιηρο δὰ οοίο ῥχίογοβ δοιὰ 
νρυβίοποῃ Αηΐδηὶ, νοίουϑ ἰη ογργοῖ 5 ΟΠ γ γϑοϑίομηο βυρραγίβ, δά γο 40.858 οὔθ ἰμἰογργοίδ-- 
(ἰοηϑῖ [,Α(᾿Π πὶ (ΘΟΓΡΊ: ΤτνδροζΖυπί!, αυ δ ἐπ ΕΑ 15, υἱ αἀἰχὶ, [,δἰϊη}5 ρῥγίογ "095 δάὲδίίδ 
[πογαὶ. Ἑάϊἶο δυΐοηη ᾿ϑίμ:ο Ραγϑῖ πᾶ Μογ ἢ  ποηπὶ ἢ ὶ! οὐημοπάδίϊογῦ παροίυγ, οἱ ᾿πγα αυϊάσηι ; 
ἢδηῖ δὰ {ΠΠ19 δάοτῃ Μοτοι δὴ Εαϊΐο, βα]ΐίθ ᾳυοά δὲ ἀτοᾶ ρμοσϊξηοί, οοποϊπηδίᾳ ἤπἰϊϊ, εἱ 
ποχ αἰοσοίυΓ. τ 

Ἑάϊιἰο Ραγί5ἰ πᾶ ΟἸδυάϊ! Μογοὶ δ, ἀπηο 1096 ἀαία, ϑδνὶ πᾶ οἱ (Ομ πιο]  πίαπδ ἱπίουίου οβί, 
εἰϑὶ ἱρ56 ΕΡΟΕΤΟΡΙΙ ἈΘΒΙΟΘ ΗΝ) 118π| σομμπηθηάοί ἱπ Μοπίΐο 880. ΚΕ Σεπιρίαγία, ἰηααὶί, φιεῖ-- 
ὑμ4 ἐπ ργαεομίὶ Εαἰίίοπε εἰδὶ φιπιι5, ἔμιεγε : αμιπεπέϊοηι ἐμὰ Αποίΐσαπα Ε αἰ ἰοπὶθ, πμην- 
φιαπι ξαίϊ5 ἰαιιααίνιπι, οὐΐ τε οίοδε ααἀϊιαδείπιις ἵπ εογτίσεπάο ἐεασίω αΥσο, ποίαϊ8 ᾿γῖνι8 διιο 
γιΐδωεφυοίοςσο πιδηαΐβ, συ ἴῃ εαἰς6 εμβάεπι Ἑαϊίϊοηὶβ ἀσοιγαίε εἰ βαοϊἐεΥ παδοπίμγ" ; αἰξεγιμα 
[εὶς Επϊίϊο μοβίγεπια Ῥατγιβἰεπεὶς Ταἰπε ἰαπίαπι, α Ἀ. Ῥ. Ἐτγοπίοπε Ῥιυρσαο, ϑοοϊείαί. 765 
Τλλεοίοφο, γερσοπείία, εἰ αὐ Ἰάεηι Απρίϊσαπῷ Ἐαϊ(ἰοηΐβ ἐσεπιρίαγ γεοορπίία, διρρίεία εἰ 607-- 
γεοία; πἰδὶ συιοά ἴπ Η οηιϊ ἐδ διιρεν Ερίβίοἰας Ῥαμίξ, πιααίπιδ ὑεγοὸ ροείγεπιαβ αὐ ΤΙπιοίδειμηι, αὐ 
Τί, αἀ Ῥαϊεηιοπδηι, οἰ ἐαπὶ συ ἐεἰ αα Ἠεὗγαος, ριυγίηια τῇ υεγδίοπε Ἰαίΐηα ἰοο8 μενα 
ἐμπιπιετὶς ἀεεγαπὶ, σι ἐα' βάδ οἰ μιδάεηι ἐαεπιρίαγὶς ΟΥοὶ σιρρίευϊπιιδ. Αἰ4αὶ! φαοὰ αἷΐ 11|6 88 
Απρὶίοᾶηο δχοιρ]δγὶ, δῖνο ϑαυ})ἕίδηο, ΓΟ] σίο56 δ ξ851856, πλῖγυτη αὐδηίπ) ἃ ΥΟΓῸ ἃρογτυδί : 
πδιη Ὁ 1110 5δορ 55 μηδ ἰίδ ἀϊβϑοηδί, πηᾶχὶπα γ6γ0 αυΐϊθιυιϑάδπη) ἰῃ ᾿οςἷ5 οἱ αὐυϊάθηι 58ϊ ἰγοαυοῆ-- 
εἰθυ5, υἱ ρΙδηιπὶ 511 {ΠΠππὶ ἃ ἰάροτα πο ἀπο ὀχοιρίαγίᾶ σομίογοπάἀϊ γ6] ΟΠ ΠἾ ΠΟ, γ6] 58} {018 
ΡΙοσιαπο δρϑίϊηπ|586. ῬΓΟΥΒ05 Δυί πη σΟηβοπδηΐ ἀγα ΜοΟΥΘΙΐ οὐυπὶ ἀγϑοὶ8 Οοπλπιοὶ ἰπἰἃ- 
ὩΪ5, ἰία υἰἱ οἰἰδηὶ γοΟυ 68 ΟΠΊη68, 48 υποϊηΐβ ἱπο] υὐππίυγ ἴῃ (ομηπιοὶηΐδηᾶ Εἀϊ(ΐοηο. ἰὰ ᾳφυοὺ 
Ρδ558 ΟσουΓΓΪ, Ὁη0 115 5 ΓΔ} 16 πο] αἀδηΐαγίη ΜοΟΓΘἢΪΔη8. Αα ἢδοο γογὺ ΗΟ ἢ 8 191ὴ ἀυδ9 
αἰνίάϊιαν ἰη Μογο ] δπᾶ Βα 06, [ἰ8 αἱ ϑοουηἀδ μ}8Γ5 6} 5661 Υἱβαϑὶ πηδῆ} οΟὨϑ 1 δ[ ΟΟὨ Γᾶ 

(α) Ἐγταΐγοϑ ουπί 1υἀλ εἱ Νί οοἶδλας Βοηυ!ὶϊ. 
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ἤΠύειη οὐδί τ σοάἀΐεπιη Ὁγοογυπ,, 4} πος πηδη ἰδπίιτιπι ογαϊ μοῦ παθοηΐ, αἱ οἵδ ἢ ϑοτίος 
ἰρ88 τοαυϊντίί. Ηὰς δυΐοθηι 'ἰπ τὸ Ὀοπιπο) ἰδ ηδπὶ βοαυυν Ἑάἀϊοπο πὶ Μόνο] ]ὰ5 ; ποῦ δυίοιν 
ϑαγΠδηδηλ, 485 ποη ἀπ Ηἰς, 564 τπᾶπὶ ἰδηίατα Ποιλ  πὶ παθοί, υἱ οἱ 5ογἴ6 58 ἰρ8,, οἱ (ὁ- 
ἀΐτο5 οπιῇοϑ ροϑίυϊδηί. πές ἴδε!!! ογοαϊἀογηι Ορογἃ8 ΜΟυΘΙΐ ἰγροσγαρῃΐοδ8 δὰ (οπηπιο]!-- 
πἰαπο Εαϊτοη!5 Βάο αἀτϑόα Ο(Πνγεοβίοηιὶ οἰ ἶ556. Εἰ (δ ο ἢ0}}} (Ομ ο] πα η 8 Βα ἰο- 
πἷβ τηρηΐϊϊο παδοίυγ ἰη Μοπίίο πἴογο!!!. 6 [1,δ|118 86.61.5 ἀϊσοηάιηι : Πδπ Γουοτὰ οχ 1, αἰΐηᾶ 
Ετοπίοηϊβ θυςδὶ ΕαἀϊΙοη6 ἰηἰεγργοίαἰθποτ [αἰ πᾶμι Απἰδηὶ ἰῃ οεἴο ρῥυϊογθυ5 δου 5 ρο-- 
δυαογυηί, οἱ ἱπ το] 4ὺ}5 ἀδογριὶ Τγαροζαυηί ὶ, ργουΐϊ οχϑίαραπίὶ ἐη || Βα οη6. Εἰοπίιη 
Ἐγοηίο Βιυσεῦβ ἱπίογργοία(οη 65 1188 ϑοχοθηίβ ἴῃ ἰοοΐβ τυἱϊᾶνογδί, υἱ π)6}}5 φυδάταγοηὶ δὰ 
ατγοδηι βογίοπι. [ἢ ἢδο ροῦγοὸ ΜΟτΟΠΐ Εαϊίοπο ἀτϑοᾶ αἀαφάδπι ἐγγαία ἃ ᾿Υροργδρἢ 5 δα ηιῖ55ἃ 
5αηΐ; 5οἀ πο ἰδηῖο πυτηθγο, αἱ οοηἰεγοηίὶ οὑπὶ Βἀϊ θη 6 (Οπιπιοι᾿πἰδηᾶ ρα] οτὶΐ. 

8 Ἃ.--- δὲ Απίαπὶ ἱπίεγργεοίωἴοης Τιαίΐπα. 

Απίδηυ5 ἷς ἰἄδπι ἱρ86 ῃδυά ἀμ ὲο οἱ φυὶ Βου  88 βορίοῃη ΟΠ γγβϑοβίομιὶ ἀθ Ἰδυάΐϊνθυς 5. 
Ῥϑμ ἃροβίοιὶ [δίῃ ἰγδῃβία!!, ΄φυδηι ἱηίογργοίδι! ομοπὶ Τ. 2, (0]. 178 οἱ 544ᾳ., οὐἀϊάϊπηι5. 
Νοο ἀπρθίξαπηαβ ἤππο Απίδηυπι Οοἰεάδηϑοιῃ ἱΠΠ χη. 6856 ἀϊδοοηπτα Ῥαϊαρίδηπ), 4υΐ Ὠο5ρο-- 
18:9 5Ξγποάο ἰμίογίαϊ!, ΕΠ ΡγΟΘ40 6 ῬΓῸ 8βϑβογοπάδ Ῥεοϊαρίαβα ᾿φιοϑὶ βογίμϑ!ῖ, υἱ ῥτοραν 
Ζοδῃῆῃο5 ἀἀγπογίι5 Ὀϊ5βϑοσγί. ροοί Ματγίαπι Μογοδίογοι δρ. 7, ΥἹ1. ϑᾶπθ οχ ἀϊοί 8 αἱὰ8 ἰφοοὶ 
ΠΠππὰπὶ δά ἰποπάδτῃ Ποπιὶ δ ̓ ἰ δογίδίοαι δίγομπθ σοποογίαν 556, οἱ Αὐρσυβίϊυμη (δίΠπο! ςο54ι:6 
ἐπιρυχθᾶν 586, 4005 [16 Μδη  Οἢ 505 οἱ ̓ Γγδάμοίδηο5 ἀρρο]]αί ἰῃ Ερίβίοϊα δὰ δὰ Ενδηροίθῃι, 
4υδηι Ἠοι 5 ἀς ἰδυάϊ 5 ΡΔ0}} ἃρο5.01} ργεῆχίπηαβ. Ερ 5018 γθΓῸ, 48: ΠΟΣ ῥγοΐογοπηα8, 
δὰ Οτγοπίϊυμῃ ἀϊτί αἰ ν ορϑοοραμ Ῥοϊδρίδηο ογγογὶ δά ϊοσίυτα, οα466 ἀ6 οδυϑᾶ ὁ 5646 Ρυ δυηι. 
᾿Εϑίφαο ρῥγοϊοξυβ δά Ηοην 45 ΟΠ γυϑοϑίομ ἰῃ Μδί(ἢδουμῃ [δἰ π6 Δ 56 σον ογβᾶ8, ὉΔῚ γὸδο-- 
θρῖον 16 ἰῃ Μδηΐοεθοϑ (ϑἱο οὐἰποάοχοϑ νοοδί) ἱπυθῃίίυν. Ομ δηΐηι, ἰπαυϊ, ἐς (ἡοΔΠΠ68) 
πιαρίς ποπιδηῖΐϑιις ἱποιίσαῖ, σμαπι επί γαπι παίμγ δ ποὐϊἐξίαίεπι, φιξ αὐνεγϑι8 Αδαπὶοπαὶ 
γαδῖοηι οὐπΆζιρη τεοία βαρὶεπίΐϊωπα σοπεθλϑμ σοΉςεηΐ ἰαμααίμν ἢ Γαιααίι αἰΐοπι υεἱ ἴηι αὐ-- 
νεϊγαδὲ 8 οἰοτίαπι Ὀοπαϊίοτὶς, υεἱ οὗ σοπεϊίαπάα ςἐνιάϊα υἱγεν(ἐδ, υεἱ αἀ εοσαδίϊσαπάα υἱζία τυοίιι-- 
ριαἰΐε. Ουἱά, ἵπφυίαηι, ρΥο5δῖμε ἡ 6 σοπιπιεπάαΐ, σιαπι ἱπρεπίία ποὺϊξ α θεο ἰἰδετίαί ἄξους, οα- 
}ιι8 οοπ[ε58ῖ0 ΡΥσοὶρινμη ἵἱπ 6 πο σονιίϊέδηυε ἀἐδογίηιθη 6517 Οὐ ποηῖπεπι, αὐ ἱηνασίποηι "εἰ 
οοπαϊίιηι, ἰαπὶ ἱπ [εἰϊοϊ (ΕΥ {αἰ υἱοίεπίΐα, εἴ Ρεσσαπαϊ ριίαπὲ περεδεϊίαίς ἀευϊποίιηι, κεἴ ἰ5 εἰἴαηι 
νεοογίδιιδ ἱπυΐάεγε σοσαίωγ. Ομὶα {6 αὐυέγειι5 οοδάθηι πιαρίδίγοβ ρμοΐϊιι8 ἱπείηυαί, φμαπι Ῥεῖ 
ϑν6 βοϑεϊδιίϊα πιαπάαία,, εἰ ποπιΐπεῖλ (οἰΐιι8 υεἷ χει 7ιϑείμ, οεἱ βυια(ἰοίιΓ α ἤεο, σαρασοηι 6856 
οἰγίυεἰ8 Ομο φοΐάδηι δοἷο, εἰ ἵπιχυΐίαϑ αὖ πρεγαμκιο ργορεοί{ μ᾽, δὲ μγαυαγὶοαπίὶ γοαίιι6 α[ῇσι- 
{1}. Ζαπι Ὀογο 186 ογιιαϊίογωπηι ἀδοιι5, οὐπὶ 46 θεὶ σταίία ἀϊεβογὶέ, φιαπία ἱἰΠαηὶ ἀϑετίαί 6, φμαπία 
εἴζανα σαυίΐοπε σοποοίεῦγαί  Νοπ ἐπῖπι 68ΐ ἐπ αἰίεγιγο αἰ ἱπεοαυίιι5, αἰ πὶπιΐμδ, 8εἀ ἴπι αἰΤοριιο 
πιο(ογαίμ. δῖ. ἰἰϑεταϑ οβίοεπαϊί ποπιϊπιπι υοἰιμαιίαίες, οἱ αὐ δεῖ ἰαπιεη πιαπάαία [αοἰοπάα αἰνὶπα 
ρταίἑα πεοοϑδαγίμηι δίψος [αἰεαίιῦ αὐαὶϊΐμηι : δὶς οοπίϊπια αἰοῖπα σταίία αἰἱαιἰέμηι οοηι-- 
“πεπααί, τὸ πεο εἰυαΐα οοἰμηίαί15 ἱπίεγίπιαί. δῖ. 116 οἱ (Δί 11.158, 405 ΟΡρΡυρπαραί, ἀδιμηδθὶ- 
ἴθι δι βου ἀοοίγ δι), ἀπ {1105 οἱ ᾿ἰογίδίοτ πορᾶγο, οἱ [α(ἱ νἱο]οη ἴδῃ ἰῃ δ ηΪ5 δοί 118, 
ἀί4φιθ ροσοδμᾶϊ ποορϑϑίἰδίθη ᾿πθοογα τη ἐὙ ; ϑἰθυΐ4ι6 ῬΡοϊαρίηδπ) βαηἰοηί(ἰηὶ 50 8πι ἰ(ἃ 
οὈϊορὶῖ, υἱ πῚΠ}} 115, φιι ἀθ 1 θεείαξϊο οἱ σγαία ροϑίγοιο ἰγδάϊί, δἀβογίδὶ ροδ86 δγγοσγίβ νυἱἀδὰ-- 
υν, 4υοά ρου οἰΐδη ἰῃ ἘρίΞίοἰα δά Ενγδηφοίαπι δη δ γογ πη05. 

Οογίυϊη ἰσίίυν ο5ι, [δἰεη6 Απίδῃο, ἰρϑυμ εἰ Ηοη 85 ἀ6 Ἰαυ ἐδ υ5 ΡΔυ]ΐ ἀροδίο!ἑ οἱ ἢᾶ568 
ἐῃ Μαίιπδεῦπι ΗἨοι 85 [,δἰϊη6 ἰγἃ η5(0}}1356, ὃὲ ἰδία) ἀοοίογοπι [,δἰΐπα Ἰοφαοηίομῃη (ΟΔ{}1ο-- 
Ι1εἰ5. [μ8{18}8 ορροῃογεί. Εἰ Ἰγο συϊάθηι ἃ τηεγῖο (Πτγβοβδίοσηθην ἰῃ ἢδης μα]: ϑίγδμηη νυοοΔ8- 
86ί, 5ἱ δἀάνογβα γι βυὶ ἰδίοτη οχίυ ββοηΐ ϑοη οἰ 4Π|; δὶ ἃ π|8]0 460, 5ῖνα ἃ πιᾶ]0 ρῥεϊῃεϊρίο 

σρδίηη ὨΘΟΘ58ΔΥ0 ΟΥΓῚ Οαἰχίϑϑοηΐ : βἰφυϊάθηιχ ΟὨΓΥΒΟϑίοση!5 δθϑρα ἰῃ Ηΐβοο οοῃοϊυπὶθυ8 
Δηϊομδο5 (4}1ἃ ἀφ ]δίογαπίοβ τγϑίο!, οἱ ργοῇιραί ; 5ἱ ἰΐθηι οχ υἱοϊθηίο φυοάδπι ἴαίο ΒὰΒς 
ροοδηὰὶ ποορεβδίοπι οὶ ρυία55εθδί, 4φιοἀ ρογ πὰρ σοπξαίδί Ομγγβϑοβίομμιβ ποϑδίογ. γϑγαπι 

14 }16 γο] ὁχ πη8ὶ9 ρεγοθρία (δ Πο]οογιπ βεμίθηί ἃ, να] αἱ ἀ010 ηυορίδϑηι, ἰδ] 6. σοι ηϊηΐ-- 
δ66ῃ8 ἀἰδεΙ ρ ΒΆΙΩ, ἱρδὶθ ἰην ἀΐδη) ρᾶγογοί, βᾶδο αἥϊῇῖΊηχὶί οὐ ῃοάοχὶβ ορηἰοηοα. Οποάᾳφιο 
διυϊηδαγογίοαάθετῃ 656ι, Απίδηυ5 οὐ ἢ. υυ ἰδ 800ρ0Ὸ Βϑροϑί, αἱ (Δἴ 4] 6 πὶ ̓ |1|δπὶ ρϑοσδπὶ 
κιοσο95) 16 πὴ (ΟΠΡγϑοβίομιϊ! δυεσείοτίίδίθ ἀδρο αὶ, φυοὰ υἱΐφας ρΡοΓαυδπὶ ἴδοϊ]6 οδὶ, πυβαῦδπι 
νογρὰ (Πεγϑοβίοπι, υἱ Ροϊαρίδηδ ἴδνοδὶ ᾿φγϑϑὶ, ἰῃ δ᾽ πὶ σοϑαμ ἀοἰογαμοί, [ἃ φυοί οἰΐδιη 
ἔῃ ΗοπΝ 8 ἀδ Ἰαυάὶθυ5 Ῥαὺΐ! ἃροϑίοὶἑ ἰᾶπι δηηοίανἑ πηιι5 ΤΟπιΟ 2, οοἱ. 472. 

Ουφνίίαν ρόοῦγο υἱτηι Απΐδ888 Ἠοι 85 οἴ 68 ΟἿ 505(0η}} ἴῃ Μίδου [,δἰΐμ6 σ0η- 
γογίογί!. ἂη οείο ἰδηίυμ ἐ|88 σας ἰῃ Βαϊ 8 σοιηραγϑηΐῖ; γῸ] ρἰυΓ68 φυΐάομ, 864 οη υἢ]-- 
νοῦβᾶ8. Εδίθου αὐυΐάδεῃ τὴὸ οἰΐπὶ ἀμ ϊίαν58586 δῃ Ποιδα8 111858 Οἴηη65, Δη ρᾶγίοπι ἱΠ]ᾶγιὴ 
ἰδυί!) ΑἸίδπιι6 ἰγδηδία ογῖ. ὕόγυμ τὸ δοουγαί ὰ5 ρογροηβᾶ, ἢΠΠῸΠπἢ ΟΠ 65 ΟΙΩΠΏΪΠΟ ΟἾΓΎ -- 
δοϑίοπιϊ ΗΠοι δος ἱπ Μαιϑιιπι [δἰ σοηγογίϊ556, ηἱ (4110, ἀορυθῃοης!. ὅδηα 1116 ρθε ἴῃ 
ἘρίΞ(ο]α δά Οτοπίϊυπη πὸχ οἀσπάδ, 86 (ἰοἴπσπι Ἠοταὶ ἰάγαπι 'η Μαί δριλ ᾿ἰ γι 1,δαο γοά- 
ἀϊἀ556 πο οὔϑοῦγο ᾿ἱπηυϊΐϊΐ. Ναπὶ ροκίφυδιμ ἰηἰο ἀΐτοταί : « 1065 οπίπι, Ὀοα( 856, οἱ 
« Οοσαμιοηίατί απ 58ποῖϊ 04 ηη}8 (οηδίδη(Πορο] δαὶ ορ Ξοορὶ, 4υοῃ ἰῃ Μαίί πο ονδηρο ! 5.8 
« ποηδρίδία οἱ ὑπο ἰἶδγο Ἔχρ ουΐί, ἰη [,μΔ(ηδη) ἱπιῷδηι 4880 ροδοὶδι δου ηθ ἰγαποίμπάϑμ. 
« Θυσοὲ υἱΐηδπη) ἰᾶπὶ ἃ ΠΟΡΪ5 οοηγηοθο ἢ δεὶ ροβϑὶϊ,, 4φυδιὴ ἃ ἰ6 οἱ ορροτίαπο οἱ εἰ ον μῶρ6- 
« ΓΑΪΌΓΡ; » 510, ἰηαυδιη, ὑγδὺ5 ροβίᾳφυδιηῃ 56 (οἰὰ8 ποπᾶρίηία εἰ ὑπδηὶ Ἡοι 5 ἰγδη5[6ΥΓῸ 
}υ 55}: 6886 ἀξο]αγανϊί, 56 ἰοία ὁ ρ] ον ξδο ἰῃ πο Ερί βίο} 5ἰπηϊ ποδὶ ἷ8 νου ἱ8 : « υπςα 
«Ἰφιῖαν 5] β8(158 πιο γθι 86 ἴῃ [αἰ ο0 Θρράγογα [οςἱ, ποη ἴδηι πὶ, θοίηΐης γθη γα Ὁ}}18, 48 
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« {δ᾽ ἱπιραΐίατα ἀθθ68, 4πὶ πὸ δὰ δι ἰγληβίογομάθμῃι ἰδηίο οἱ δυοίοτ (418 ἱπιροτγίο, οἱ δίαη- 
« ἀἰηοηίο οἀγί(ἰἷὶ5 Ποτίαί8 68, υἱ 1} δίίᾳυϊά, 0 γϑῦο ρ] τι ἀθ ποῆοτγο ἀιππκίαται 
« β5ἰν!ϊ δαίεγγο τ] ]οῖὴ, {δπι ογΓί 6 ἰῃ (6 αἰαἰΐὰ8 Γοουβδηάο σοπιπογο. ϑᾶ πὸ ργὸ 408} }-- 
« σὐαπηφαθ δᾶ πιρᾶ Ορογᾶ δηλ} 55: πηιπὶ οὐδέ Ομ ππὰ ἰχᾶγΌ ἢ τη 8 ΓΕΡΟΞΩΟ, οἷς. » Ουἱά Δ]}υι] 
ἀϊχί! ἰηἰἶο, φαᾶπι 868 ᾿558Π| 6588 ποηδρίηία οἱ Ὡπᾶπι ΠΟηλ]]1ἃ8 ΟΠ γγβοβίοην! [,[1π6 σοηνοτ-- 
ἰογο ἢ Ουἱά δαἰυὰ ἀΐοιί ἰῃ ἔπ, 4υδηιϊ 56 1.588 ἐἕοιηρέον 586 (οτγίο 5] ραγίοῃηι ἰδηίθπι Βο-- 
πε ατραπι ἰγαηςίυ 8861, δηποη ἰἀ ἀϊεΐυγυϑ ογδὲ ἰῃ 0 ἂη 56 ᾿ἐδγυηι ἢ πη ἰγαπϑδίιυ 550 
ἀϊχὶ 556 

Νος ἀοϑαηί αΑἰΐα δυρυσηδηίδ, ααὶθ8 ργΟΡδίογ ἰοίαπι (Πνεγβοβίομιί ἰῃ Δι Πέϑυτη (οτηπιοη-- 
ἰδτυίτω ᾽ᾶπὶ ἃ τ} {18 866 }}9 ἐμ ὈΪ ὈΠ:Οἰ Ποςὶ5 [,Α(ἰπ|8 [}556, ἃ0 5:η6 ἀμ ΐο ὁχ ἱπέογργοίαιοῃο 
Απηἰδηὶ. [ἢ Οδίαϊοσο Βἰδ᾽οίῃοος Ρομιροβίδῃδ, 4υἱ οἰγοᾶ πχράϊιπι ππάδοϊηγὶ 5850 }} οοῃ οἰ ΠΠ8-- 
(5 ἴα, φαοηιααο ἰη Ὠἰατγίο [4] ΐοο ἰοίαπι τοία]}, δάογδὲ ἢΐς σομπηπιοπίδγ! 8 [,δἔϊηο, φυΐ 5ὶς ἴῃ 
(δίαϊορο οχρυίμαἰίυῦ Ρ. δὲ : « θυρεοῦ Μαί(( πὶ ]οδηηΐβ (Πεγϑοϑίοιν. » Ὀίνειϑ δπΐομι Τῇο- 
"85 Ααυΐπηδ5, ααὶ ἰᾶπὶ πιαρηπῆῖτα ἤππο Οοτηπιεπίατίατη ἰδυῦὰς εοἰ γᾶν, 40.816 πὶ ἱπίτἴο Ὠυ"- 
͵[ὰ5 Ργϑίδιϊοπὶβ γοΐα]1π|ὰ5, δὲ ἤσποὸ Οοπηπιεηίατγί τη Ιαρογα ροϊπογαῖ, πἰϑὶ ἰπ Απίδπὶ νοῦ -- 
5]0η6, Ζιφ ἴππο υπὰ (ἀγοθαίυγ ῦ Αὦ ἢδθο δαίοῃι ἴῃ ποί 9 ΒΙΒΙΠ οἰ Ποοαγαπι Νῆ55., ας ὁχ (4118 
ἀείαϊ!, ἰὰ Οδία!ορσο ποληυϑοτρίογαπι (οάϊοιπι ΒΙ Βοος 8. Ματγοὶ ΕἸογθηί ΞΟ ἢ 5 Ὠοίλ 
Ἰεσίίαν : « πῃ δγηλαγίο, δά ἀδχίογαπι παι. 6. 8, Ζ04}. ΟΠ γγβοβίοπιὶ ἐμ ΜΕ απι ουπν ρΓᾶ'- 
« ἰαἰίοπο Απἰδηὶ δά Οτοπίϊπ ορίϑεορυπ) ἰῃ ἐπαγία Ἠοι] 32ὅ : ρᾶγβ ρῥγίπιᾶ.» Οὑὐᾶ ποίᾶ 
ἱπαϊοαίον οἰΐαπι ρᾶτίοπι βϑεουπάδπι [|556. οἱ [οτγί4 5518 ἰογίἑδπι οἱ αυατγίδη. [ἢ ἰἰ᾿ γα ἃυΐοπι 
1ια]ΐοο 580 ΜΑΙ Ποηΐ 5 ποϑίογ τ. 16,,, ἀα ΒΙΒ]οἰποοα β8ποίῳ γὰςβ Ἰοηαο 8, συ οςἱ Νί-- 
δούασι Οοηνοῃίυαϊατη, ΒοΟ Βαθοῖ: « Αἴ115 Οοὐοχ 848ο(Ϊ “οδηα 5 ΟΠευβοβίοαν ἰῃ ΜέΔΕ δου πιὶ 
« Ποιὰ 9 ΧΧΥ͂Ι, Απίδηο ἰηίογφργοῖο, βυ θδοι αϑηΐο8 ἃ ἀοορρῖο Τγαροζαηίίο ἔῃ ἰδ  π γογ-- 
« 8388, (οπηρίροἰἰΓ. » 

Νοη ἀὐθ10 ἱρί αν φυΐη Απίδπαβ ἰοίαπι ΠΟΙ άραπι ἰῃΏ ΜαιΠ φῦ ᾿ἰγαπι 1 δίς ἰγαηκία- 
ἰογί(. Εἰ (ογίδ551:5 5ὶ οὐγηΐυτα Ὁ: Π:οἰ Ποεαγπι πηδηυβογὶρίϊ (οάΐοο58 σου ογοηίαγν,, ροβϑοί ἢ ο- 
ἀΐοᾳφυο ἰοία Απίδηΐ νογϑίο ογυϊ. 864 δά αυϊά ἰδηίαπιὶ πυϑορΟΓΟ- ἰΔθογοπὶ, σαᾶπᾶο ἰοίαηι 
Ηοιἰ]ΐαγυπι ᾿ἰργαπι βαγίαπι οἱ ἰ(θείαπι, αἱ ἂῦ δυοίογο ῥγοίθοί 8 οϑί, Βαροηι5) Εσααα {118 
ἴογοί πονᾷ δοςδϑϑίο, πἰϑὶ υἱ ἤσπο ΤοΟπΊλυτῶ ορογαηι 78 πὶ 8815 Δ ΡΠ] τὰ αἰίγα πιοάθηι δυροτοῖ, 
ἰάφαα πὰ}}]Ὸ ορογῶ ρῥτδίϊο ἢ Ουοά 58ὶ ἀΐτοτῖβ ΔΙ αυδε ὥέπε ποδὶϑ ἀἰογγὶ ποί ἰἴᾶπὶ εἶγοὰ πιούυπι, 
48ο γνοίογο5 {ΠῚ ατῶοᾶ [μαἰϊπο σοηγο Ὀδηίΐ : Θ066 δ ἘΠ τὰ δ: τ 15 4υ85 ἰῃ ρῃθ] οαπ) 
ῥτοίογυπίιν οχρίβοδγὶ. Ηδθ68 βαρίοπι (ΔΓ υϑοβίου Ηοι 15 ἀα ἰαυἀΐθ.5 ῬΑ ἃροϑίοὶ! οπππὶ 
Αηΐδηΐ ἰπἰογργοίδίίομο, οἱ Ἠθτ 1858 οοἴο ρῥγίοτγοβ θ᾽ υϑάσι πῃ Ενδηροὶ αι Μαί(( ἢ ὶ. 

Απίδηα8 γ6ΓῸ δίβί ὑσγὸ [|1ὰ ἰδία ποη ἱπηρογίϊ 5 συ βοογαπι ᾿πίογργοϑ σοηβογὶ ἀδθοαΐ : ϑορίοη, 
οπΐηὶ Ἡον 185 ἀ6 Ἰαυἀΐθυ59 ΡΔυ]ὶ 5αἱ (οἰ οἰ 16 Γ ἰΓδηϑι } {, αἱ αἰ χίπη5 Ἐ. 9, ο0]. 710: δἱ ἰη Ἠοιηὶ- 
᾿ἰδγυμ ἰη Μαι(ἢυτ ἰηἰογρτγοίδίίοπα [ἰΐηα ποῃ ῥδγὶ [6] εἰ (Δία ργοοσοβϑὶϊ : πᾶ ἱμοδβ8 01 
δέδρ6 γϑῦθᾶ πη] Πρ] ϊοαΐ,, οἱ εἰτου (06 ἀ80ὺ9 ἃ ΡΣ 5 ἐπαμίϊδὶ, σὰ ροίογδηὶ Ὀγονὶ8 
οἱ σοῃιπιοαΐα8 ὀχ ΠΙθογὶ ; αἱ φυ 5406 Υἱάο γα ροϑ81. Νδηιὶ Οοἴο ρυϊογαπη Βοιμ]γιπι ᾿πίογργο-- 
ἰδίαι Απϊδηΐ ἰῃ ἰπιὰ ραρὶηᾶ ροϑυΐπημ5 (α)͵ [ΠΠτ|π| ἰΔτη6η 6581 46 400 Ἰαοίογοπι ΠΠΟΠΟΓΟ ΠΟΠ 
Ρἰξουῖ. [ὼ Ηου δ 5, 00]. 118, πἢῶο ἀ6 δέοῦο ἰγαίγο θοπι πὶ παγγδηίυγ : Ναγσγαηί αἰιΐοην {{{πιη 
αι ἀϑΡρ676 υἱίαηι ἀνε ῖ856, τ πιεηιῦγα 671:ι8 οπιπΐα φιαβὶ ἐπιογίμα ἐ886πί, αἰφυιδ οα ρτεσαπαϊὶ α881- 
ἀυβίαῖε, ἀνπὶ ἡμρέ εγ ἱπι ραυϊπιεηίο ᾿ΥΓοσιμπδεγοί, ἤοπίεπι ἐἦι8 ἑία οδαἀπμγυΐδδε, μί φεπνιίηι σαπιοῖξ 
αγεδηι ΡοΉ6 αἰἰπρογεῖ, ἴα [Γἐφμεπίοῦ ἐἰαπι δοἷο αρρἰιοιογαί. ΑἸἰδΔηυ8 γογῸ σης Ἰοσαπ 
ἰἰὰ σοηγογίῖ : Αὐμπέ αμίσηι σόπια 6}1ιι5 οδαἀπγμῖ88ε οσαἰΐο, ἑαπίαπιηιια ἵπι 60 [ιεἴ886 σαγηΐς ἱποιι- 
γίαπι, αἱ αὐδις υἱυοπίϊβ οπιπῖα {[ἘΥ6 πιοπιῦτγα πιοΥεΥ ΘΗ ΜΥ : αἰφιιθ αϑοιἀμἰίαί6 οταίϊοπῖς, 7μρίσιιδ 
αὐ ραυϊπιεπίιην ργοϑίγαίΐοιο σΟΥρΡΟΤὶΒ, [Γομίεπι φμοφμε εἼιι8 οαἰΐο εἰπε ἐ{ε οὐάμοίαπι, μ πιλὶ! 
[6 α οαπιοϊϊ φοπῖδιι5, εἰ ἀμί ἴοηι 5ροοίος, ἀϊδοτοραγοί. Ἠϊο νἱάθ8 Δηΐδπυῦμη πῶς δαἀἰαΐ586, 
ὁπιια 6}1:8 οδαιιγιῖ886 οαἴΐο, Ἰὰ ποι ἴῃ π0}}}8 ΟΠ γγϑοβίοιηὶ γϑοὶβ ὀχοιιρίαγθυ5 ἸοΘοία πὶ 
ἤθε τηοιογδίαυγ υϑρίαῃι. γοτγυηιὶ Πυὰ οχ Ἠσοροϑίρρο δρυὰ Επδορίυπη ΗΐϊΞςι. Εσο]. 1. 2, ο. 93, 
ιηαἰπδία5 νΥἱἀοίυν ΑπΙδπα8 : ἰδὲ οηἷπὶ που ἰδπίιπι Ἰορί αν : 4660 κι δεπια ἱρεθῖν5 ἱπιείαγ κξαπιοί δ 
οδαμγαογίηί. ἴῃ Ἰοο(ἰοηΐ 5, 408 ἰῃ [δείο 8. “δοοῦδὶ Μίηθγβ τοοϊίδοίν, πο. αροίν οχ Ηο-- 
ξοϑῖρρο, αἱ νἱἀοίυν, ἀσβυπιρίυπι : (ο εἰΐαηι αϑεϊαπία8 ογαπαϊ ἑία εαἰϊι σφοίδι5 οδαμαογαί, 
μί ἀνγὶ ες οαπρεἰδ ρείίοπι ἐπι αγοίμ" : ἀς ἰγΟμ 8 γοτοὸ ἀυγὶ (6 πὶ], ἀ6 48 ἰδηίυπι πἰἷς Ἰοᾳυΐ» 
ἴὰτ ΟΠγγβοβίοιηυϑ. 

ἴπ Πᾶς δυίΐοπι δὰ Οτγοπίϊ πὶ Ερἰ 5018, 4.8 ΡΓΟΪΟΡῚΊ νἱσθίη ἃρὶ,, Αἢἰᾶπεβ ποπδᾶρίηΐα 581} 
Ποι 85 ἰῃ Μαί(πῦηι πυπιοτγδί, ρογίμάθ δίᾳφυς αἰ ᾿γΟΓ68 66 ΟἸΠ658, ἰῃ 4}}005 ἀδεΐϊηδ 
ὨΟηᾶ ΠΟμ ἃ ἰη ἀϊιἃ5 ἀἰνἀἰαγ, οἱ βϑοουπάδ ρ4Γ5, ἴῃ 4υἃ ογδίϊο οι πίοδ, Ῥαΐοῦ ποϑίον, οἱς.., 
οχρ] ςδίυν, νἱροϑίπιδι Ποηι 8 π εἰ εἰΐ, οοηίγα ἀ6π| οπηπίυπι ἀγϑοοτά Οοάϊουπι., δὲ υηᾶ 
Δδηίυπι ογδίϊο 9 ἰοίαπιὶ σοτηροοἰἰΐυγ, υἱ 56 γ᾽ 68 οπηηΐπο ροβίυϊδί. ὐπὸ ἰδίδδος Βο δ 19 ἰη 
ἀπ85 ἀΐν[58 [υἱδβοῖ, δοου πόδ ρ4γ8 ο)ι8 Ἠοπι ἶα 20 ἱῃδογιρία [υἱΐ, οἱ δε4θῃ5, 48 Υἱροϑί πῇ 
ἐγαί, υἱρϑβίιηδ ργίμηα σοηδίχηδίδ 658ἱ ; δία [8 41} ΞοφιοΡδηίαν Ομ 65 ποτ πὶ Δ χΟΡΕΏί, 
[4 αἱ φᾷ ποπδρίηίδᾶ πυηοῖο ογᾶηίΐί, ὑπ πὶ 5 ργὰ ποηδρίηία ροβίοδ οἴπεογοηί. [Πἰγὰ πὶ δυίθη} 
ἢξς τιυϊαίίο ἃ 1ρ50 Απίδηο ἰηάαποία πμοτῖΐ, ᾿ἱποογίυμ οϑί. Εἰδϑὶ οηΐηὶ ἰη Ἐρίϑίοϊα δὰ ΟΓΟΊ!- 
εἰ πὶ, 40 ποχ δοαυδίυν, ΧΟΙ Ποπι 9 πατιογοηίαγ, δἱ ροίαϊ! ᾳυϊβρίαπι, ἴΔεῖα ροϑὶ Απὶδηὶ 
τοογίοπι ἢ] 05Ππ|06] πχα(δίίοπο, ΧΟ πυπιογο πηυπὶ Ββυρογδάδογο, φυΐὰ νἱἀοθαὶ 'ῃ οχοπιρ ΑΥὶ - 
θὰ5 1,Αἰϊηΐβ ποηαρίπία οἱ ππᾶηρ ΒΟ 85 ἔογγὶ. Οθγίαπι φυΐρρο 65 ἃ [,αἰϊηΐ5 Εοαν απ 19 αἱἷ- 
Υϑϑπι [886 ; ἰῃ χορ αὶ θ6.8 οἷπὶ ατοὶβ ἡυ84τᾶπι|ι ὀχϑίαί ἢ} 504] ἀΐν 510. ΠΠ181πΔ γ  ΓῸ 
αἰ νἱϑἰοπο Ἰ᾿ἰθαης 9 ογοάί ον ροϑὶ Απϊδηὶ ἰοροτὰ ἱπάμοίδηι, δίᾳαο εὐπὶ ἰῃ {}1Ι8 δά 
Οτγοοίίππι Ερ᾿ϑιοΪα ποπαρὶπία ργὶα8 ποι ἰδπίθηι τηδιηογαγρηίυγ, ἃ ποβεῖο 400 ροϑίοᾶ, 

(α) ἴω ἤδοὺθ που 39ἰπ|λ δάἀϊ!οῦο οχϑίδὶ δ οδίςθιῃ ορογίβ, Ερις. 
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πὶ οὉ ἀἰνίΞδπι ἰῃ ἀπ. 58 ἀδοίταδπι ποπδπι, ποπᾶρίηίδ οἱ ὉΠ δ ΠῚ Ποπ  ]45 πυμηογαγὶ γί ἀεὐαί, ἴῃ 
οδταάοιῃ Ερίϑίοϊατη ΧΟ] πυογαπ ᾿πἀποίυπι 556. 

ξ ΥἹ. --- δ ἑἱπέεγργείαίίοννε εογσὶΐ ἸἰΤαροπιιπεῖϊ, εἰ ἀς ποῦυα Ηοην αγωαι οπιπίωηι πὶ Ἀ[αι- 
ἐλαυηι α ποῦϊε αὐογπαία. 

Τη αἱ ἰ5 1,δ.1π|8 ορογυ ΟΠ γγβοϑίοζιϊ, ἰἰοιηαας ἰπ ατιροοϊδίϊε 8 (Ομ πη, 6] ἰδῆ οἱ Μογοὶ- 
“ Ἰίαπο, ροϑί οοΐο ῥγίογ ποι} δ8, φθᾶτγασι ἱίογργοβ 1,δἰΐϊπ8β ΑἸ ΔηΠ8 68βίέ, οἱ 18: αἰ χίτηθ8, 

οξφίοτ οἴποβ σα ἱπίογρσγοίδίίοπα ἀοογεῖὶ ΤΥΔΡΟΣΌΠΑΐ Ῥγοάΐογο; βοὰ ἰῃ Μογο δῆ ἰδία 
Απδηὶ φυᾶπὶ ἀοογαὶὶ ΤΥδροΖα πη  γογβίο 8 γοίγδοίδίδο, οἱ ἰῃ πιῸ} {18 τωυίδίδ ἐοτιρᾶγοῃί, υἱ 

φαααπενμρηα ατιεςνασαβίδμαοῖν. υμακαιοταμεῦκι, 

ΒΑΝΟΤΙ ΡΑΤΒΆΙΒ ΝΟΡΤΑΕΙ 

ΦΟΛΑΝΝΙΟ (ἨΒΥΒΟΤΟΝΙ 
ΔἈΒΟΝΙΕΡΙΒΟΌΡΙ ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΜΤΑΝΙ, 

ΟΡΕΒΑ ΟΝΜΝΙΑ. 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΌΘΒ ΙΝ ΒΑΝΟΤΟΜ ΜΑΤΤΗΖΌΜ ΕΥ̓ΑΝΘΕΤΙΘΤΑΜ (α). 

ἨΟΘΜΙΊΠΙΑ ἴ. 

4. [ἡϑνεὶ δεὴρίντα σὰν ἀαῖϊ. Γ,ος φιαπάο εἰ φμοπιοίο 

ἄαια. Νουμηι Τοειαηιδπίαπι φμαπάο εἴ μοηιοάο ἀαίμηι. 

--- ῬᾺγ οδδοὶ φυϊάδπ) η08 π0}}8 οογο 1 ΠΓαγυπὶ ΟΡ 6, 

δοιὰ [18 ρυγϑπι εχ ΐρογα υἱέδπι, υἱ βρίγιυ.5 σγαιία 11- 

λιγογυπι ἰπξίϑν ποὶβ δδδαὶ : ἃς δίουϊ εἰ δἰγδιμθηίο, 

εἰς εογάδ ποβίγὰ ϑρίγιευ ἰρθὸ δϑβϑηῖ ἱμεοσὶρίδ. Θυΐᾶ 

γετο πυ͵υδπιοάϊ φτγϑιίλπι ἀερυ πιι8, 456, δϑουμάιϊπ) 

μανὶ φοιοηἰς ευγδῦπι βυβοίρίδπιιβ. σοΓί6 ῥτϊπιυπι [ΠΠυπὶ 

εὐγδυπὶ ργαϑίδπιίογοπὶ [Ϊ856, εἰ νοῦ ἷδ οἱ ορεγῖ 08 

ἐρεῖα οδἰαπάϊι δουβ. ϑἰᾳυίάοπι Νοα οἱ Αὐγαῆϑπιο π6- 

ρΡοιξδυοαυα 6)08, πϑοιιοη 5000 ἰρδίφυο Μογδὶ, ποῦ ΡῈΓ 

[Ππ6γὰ8 ἸΙουοθαῖαγ, 96 ραῦ 86 ἶρβα, 4004 ρυγυπὶ ἴῃ 

ἰρεὶβ δινίπηαπι γορογίγεῖ. Ῥοβίφυδηι δυΐεπι Ἀπ γΟΓΒῸΒ 

ΠΟ γα ογῦπι ρορυΐυβ ἐπ ργού πὶ) που 12 ἀ 61. 0511 

65ι, ποοοδβθ6 ἀδιηδηὶ [υἷκ υἱ Π ογὶ5 δὲ 14.011}|}8 διὰ Θογαπὶ 

εοοεἑἰοηοηι εἰογαίυς ; ἰάφας ποὴ ἰῃ Ὑ οἰογὶν 50 02}, 

α) Οοπιυ πηι (σάϊοδς ΒρΙ. 105,4, 1910, 1043, ΟοἸυεεῖι. 
4ὑδ, 206, (οἰδιίοὐδηαπι 66. ΑἸΐαπι ἔϊεπὶ Ῥόοηι. Εουμοαυ!ί, εἰ 
τυσομοηβοῦ) Ὁ. ἀυ Ροϊτγίον τιραϊοί ΘΓ ἢ δϑιπρὶ, ᾿ 

δοὰ ἰη ΝοΥΪ εἰΐαπι Τοϑιδηηθηιΐ βαποιὶβ [Δοῖ υπ) Οπιρα» 
τὶ ηυ5. ΝΘ4Ι6 δηΐπ ΔρΡΟΒι0115 βοῦὶρίο φυϊἀρίαπι (γα αὶ 
ουβ, 864 ργὸ ἤϊογὶ5 δρίγι 5 φγαιίϊδτη 86 ἀδιυγυηι ᾿ϊ- 
115. ΡΟ  Πἰοἰλυ8 ὁδὲ : πᾶ 16, αἷι, δισσέγεί υοϑὶς πα 
(7 Φαπ. 14. 356). ὕ᾽ γεγο ἀΐθοδδ δος ἰοῃφα πιοῖϊυ.5 (ι586, 

δυάὶ χυϊά ρ6Γ ργορ ποίη ἀΐοᾶι : δίεροπαηι υοϑὶξ (6816- 

νιεπίμηι πουμηι, ἄαπδ ἰεσ68 πδα8 ἐπ πιοπίε ἐογαηι, οἱ ἐπ 
εογάϊϑιιδ ΦΟΥ̓Ηπι δογίϑαπι 662, εἰ ἐγ οηιηός ἀοεῖδ α 

Ῥεο (7 εν. δ1. δ1. 55). Ῥαυϊυβ συόχιδ ἰδῆς ἀφοίΓΆ 8 
ρεαβιδπιίδηι, ἀϊοοῦδι δοοορὶ586 86 ἰεβαπι, Νοη ἱπ ἰα- 
δωμ ἰαρίἀεἷς, εοά ἱκ (αὐμίὶς οογαϊς οαγπαίδως (8. (ον. 
ὅ- δ). Ουΐα νότοὸ ροβὶ πηυϊυπὶ οι ΡΟΥΪβ 4}1| οἶγοα ἀος- 

τηδία, 4}}} οἶγοδ υἱίδη) δὲ ΠΊΟΓῸΒ ἱπηροβογυηῖ, π6065- 

δαγία ἀδηιο [υἷ1 [114 ῬαΡ 116 γᾶ5 ἰῃϑιυ10. ΑΝ ἀ- 
γογί85 νοὶ πὶ, φυδηίυπι {ΠΠπ|ἃ πηαί υπι 511; φυοά οἰδὶ οἷπὶ 
ἰΔπί8 ρυγίίαἴ6 Υἱέδπὶ ἅφζογε ἀεῦθοληυδ, ὃἱ 6 ἰἰγὶ8 
αυϊάδιη εἰϊ οραβ, βϑὰ ᾿ἰδγογυπὶ υἱοὺ οογάδ οἰϊεγεινἃ 
δἰῆι ϑρίγιιυ! 5δποῖο ἰηδι υδηάδ; Ροδίφιδπι ἴδηι πὶ 

ΒΟΠΟΓΟΙῺ δηιἰϑἰπηυ5, δίηιις 60 τοάδοιὶ δυΐηυ8, αἱ |1- 
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ἀγδηΐ ἴῃ βομιοὰΐς Βτοπίοπί5 Πυςεὶ : πηι ρ86 ἠδηιάϊῃ οἰνογαί, οαπὶ ΟἸ Δι 5 Μοτθ 88 Ηοπι!- 
᾿άγαπι (ΟΠ γγβοβίομ! ἰπ Νοναπι Τοϑίαπιοηΐαπαι Εἀϊοποιη ρᾶγαγὶί. Ηθο ΡΟΥΤῸ (οοΓρῚ! ἼΠΕΣ 
ῬΓοίαϊο πο ΓᾶΓῸ ρθοοδί ἰῃ Δ5ϑοαυθπάδ Φο 8 ΟΠ ΓΥβος Ομ πιοηΐο εἰ βοη(απηίία : ἱ προ 
ΔΙ φυδπάο ἱπάθ δοοιαϊῖ, φαοὰ νΥἱ(ἰᾶίο ἀτϑοο ἐ χθπρΙἃΓῚ 511 588 : δΔίφιμ 6 οἰἰᾶτα ἈὈῚ τηθῃίοι!η 
δΟἰΟΓΙ5 ἃ55οχαϊίαγ, αἱ ρ᾽αγίπηαηι ἰπ ογάϊπο ἃ0 βογίθ δία ἴῃ σΟΠΒΙΓΒΟΙΙΟΠΟ ΤΠ ΕΠ ΠΝ 
ὈΪδοοῖ. Αἀὦ ἢδο νοῦο, οτἰιπὶ γοπχοίᾶἃ οἱ δά ἰπηᾶπη ρᾶρ᾽ ΤΩ ροϑβία Δπΐδηὶ γογϑί τ Ο πὴν γΓδΠὶ 
58 05{{{π|55 6 11}}5, ΔΓ 6556 Υἱάδθαίαγ, αἱ ἰῃ το] ]41115 οἰΐαπὶ ΠΟ} 118 Ἰάθ πη δίγν}5 θᾶ ὙΠῸ 
ἱπίεγργοίδπαϊ γαϊΐο δά ογοίαγ. Οὐδργορίογ ἰοἴαπι (οπιπηιοπίαγί απ Ὡονὰ ἀν τ μὴν ἃ [Β6Ὲ 
ἀοπᾶηάππιν σοηϑαϊπιι5, 60 5{Υ]} εἰ ᾿ηἰοΥργείδηαι ϑθηοῦα, 400 ἴῃ 4}1}5 Τ0}{18 ΟΠ γγϑοβίοιηι 
ΟΡΟΡ 8 1.81 Β1}}}}.8, υδὲ γοηιϊοία ὈΓΪΟΥΪ γογϑίοηθ ΠΟΥ ἢ) ΔαΟΓΠΔΑΥ 15. 

ΤΟΥ͂ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡῸΣ ἩΜΩΝ 

ΙΦΑΝΝΟΥ ΤΟΥ͂ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΤΑ ΕΥ̓ΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 
᾿Ἡθοσνκλιειωιανεεταιιαετιειπτιντοθιν 

ΥΠΟΜΝΗΜᾺ ΕΙΣ ΤΌΝ ΑΓΙΟΝ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ ΤΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ. 

ὉΜΙΔΙΑ Α΄. 

α΄. [1] Ἔδει μὲν ἡμᾶς μηδὲ δεῖσθαι τῆς ἀπὸ τῶν 
γραμμάτων βοηθείας, ἀλλ᾽ οὕτω βίον παρέχεσθαι χα- 
θαρὸν, ὡς τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν ἀντὶ βιθλίων 
γίνεσθαι" ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς, καὶ χαθάπερ ταῦτα 
διὰ μέλανος, οὕτω τὰς καρδίας τὰς ἡμετέρας διὰ 
Πνεύματος ἐγγεγράφθαι. Ἐπειδὴ δὲ ταύτην δι- 
ἐχρουσάμεθα τὴν χάριν, φέρε χἂν τὸν δεύτερον ἀσπα- 
σώμεθα πλοῦν. ᾿Επεὶ ὅτι τὸ πρότερον ἄμεινον ἦν, καὶ 
δι᾽ ὧν εἶπε, καὶ δι᾽ ὧν ἐποίησεν, ἐδήλωσεν ὁ Θεός. 
[2] Καὶ γὰρ τῷ Νῶε, καὶ τῷ ᾿Αδραὰμ καὶ τοῖς ἐγ- 
γόνοις ὃ τοῖς ἐχείνου, χαὶ τῷ Ἰὼδ, χαὶ τῷ Μωῦσεϊζ 
δὲ " οὐ διὰ γραμμάτων διελέγετο, ἀλλ᾽ αὐτὸς δι᾽ ἐχυ- 
τοῦ, χαθαρὰν εὑρίσχων αὐτῶν τὴν διάνοιαν. Ἐπειδὴ 
δὲ εἰς αὐτὸν τῆς καχίας ἐνέπεσε τὸν πυθμένα ἅπας 
τῶν Ἑδραίων ὁ δῆμος, τότε λοιπὸν δ γράμματα χαὶ 
πλάχες, καὶ ἡ διὰ τούτων ὑπόμνησις. Καὶ τοῦτο οὐχ 
ἐπὶ τῶν ἐν τῇ Παλαιᾷ ἁγίων, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ἐν 
τῇ Καινῇ σι: μδὰν ἴδοι τις ἄν. Οὐδὲ γὰρ τοῖς ἀποστό- 
λοις ἔδω ὁ 11 γραπτὸν ὁ Θεὸς, ἀλλ᾽ ἀντὶ γραμμάτων 

ὁ Οοριοεβ ἡ. (, Ὁ. Ε, 5 ϑἷς ΕἸμΠ. γενέσθαι Ε΄ 
Εἰα]ν. ἀναγχλίως λοιπόν ΒΕ. Δη. ΑΤΩΙ, 

ὕδτποι,. ὅπ. {Ὁ}. 

8 ἐχγόνοις (΄, 
“ τοῦ χρόνου] τοῦ οπ!. Εὐυιῃ. πολλοῦ χρόνον (. ".᾽ 

τὴν τοῦ Πνεύματος ἐπηγγείλατο δώσειν χάριν" Ἐχεὶ. 
γος γὰρ ὑμᾶς ἀναμγήσει, φησὶ, πάντα. Καὶ ἵνα 
μάθῃς ὅτι τοῦτο πολὺ ἄμεινον ἦν, ἄχουσον διὰ τοῦ 
πρδῳήτου τί φησι" Διαθήσομαι ὑμῖν διαθήχην 
χα ἢν, διδοὺς γόμους μου εἰς διάνοιαν αὑτῶν, 
καὶ ἐπὶ καρδίας γράψω αὑτοὺς, καὶ ἔσονται πάν- 
τες διδαχτοὶ Θεοῦ. Καὶ ὁ Παῦλος δὲ ταύτην ἔνδει- 
χνύμενος τὴν ὑπεροχὴν, ἔλεγεν εἰληφέναι γόμον, οὐκ 
ἐν πιιαξὶ «1ιθίγναις, ἀ.1.1 ἐν πλαξὶ καρδίας σαρ- 
κίγαις. Ἐπειδὴ δὲ τοῦ χρόνου 5 προϊόντος ἐξώχει- 
λᾶαν, οἱ μὲν δογμάτων ἕνεχεν, οἱ δὲ βίου χαὶ τρόπων, 
ἐδέησε πάλιν τῆς ἀπὸ τῶν γραμμάτων ὑπομνήσεως. 
᾿Εννόησον οὖν ἡλίκον ἐστὶ χαχὸν, τοὺς οὕτως ὀφεί- 
λοντας ζῇν χαθαρῶς, ὡς μηδὲ δεῖσθαι γραμμάτων, 
ἀλλ᾽ ἀντὶ βιδλίων παρέχειν τὰς καρδίας τῷ Πνεύ- 
ματι, ἐπειδὴ τῆν τιμὴν ἀπωλέσαμεν ἐκείνην, χαὶ 
χατέστημεν εἰς τὴν τούτων χρείαν, μηδὲ τῷ δευτέρῳ 
πάλιν χεχρῆσθαι φαρμάχῳ εἰς δέον. Εἰ γὰρ ἔγνχλημα 
τὸ γραμμάτων δεηθῆναι, χαὶ μὴ τὴν τοῦ Πνεύματος 

" δέ οπι. ἢ. Ε. Ευϊ!. 5 τότε λοιπόγ] ϑὲς 



ὃ 

ἐπισπάσασθαι Ἶ χάριν, σχόπησον ἡλίχη κατηγορία, 
τὸ μηδὲ μετὰ τὴν βοήθειαν ταύτην ἐθέλειν χερδαῖ- 

γειῖν, ἀλλ᾽ ὡς εἰχῇ χαὶ μάτην χείμενα τὰ γράμματα 
πξριθρᾶν, χαὶ μείζονα ἐπισπᾶσθαι ὃ τὴν χόλασιν. 

περ ἵνα μὴ γένηται, προσέχωμεν μετὰ ἀχριθείας 

τοῖς γεγραμμένοις, χαὶ μάθωμεν [5] πῶς μὲν ὁ πα- 
λαιὸς ἐδόθη νόμος, πῶς δὲ ἡ Καινὴ Διαθήχη. Πῶς 
οὖν ὁ νόμος ἐχεῖνος ἐδόθη τότε, χαὶ πότε χαὶ ποῦ ; 
Μετὰ τὸν τῶν Αἰγυπτίων ὄλεθρον, ἐπὶ τῆς ἐρήμου, 
ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ, καπνοῦ χαὶ πυρὸς " ἀνιόντος ἀπὸ 
τοῦ ὄρους, σάλπιγγος ἠχούσης, βροντῶν χαὶ ἀστρα- 

πῶν γινομένων "5, τοῦ ἡωῦσέως εἰς αὐτὸν εἰσιόντος 
ἐὸν γνόφον. Ἐν τῇ Καινῇ δὲ οὐχ οὕτως" οὔτε ἐν 
ἐρήμῳ, οὔτε ἐν ὄρει, οὔτε μετὰ χαπνοῦ χαὶ σχότους 

χαὶ γνόφου χαὶ θυέλλης " ἀλλ᾽ ἀρχομένης ἡμέρας, ἕν 

οἰχίᾳ, πάντων συγχαθημένων, μετὰ πολλῆς τῆς 
ἡμερότητος πάντα ἐγίνετο. Τοῖς μὲν γὰρ ἀλογωτέ- 

ροις καὶ δυσηνίοις σωματιχῆς ἔδει φαντασία, οἷον 
ἐρημίας, ὄρους, καπνοῦ, σάλπιγγος ᾿χῆῇς, καὶ τῶν 

ἄλλων τῶν τοιούτων τοῖς δὲ ὑψηλοτέροις καὶ χατα- 
πειθέσι χαὶ τὴν τῶν σιυμάτων ἔννοιαν ὑπεραναῦε- 
θηχόσιν, οὐδενὸς ἣν τούτων χρεία. Εἰ δὲ χαὶ ἐπ᾽ αὐ- 
τῶν ἦχος ἐγένετο, οὐ διὰ τοὺς ἀποστόλους, ἀλλὰ διὰ 
τοὺς παρόντας Ἰουδαίους, δι᾽ οὖς καὶ αἱ τοῦ πυρὸς 

ὥφθησαν γλῶσσαι. Εἰ γὰρ καὶ μετὰ τοῦτο ἔλεγον» 
ὅτι Γλεύχους μεμεστωμένοι εἰσὶ, πολλῷ μᾶλλον, εἰ 

μηδὲν τούτων εἶδον, ταῦτα ἂν εἶπον. Καὶ ἐπὶ μὲν 
τῆς Παλαιᾶς, Μωῦϊσέως ἀναθάντος, οὕτως ὁ Θεὸς 

χατέδη᾽ ἐνταῦθα δὲ τῆς φύσεως τῆς ἡμετέρας εἰς 
τὸν οὐρανὸν, μᾶλλον δὲ εἰς τὸν θρόνον τὸν βασιλιχὸν 

ἀνενεχθείσης, οὕτω τὸ Ἡνεῦμα χάτεισιν. Εἰ δὲ τὸ 

Πνεῦμα ἔλαττον, οὐχ ἂν μείζονα ἦν τὰ γενόμενα "" 
χαὶ θαυμαστότερα. Καὶ γὰρ αἱ πλάχες αὗται πολλῷ 
βελτίους .5, χαὶ τὰ κατορθώματα λαμπρότερα. θὺ 

γὰρ ἐξ ὄρους χατήεσαν στήλας φέροντες λιθίνας ἐπὶ 
τῶν χειρῶν οἱ ἀπόστολοι, καθάπερ Μωῦσῆς " ἀλλὰ 
τὸ Πνεῦμα ἐν τῇ διανοίᾳ περιφέροντες, χαὶ θησαυ- 
ρόν τινα χαὶ πηγὴν δογμάτων χαὶ χαρισμάτων χαὶ 

πάντων τῶν ἀγαθῶν ἀναδλύζοντες, οὕτω πανταχοῦ 
περιΐεσαν, βιδλία χαὶ νόμοι γινόμενοι διὰ σἧς [4] 
χάριτος ἔμψυχοι. Οὕτω τοὺς τρισχιλίους, οὕτω τοὺς 

πενταχισχιλίους, οὕτω τοὺς τῆς οἰχουμένης ἔπεσπά- 
σαντο δήμους, τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς ἐχείνων γλώττης 
τοῖς προσιοῦσιν ὅπασι διαλεγομένου. ᾿Αφ᾽ οὗ καὶ ὁ 
Ματθαῖος τοῦ Πνεύματος ἐμπλησθεὶς ἔγραψεν ἅπερ 

ἔγραψε" Ματθαῖος ὁ τελώνης" οὐ γὰρ αἰσχύνομαι 

χαλῶν αὐτὸν ἀπὸ τῆς τέχνης, οὔτε τοῦτον, οὔτε τοὺς 

ἄλλους. Τοῦτο γὰρ μάλιστα δείκνυσι χαὶ τὴν τοῦ 
Ἠυεύματος χάριν, χαὶ τὴν ἐχείνων ἀρετήν. 

ε Β΄. Εὐαγγέλιον ὃΣ αὐτοῦ τὴν πραγματείαν εἰχότως 
ἐχάλεσε. Καὶ γὰρ χολάσεως ἀναίρεσιν, χαὶ ἀμαρτη- 

μάτων λύσιν, καὶ διχαιοσύνην, χαὶ ἁγιασμὸν, καὶ 
ἀπολύτρωσιν, καὶ υἱοθεσίαν, χαὶ κληρονομίαν τῶν 

οὐρανῶν, καὶ συγγένειαν πρὸς τὸν Υῖὸν τοῦ Θεοῦ, 

πᾶσιν ἦλθεν ἀπαγγέλλων" τοῖς ἐχθρρῖς, τοῖς ἀγνώ- 
μοσι, τοῖς ἐν σχότῳ κχαθημένοις. Τί ποτ᾽ οὖν τῶν 
εὁαγγελίων τούτων ἶσον γένοιτ᾽ ἄν; Θεὸς ἐπὶ γῆς, 

δὼ ἐν οὐρανῷ " χαὶ πάντα ἀναμὶξ ἐγένετο, 

͵ ἐπισπάσασθα: ] ἐφέλχεσθαι Κα. 5 ἐπισπάσασθαι 
ΤΕ Βἀά. ινόμενα Α.(6. 
ΜῈ . " Β!ς διρρῖ, γ. οοάΐε65 φθέγγονται. 

13 βελτίους 1] Αἀά. ἐχείνων Ὦ. 
15 δέ ὁπ). Α. 

5. ΖΦΟΔΝΝΙΒ ΟΠΙΔΎΥΎΞΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΙΗΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

ἄγγελοι συνεχόρενον ἀνθρώποις, ἄνθρωποι τοῖς ὁ 

γξίλοις ἐχοινώνουν, καὶ ταῖς ἄλλαις ταῖς ἄνω δυν 

μδσι" καὶ ἦν ἰδεῖν τὸν χρόνιον λυθέντε. πόλεμον, . 
καταλλαγὰς Θεοῦ πρὸς τὴν ἡμετέραν γεγενημέν 

φύσιν, διάδολον αἰσχυνόμενον, δαίμονας δραπετεύι 

τας, θάνατον λελυμένον "ἢ, παράδεισον ἀνοιγόμενι 
κατάραν ἠφανισμένην, ἁμαρτίαν ἐχποδὼν γεγεν 

μένην, πλάνην ἀπεληλαμένην, ἀλήθειαν ἐπανελθς 
σαν, τῆς εὐσεδείας τὸν λόγον πανταχοῦ χατασπ' 

ρόμενον χαὶ χομῶντα, τὴν τῶν ἄνω πολιτείαν ὲ 
τῆς γῆς πεφυτευμένην, μετὰ ἀδείας τὰς δυνάμ. 

ἐχείνας ὁμιλούσας ἡμῖν, χαὶ τῇ γῇ συνεχῶς ἀγγέλε 

ἐπιχωριάζξοντας, χαὶ πολλὴν ὑπὲρ τῶν μελλόντ 
τὴν ἐλπίδα οὖσαν. Διὰ τοῦτο Εὐαγγέλιον τὴν ἰσ' 
ρίαν ἐχάλεσεν, ὡς; τά γε ἄλλα πάντα ῥήματα μό' 
ἐστὶ πραγμάτων ἔρημα, οἷον χρημάτων [5] περι! 
σία, δυναστείας μέγεθος, καὶ ἀρχαὶ χαὶ δόξαι . 

τιμαὶ, καὶ τὰ ἄλλα ὅσα παρὰ ἀνθρώποις ἀγο 
ξῖναι νομίξεται. Τὰ ὃὲ παρὰ τῶν ἁλιέων ἀπαγγι 
θέντα γνησίως τε χαὶ χυρίως εὐαγγέλια ἂν χαλοῖν’ 

οὐκ ἐπειδὴ βέδαια καὶ ἀχίνητα μόνον ἐστὶν ἀγα! 
χαὶ ὑπὲρ τὴν ἀξίαν τὴν ἡμετέραν, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ μ 
εὐχολίας ἁπάσης ἡμῖν ἐδόθη. Οὐδὲ γὰρ πονῆσαν" 
χαὶ ἱδρώσαντες, οὐ χαμόντες χαὶ ταλαιπωρηθέντι 
ἀλλ᾽ ἀγαπηθέντες παρὰ τοῦ Θεοῦ μόνον, ἐλάθδοι 

ἄπερ ἐλάδομεν. Καὶ τί δήποτε τοσούτων ὄντων τ 
μαθητῶν, δύο γράφουσιν ἐχ τῶν ἀποστόλων μόν 

χαὶ δύο ἐχ τῶν τούτοις ἀχολούθων ; Ὁ μὲν γὰρ ΠΙ 
λον, ὁ δὲ Ἠέτρου μαθητὴς ὧν, μετὰ Ἰωάννου ᾿ 
Ματθαίου τὰ Εὐαγγέλια ἔγραψαν. Ὅτι οὐδὲν π 
φιλοτιμίαν ἐποίουν, ἀλλὰ πάντα πρὸς χρείαν. 

οὖν; Οὐχ ἤρχει εἷς εὐαγγελιστὴς πάντα εἶπε 
Ἤρχει μέν' ἀλλὰ χἂν τέσσαρες ὦσιν οἱ γράφοθι 
μὴτε κατὰ τοὺς αὐτοὺς χαιροὺς, μῆτε ἐν τοῖς αὖτ 
τόποις, μὴτε συνελθόντες χαὶ διαλεχθέντες ἀλλῆλι 
εἶτα ὥσπερ ἀφ᾽ ἑνὸς στόματος πάντα φθέγγωνται 
μεγίστη τῆς ἀληθείας ἀπόδειξις τοῦτο γίνεται. 

Καὶ μὴν τοὐναντίον συνέδη, φησί" πολλαχοῦ ΄“ 

διαφωνοῦντες ἐλέγχονται. Αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο 
γιστον δεῖγμα τῆς ἀληθείας ἐστίν. Εἰ γὰρ πά 

συνεφώνησαν μετὰ ἀχριδείας. χαὶ μέχρι χαιροῦ, 
μέχρι τόπου, χαὶ μέχρι ῥημάτων αὐτῶν, οὐδεὶς 

ἐπίστευσε τῶν ἐχθρῶν, ὅτι μὴ συνελθόντες ἀπὸ ὁ 
θήχης τινὸς ἀνθρωπίνης ἔγραψαν ἅπερ ἔγραψαν 
γὰρ εἶναι τῆς ἁπλότητος τὴν τοσαύτην συμφωνί 

Νυνὶ δὲ καὶ ἡ δοχοῦσα ἐν μιχροῖς εἶναι διάφα 

πάσης ἀπαλλάττει αὐτοὺς ὑποψίας, χαὶ λαμπὶ 

ὑπὲρ τοῦ τρόπου τῶν γραψάντων ἀπολογεῖται. Ε' 

τι περὶ καιρῶν ἣ τόπων διαφόρως ἀπήγγειλαν, τὸ 

οὐδὲν βλάπτει τῶν εἰρημένων τὴν ἀλήθειαν. [0] ἢ 

ταῦτα δὲ 15, ὡς ἂν ὁ Θεὸς παρέχῃ, πειρασόμ. 
προϊόντες ἀποδεῖξαι, ἐχεῖνο μετὰ τῶν εἰρημέ 

ἀξιοῦντες ὑμᾶς παρατηρεῖν, ὅτι ἐν τοῖς χεφαλαίοι 
χαὶ συνέχουσιν ἡμῶν τὴν ζωὴν χαὶ τὸ χήρνγμα σ 
χροτοῦσιν, οὐδαμοῦ τις αὑτῶν οὐδὲ μιχρὸν δια, 
νήσας εὑρίσχεται, Τίνα δὲ ταῦτά ἐστιν ; Οἷον, δ 
Θεὸς ἄνθρωπος ἐγένετο, ὅτι θαύματα ἐποίησεν, 
ἐσταυρώθη, ὅτι ἑτάφή, ὅτι ἀνέστη, ὅτι ἀνῆλθεν, 

τ. ἢ. 5 χαὶ τοῦ χαπνοὺ χαὶ τοῦ πυρός (. ἢ. 351Ὶ 
18 λελυμένον ] ϑ'ς Αη. Ατη]. δεδεμέν 

"4 χεφαλαίοιςἾ χαιρίοις Α. Εὐυ1|!. 
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δΡΙ5 σ᾽ 5 ἩΔΌΘΔΙΠΙΌΒ; πὸ ὮοΣ βοοηπάο αυΐἀοπὶ ΓΟΠΙΘ- 
ἀΐο υἱ μΔΓ 6δϑοῖ υἱΔπηυγ. ΝᾺπι οἱ πο οσδῖρα νασδϑι [Π16- 
εἰβ ἐξέγθ, πΠ6δ ΡῈ Ὺ 86 ϑρί γί (05 σγλιίδπι δι γ ΠΟ Γα : 60- 

Εἰιλ φυσπίυπι ΟΥΠΊΘῚ δἷῖ πὸ ἴϑς αυϊδόπ) δυχο πὶ 
6116, δὰ [16 Γ885 1115 φυδϑὶ [γυϑιγα οἱ (ΘπΊ6 γα ρος (88 
ἀοβρίοουθ, οἱ π|8)ογ πὶ ἴῃ 86 διίγα!ιογα ρωηβπ). Ουθὰ 
Β0 Δ6οἰάλι, ϑογίριυτγίβ δεσῦγαιδ δ ἢ θΟΔΠ}15 Δηἰ πηππι, 
80 ἀϊβολπηαϑ αιοιηοάο νϑίυβ [ὸχ ἀϑία [πδγὶξ, σιοιηοάο 
ροϑίθΆ Νονυηι Τοδίδηπηοηίιπι. Οὐο ἰφίίυγ πιοάο ἰοχ ΠΠ|ἃ 
ἀλὶλ ἰυπὶ {7 φυδπι|ο δἱ υϑὲηλη Ρόβι ΑΕ ςγριίογαπι 
θογη οίοτα, ἐῃ ἀδεοῦίο, οἱ [η πηοη!δ ϑίηδ, {τη δὲ 'ξπ6 
ὧδ πιοηία Θγιπηροηίο, (οὔ ΟἸλησοηιθ, Γγοφυδι νι 
(0 συγή!ν5 δίχυδ ἰοηἰίγυΐβ; Μογβαηιο ἴῃ ἰρβαπὶ οὐ! ρὶν 

ΠΕ ᾿Πγδηίθ. [η ΝοΥΟ δυίδπὶ ἤθη ἰ(Δ 66 ἰῇ ἀν βογίο 

ἄγε6 ἦ!) πιοηιο, ποη οὐδὲ [ἀπ|0, (οιοὐγί5, 68} } 5116 δίφυθ 
ρνϑοο , βδοα ἱβουηία αἷθ, ἀοηιὶ, Οππίδαβ (πᾶ βοιίίθη- 
εἴθυϑ, Ἰηλζῶα Ομπὶ ἐγαπαυ ἢ Π Π ἰ6 φοϑία δυηϊ Οημηΐϑ. 
Ἑδγοοίογιθυ8 σι ρρα {18 οἱ οὔγοπαιογί δας, σΟγρογοα 
Βροεῖὶδ ορὰβ ἐγαῖ ; πϑῃρα 5ο]ϊυἀΐπα, ηἸοηδδ, ἴμμῃιο, 
ἐαθτ8 οἰδῆφογα δἱ οἰπη ας ἢ βυθ!Ππιϊοτῖθιιβ νογο οἱ 
ΘΡΒοσμ ΠΕ ἰυτίυυβ, 4ιὴ Θογροῦθδβ οορἰἰδίίομο8 ἰϑηξα 
ΘΧϑιρογαθδηῖ, 8) Βιη0α 1 γα θι15 8. 8}} οριβ ογαὶ. Θυοὰ 
8] δἱ ἃμιιά ἱΠΠ|08 8οηυβ Θιηΐϑθυβ 68ϊ.,, ἰὰ ποη 8ρο- 
διοίογαιθ, ϑ6ἀ διάιπογαα ἰθης ργαϑοπιίαπι οδυδὴ 
[Δ01ΠΔ 681, δἰπιηΐχθ ἱξποθ ᾿ἰπρῦ νίβ ϑυηί. 
Νὰπ: δὶ ᾿νΐ8 [1 ξ65ι}8., ἐμθ05 πιαβίο Ῥίθποβ 6988 
ἀϊοεθηηι (4ει. 8. 15); τηθ!ο πιαφία ἰά ἀϊοίετ ϑγδηὶ, 
δῖ μἾ}}}} Ἰιογαπιὶ νἱἰεβϑιί. Ἐπ᾿ ἴῃ νοίδτὶ φιίᾶοπι ἰομα, 
ΕἸ δἴογεαοβ αϑοθηάββοὶ, ἀσβοθηάϊι Πουδ " Πΐο γΈ7Ὸ 
Ροδίσυδηι ΒΆΓΌΓΆ Ποβίγα ἰῃ ὁπ), ἱπΊ|οὸ ἐῃ 80 ̓υπ| γὸ- 
Εἴυπι οὐθοία εβδοί, ϑρίτίιυβ ἀδδοοπάϊ. 51 διιΐίθαι ϑρί- 
εἶτι15 ΠΙΪΠΟΓ 6856, ἢς ΠΟΒ {118 ᾿Γίβοὶβ πιδ) ογῷ τηΐγα- 
ΒΙΠογδῆπα Δεββοηϊ. ΝᾺπι ἢα ἰΔ θυ}: ἴοῆφα ργωβίδη- 
[οΓΕ5 βυης 118, οἱ οἱ γ68 ροϑί:8 βρἰοπαϊΐοτεδ. Νοᾳυθ 
δηΐτη ΔρΟΒιΟΙΪ ὁχ πηοηΐθ ἀδβοθπάογυηϊ (Δ νλ8 φημ 
Βθε5 φεβίδηιεβ, υἱ ΜΟγ5685: δὰ ϑρίγί(υπι ἰπ πηϑῆῖο 
«ἰγοιπιίεγοηί68, ἃς ἰπθβδατυπὶ φαοπιάδαι οἱ [υηϊοιη 
ἀορπιδίαπ) δἱ ἀοπογυπὶ ΒΟΠΟΓωΠΊ4Π6 οἴαπίυπι οδυδ- 
ἀεπί6β, δἰ σῃοηυονογβυβ εἰγουίδαπε, ἱρδὶ φυοηῦθ 11- 
θεῖ υἱνθηίεβ δίᾳυο ἰθζαβ ρδῦ φγαιίδπη εἴἴΐδοιϊ : βἰς (σία 
4811, δὶς συΐπαας τη} }} 8, βἷς υπίνογβος οὐ ὶβ ρορυ- 
Ἰυ8 διἰγάχογιι, 60 ΡῈΓ δογυη) ἐϊπραλπι δοοθάθηίᾳβ 
ΔΠ}οημεηίε (4ει. 2. 41. εἰ ἀ. 4). Ο0ο ἀιοα οἰἰδλιη Μαι- 
Ἔἰναου Ξρεγ υ γαρ οί υ18 ̓ιο δογί μβίι; Μαειί υΞ, ἰοχύυδλη), 
ἐ|Π|6 ΡΠ σαμυβ : θη δηΐπὶ ρυάδιὶ ουπὶ δ ἃγίθ δυδ 
Πυπόιράγε : δραῦα ἐϊἰυ, ποᾶῆυθ 41104. θα δηδη 
τολπίπια οἱ ϑρί τυ σγαι2πὶ οἱ ἐἸογαμι υἰγίαιδπ) οθιη- 
ΒιΘη ἐλ]. 

3. Ορυβ 8016 πὶ βυῦπὶ Ἶυγα Ενδηρο πὶ ἰρϑογ ρϑἷῖ. 
δ᾽ συϊάδπι 50} ]Δἴλπὶ Ὁ] Οπδιὴ ραοοδιοῦαπι νεηΐδπι, 
[πει}τἰλπν, δα οἰ Ποαιοηο, Γοἀοπιριϊοησηι, δάοριϊο- 
Π8Π|, ΘΈΪΟΡΙΙΠ) Πογθαϊϑέθπν οἱ οορηδίίομαπ) οὐπὶ ΕἸ- 
"Ιο Βεἷ, οπιηΐδαβ ἀππυπίϊ αἴσῃ) γϑηΐϊ, ἰηἰπΐ οἶδ, ᾿πηρτο- 
δ, βοἀδηιδυβ ἰῃ ἰοπουτίϑ. Ουϊὰ ἰδπὶ θοπηῸ πυπηίϊο 
ῬΡοβαὶ Ὡαυλεὶ 7 Ὀδυδ ἴῃ ἰογγὰ, ΠΟπιΟ ἴῃ οἰοἷο : [λοίδ- 
ἤ.6 οπέδη ΟΟΒΒΝ ἰχιϊοπα Δηοῖ! οὐτἢ Ποινίηΐδυδ 
οδογοᾶς ἀζεῦδηϊ, Ποιηΐδοδ οὐπ ΔΠ6 618 4] }15406 80" 

νϑγηῖ5 ροϊοοιλιΐδυβ νους θη : υἱδαγο αι δαὶ ἀἶι- 
τὐγηυπιὶ ΡΟ] ἢ 5ο πὶ, οἱ μΑοῖ ἃ Π60 οὐπὶ πδίι!" ἃ 
ποϑίγὰ ἰηΠ8 ; ἀϊλυθοίυπι ρυύογα αἴδοίυπ), ἀφριποι:8 

[ζάϊοβ.,, πιοῦίθηι ἀἰοϑοϊαίαπι, θΑγα ἰθαιη ἀρογίιπι. ἰ 

᾿ηα] οἀϊοιϊίοπαιη ΑὈἰδίληι, μαοοδίυπὶ ἀς πιριϊΐΐο 50}0}2- 

ἰυπι, Ἔἀγγόγοπι ἀορυΐϊδυμι, να π Δί6Π| του γβαπι, ἡοῦρυδὲ 

Ὀίοιαιὶς Ὀΐσυο αἰδδοιηϊηδίιπ) οἱ ογβοθης, δ ροΓΠΔΠῚ 
νὴ ταίίοηθπι ἰῃ (ΟΥΓΆ ἐπδιίδπη, υἱτίι 65 1185 ἔνη}}}|2. 

ΓΟ ποδίϑοδπι ἀφοηίοϑ, ἈΠ 5.105 ἰγοχθθηίοῦ ἰῃ ἰΘΓΓΆ 
ΥΘΡΒΆΠ 65, ΠιοθηΔηιαιν ΒΡ6Ππὶ [ὉΠ ΓΟΤΙΠΉ. Ιάθο Πνἰδίο- 
τίδῃ Ἐνδηροίσπι νοσλνὶῖ : 4υπ8ὶ 56 Ποῖ 4118 οπιη 

γΟΓΔ ΓΘΌΘΒ δἰπὶ να ΒΆ,, υπ΄ Ορό5 πηθ 5, νἱβ θοΙ οη ἰδ, 
Βυ ποίραιυθ, σιοτλῖα, ᾿θπογοϑ, οδίογηαιο οπηηΐβ, 4085 
Δριᾶ Ποπποβ ὈΟΠᾺ 6596 ρυΐϊδληίγ.: 65 ἀυ6Π) ἃ 
Ρἰβοδίογ: "5 ργοηλβ8 [πΈΤο, Ὑ6 ΓΟ 86 ΡΓΟΡΓΪ6 ὀνδηβο- 

[ἰὼ ἀἰσαπίυνῦ : ποη βδοΐαπιὶ φυΐ ἔἴγπιδ ἱπιπΊ. Ὁ} 2486 

θοπὰ δι, ποϑίτϑιπ4ι:6 ΟΧϑυροΓΠ 12 αἰπηίἰίδίοιη, 56 ἀ 

οἰΐλπι 46 ομπὶ δηλ (260 246 Π0]}8 ἀλι4 βυμί. Νοη 
δου ΐπὶ χ ἴθ υγα οἱ Βικί 0 6 ΠΟΒΙΓΘ, ΠΟ οΚ ΦΓΌΠηΪδ, 

861 οχ οὶ οἴ Ὧ08 ΔπΊογα [86 965 Ορί 5. ΟἿΓ 

ΡΟΥΓΟ οιπὶ ἰΔη1}8 511 ἀἰϊδοριογιπι πηδγιιβ, ἀυο 

ἰτὺπΔ οχ δροϑβίοῖ5 βογ δυηῖ, οἱ {09 δχ δογυηὶ 86- 
αυδοῖθυ5} Νὰ) 41|16Γ Ῥλι, αἰϊοῦ Ῥοίγὶ ἀϊδοίρυϊ 8. 
οὐ δοληης οἱ Μαι8.00 Ενληροῖία βογίρβογυης. Ουΐα 
ἘΠ} ρδΡ ϑϑιθηιδιίοποπι [δοϊοϊκναι, βοᾷ οπιηΐα δὰ υἱὲ- 
᾿ϊδίοπι. Οιήά ἰφίιυν ἢ ἀπποη 5ιΠιοἰοἰλας ὑπ ΘΥΔηβ6 - 
᾿ἰπι4, χυΐ οπιηΐδ πατταγοι  Θυποίεας αυϊάαπι : 86 
Ἰοσῖ φαδίθοῦ βογ ββογίηϊ, ϑοῆϊθ δοάοπι ἰθπρογα, 
ποαια οούθπι ἴῃ 000, ΠΟ4Ὸ6 οοπρταραιΐ δἰπιυ! οἱ ἐς 
ΠΉ80 ΟΘηβΓΟβ80 : οἵ (Δπηθη οὔπὶ 40:28] ΟΣ ὕπ0 Θἴ6 
θπηπία ργοπηηιἰϑηξ, Βΐπο ππᾶϑηᾶ οἰηογρῖ νογίιδιῖβ ἀο- 
[ΠΟ Π5.ΓΔ110. 

ἔναποδία “ὩΓ αἴημαιπάο ἱπῖοτ ἐε ἀϊεεοη να νἱάφαπίκε. 
--Δίἰυ, ἰπᾳυΐδδ, Θηηηΐπο οοηίγᾶ δοοίαϊι : 8:06 ΘΠΉΗ 
ἵπίεν 56 ἀϊϑϑοηίῖγα ἀθργεμοπάυηίαν. (ογία {Πινὶ ἱρϑῦμε 
ΤΏΦΒΒΙΠ) 651 ρΡΓῸ νοΥ 216 ἀγσυπιοδίυηι. 5] δηΐπὶ οερῃΐη 
ΔσΒΓΔΙΘ ΟΟΠ!ΒΟΒΆΒ5ΕΙΝ εἰ απδηίυσ τἀ ἰπιρι8, οἱ φαδη.- 
ἴυπ δά 0.8, οἱ φυδηίυπι 34 ἰρβα νϑγρα. εχ ἰνίσυοὶ 
ἤδΠι|0 ΓΕ 118 γαῖ, δθὰ δχ πηυέθο Βιιπιβποηῦα 601- 
Β6Π58} "πο δέγίρία [υἾ556 ρῃ 886 πὶ, δίσυο δυμικπιοάξ 
ΟΘΗΒΟΠΘΠΆΠὶ ἤθη 6χ βἐπιρ  ἰεἰδί6, βἰποογαίσχθε ργο- 
ἐθύθγο. 53πὶ γΈγῸ {Π}8 0 ἴῃ οχίραὶς γοθιβ ἀδρεοιεπὲ 
νἱ είν ἀϊνεγβίί28β., οὔποπι ἃ} ᾿μιδὶβ βυβρίοίοποιε ὁσ- 
δ6 1111, ϑεγί δου ἰυπηχαα ἤάραν εἰαγα νἱηὐθίοδι. Θυοά εἰ 
αιά εἰγοῶ [6 ΠΠΡΟΓ Θὲ Ἰυδῃ ναγίοίϑιΐβ ργοϊιογίπε, ἰά 
τὴ] οὔ οἶς νογδιὶ παυγδιοηβ ; ἰά σαοὰ, Ὦδο ἀληία, 
ἐπ δου θη ἾΒι19 ἀδηνοηδίγαγα ΟσΒ ΑΒ πηυΓ. Ρεθίοῦ δυίοιν 
διργὰ ἀΐεια., {ΠΠΠ4 οἰἷαπ) γ08 Ουβαγνυᾶγο τοραπιὺβ, ἱπ 
ΓΟῦΒ8 ργωοίρυϊβ, 4ι8 δὰ νῇ2Π| Ὡϑϑίγαπι οἱ δά ἔρεϑῶι 
ργαϊολείοηδηι ἰποπάδη) ρογίηοηϊ., πυϊ απ δον υϑ- 
Ῥίδπι δ 411}}8 τοὶ τηΐπίμημσι αἰβδοηιγα ἀδργομοηαϊί. 
Ουκπαπι δυίοπ) "8 ρτιροῖρυδ βυηὶ Ῥοῦπι ποιηΐποεη 
[λεἰαπι 6546, τηΐγϑοι!] οἀϊᾷϊ886, ογυοί ἤχυπι ἃς 56ρυ]- 

ἴυδι [υἱεϑ6,, ΓεθυγΓαχίδθ6, ἰῃ οίαπι δϑοθηάίθδα, [ὰ- 
ἀϊεδιυτυπὶ 6586, δβεϊαίαγία ἀδάϊ866 ργςορία, ἰοξδῖι 

ψοίογὶ ΒΟἢ ΘΟΘη Γαγίλπ ἱπάυχἶβ56 : ἔρβυπὶ ΕἸΠ ΠῚ 6856, 
ὑπ χϑηίαμη, φεποίΐηυτω, οἰυδεοιῃ οὐ Ῥαίγὸ βυρβὲδιν»»- 



17 5. 2ΟΑΝΝΙ5. ΟἸΒΎΒΟΒΤΟΜΙ ΔΆΘΙΗΕΡ, ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 18 
εἰν τ δὲ ἢνἶδ5. δηλ]. Οἴγοα ἰδ! ας δἑ ἢ πλλσηθμι ἰηνο- 

ΠΟ Π.15. ̓ Π1ΟΥ ἴρμ805 ΘΟΠΘΟΠΔΗ 2}. δ᾽ ν6ΓῸ 1} πηϊγΆ }}}}5 

ΠΟΙ ΟΠ 65 ΟΠ} ΟἰΧΟΡυΩΙ, 56ι} 4105 ἴππὸ΄, 418. 1118, 

"6 ἰἄθο (ὐγιοῦ 8: Πᾶπὶ 51 1π|8 οπιμΐα αἰχίϑβαι,, 8ι:- 
ρΟΥἤυιι8 οβ8οῖ τοὶ ΦΌΘΓΕΠῚ ΠΟΠΊΘΓΙΙΒ; 51}. ΟΠ] 65 αἶνοι- 
δῷ ᾽ δ πον βου ρβίϑϑοηϊ, ἡ] 6} δα ρραίογοι 601150-. 

πη ἀγσυπιοηίαη. [060 πλμ!α ᾽ ρΙυΓ65 δ πη Π8}- 
Γάναμι, οἱ βδίπφῃ!! συ!ρίαην 5}}}] ργοργίαπι βου θαηάυπι 
ϑιιβσδρογιηΐ, πα 41 δυρογίϊμαιμ νοἿ (Θηιο 16 ΡΓ0]6- 
δι ἀἰχίβθο νἱἀοδηιαγ, αΐψια νογὶίαι}5 δοσυγαίδιη Π0- 
Ἰνα ργουαι!οποιη οἴἴϊβγγοι!. 

5. [μ088 ἰφίίαν οἰἰληι σα δ5απιὶ ΠΟ 8 ρῥτοίογι, ᾳυᾶ δὰ 

ςογδονάαπι ἰῃμἄσοιι5 6οι: ὑι μώϑσαδ,, ἰῃηυὶ!, δογνῆὶ 

νυγϑογίμι, 46 ηιῖυις ἰπδιαιας 66, υογαίθμι { {πιο. 1. 

4); ἰὰ 65ι, ὕ1ΆὉ᾽ ἧ ἕδρα φοπιπιοηΐιι8 ΠΘΓΙῸΒ 58. 6 Υβι:- 

51571π|Ὸ π)Δη 648. 08 }})65 ΥΘΓῸ ΟΆ05}}}} ΦΟΡΡο πο δου! ; 

εἱ δυΐοιι 7λπηι Οἰΐπι ἃ πιο)ογίθι5 δὲ μαϊγίυυ5. δοςθρὶ- 

Ἰ}118.. ΠΟῚ 5ϊ))6 οϑυϑὰ δι βου θαπάαπι δηϊμηυπὶ ΔΡΡΌΠΙ : 

86} φιῖδ ρυίογυπι ἰγίυπν ἰΐς βοορὺβ {πογαὶ,, υἱ (6 85- 

δ Πρ σάγηο ΡΙαγῖ 5 ἀσογοηῖ, ρογ ]υ πηηι18 ΘΓΔΙ, Πς 

αἰνίπἰιαι5 ἀορπιαία ᾿λοογαπίυγ, ΟΠ ΓΙδί9 6}: Πὶ ΠΊΟ- 

νοι δὶ ναπσοιηι βου θηάμπι ἱπαιοίι5 65ι. ΠΙὺ 

ν6ΓῸ ρϑ]μπὶ 651 οχ ἰρϑὰ ιἰδίογία οἱ ἐχ Ενδηϑθ}}} ΘΧΟΥ- 

ἀΐϊο. Ναυς δηΐπι ρουίπάδ αἰιθ 4}}} ΔῸ ἐν εγιοσίθυ8. Ὁ 

οαὐρὶι; 564 ἃ ϑιρουϊογίθυβ, ἰά ιιοι 510] ἰῃ 56000 ΟΓΔΙ, 

Ποοηπο τοίην Πγίνα οὐ 1. Νόσια ἰληίππι ἴῃ ὀχογιίϊϊο, 

5ο( διἴδπι ἴῃ τοῖο Ἐνδισοῦ! ἀδοῦγδι οθ 6. Ἷ5 81. ΠπΉ}0 Ὁ 

651. Ναγγαίαν μρόγγὸ Μδιπαπηὶ,, δοσοάομ 05 ΓΟΡ8Π - 

υἰθιβαᾳια δα φαΐ ογομἀογδηΐ,, 6 αὐ νου ἷ5. ρτο- 

«]ογδὶ ΠΠιογὶβ ἀοϑουῦριδ ἰἰϑάθιη τοὶ χιβ86,, οἱ ΗΘ γΑΪο6 

Ενδηρολίανη δου ρϑίββο : Μάγουπι ἰἴοπὶ ἴῃ ἜΥΡΙΟ τοὸ- 

φαϊὰ ἀϊδοϊρη!ογυπι ἰἀΐρϑιπι [οοἾ556. ἸάἀΕΙΓΟΟ Μαι!υδ, 

υ!ροία αυὶ ΠΕῦΌταα βου θογοί, εἶ} αἰ οδιαπάογο 

δἰυάαϊι, ηυληὶ φυοὰ ἂὺ Αυγδμάπιο οἱ θανί 46 οὔίθμι 

ἀυοονοῖ : {μιοὴς νογο, αηΐρρα αὶ οπλ 15 δἰπιυ] [0-- 

ηυδγαίιν,, ἃ}{15 ΘΟΓΠΊΟΠΘΠΙ οχίοπάϊι, οἱ 4ι] Αὐἀδηιπὶ 

ι8η06 ρτοφγοάϊιυν. 116 αηϊάθηι ἃ φοηογαιίοπα ἀυοὶξ 

οχογάϊωπι - πἰμ}} αυΐρρα ἰΔηὶ δυάσιο ρίδοογα μοίεγαὶ, 

4υδηι 5ἱ ΟἸιγἰβίαπι Αυναμα οἱ αν }5 ἀἰδοῦγοῖ 6856 

᾿μθροίσπ ; ̓ ς ναΓῸ 56 05 ; ΠΔΠ] μ} {15 ρτῖιι8 οοπιηγὸ- 

"πογαιὶρ, δά φξοεποαϊοφίαπι ἀδἰπθ 6 ργούθαϊι. ΠΠ]οτυπὶ βοῦ- 

τὸ οοηοογάϊαπι., οΥυδ ἰοίο (666 Ὀγι θα! τλ1}8., «οἱ {|| 

βυβοορὶι; ἱπιο (6565 δάδγιηι ᾿ρϑὶ νοῦ 815 ἰηἰπιὶεὶ. 51" 

ηπϊάοπὶ πα! 5 γμοϑὲ Π|08 Ἰνόδγοβοβ θυ }Πυ]λγαι, 60} -΄ 

ἐεαγία [5 απ ἀἰοῖδ διιηὲ ΟΡ Δη 05, αυΆΓυΠ) 4115 θὁ}- 

εἶα 4υα5 δογίριδ διιηΐ δΔοοθρογυ ; δἰ ΝΟΡῸ ρᾶτγίο 8 

ἰἁπίθια ηπιϑύδπι δἀπιϊβθγιμ, οἱ δρυὰ 56 πὴ |188 56 Γ- 

νδιῖ. ποι 5ἱ ρυπᾶ αἰίηιλ ἴῃ ἀἰοι}5 6ϑ8εῖ, 1 συ 

οχ δύνογϑυ Ἰοψιαιίιν ΠΙΌΓ6 505 ΠΟΙ οἰ ἢἶΔ ΓΟΘΟρ 556}, 

βο ἰλπν ἰλπίθπι ρατγίοι αι 510] ανδγὰ ὙἹΘΟΡΟΙΟΓ ; 

μΘῆα6 ᾿|}6 φυῖ ραυίοπι ΔσσΘρΈΓΙΩΙ, Ὁ Π|4 ρατίὸ ἐθη- 

νἰποογοηίυν, ργορίοῦ ἰρβογαπι γαριποιίογυπι ΠΟΙΙ- 

ιἰοπι,υδοὶ οἰδιν δηλ} ϑυ δ ΟΠ (010 ᾿:γὶ οογροῦθ 

ι οἷς θαν!]!. οἱ οπιῆθβ ρθῆ 438. δίχιβ [1 ᾿ϑρίϊ Δπϊάηι8 

ἐοοῖο. Μογοὶ., δίπ οἰππία αἰυοτϑα. : 

4. 11 τϑοῖϑ ϑανὶ!. οἱ ᾿πδηυ βογΕ} ΟἸΏΠ68 ; δί4ι6 τἰὰ Ιεειὶ 

Α εἰαηιβ. Μοτο]. γοτο Ἰορῖϊ, οὐπΐα, ργὸ, μας πια]θ. 

οοπϑοηβίομποιῃ. Ουοιμ)δάἀηιοιί, ἢ 51] ἂχ ἰδίογο δ᾽ϊαιιδι 
ρατίθιη 50η145, ἰπ {|| ρᾶγί6 ἃ Οπλιἃ ᾿ΠγΘΠἾοΣ δχ (1 

θυ οοηϑίαὶ ἰοἴυ τ δἰ αὶ, ΠΘΡΎΟΘ, 6 Π85,0558, ΔΓ (6 ΡΙΔ! 

δαπφυΐμδηι, οἱ τοιίυδ, υἱ (4 ὁΐσαπι, Π᾽ά585:5 ἐπα  οἷυ! 

οἱ ἀοουπηοηίυῃ : δἰ οἰἶδπὶ ἰμ δοτίρίυγ!5 νι ]0Γ6 θϑὶ 
οοπβρίουδπὶ νἱ 6] Ἰοοἱ δ᾽ συ ]οταπι ἀϊοίοτι συ! [01 

ἢ ἰ λίθοι. δὲ δυΐοπὶ ἀἰσβοηδγοηί, πο ἀσρτγοι θη οις 

ρίαν ἰνος 4Π ει 45,1οχππ|41|.8πὶ οἰἰαι ἀορηια δοϊυῖαι 

[υἱϑ56ῖ; ηἡΔ1 Ομεπὸ τεσπμηῖ, ἰηηι, ἐπ 26 ἀἰυΐδιιπι πὸ 

δίαυὶ ([ἀιὸ. 11.117). Νά ο δυίθην ἰῃ Ὦδ0 'ρ88 ΓΟ δΒρί γἰ{ι 

γἱγίυϑ οἰυσοῖ, βυδάδηϑ Ποπιηΐθυ5, υἱ οἶγοῖ 1|}|ἃ Πλΐ 

ΕΒ ποοδδϑαγί οἱ ὑγρθηιία Ὑθγβϑϑηῖθϑ, ἢ} 4}0 

πηι Ἶ5 ̓ σἀδηΐιγ (α). 

ἃ. Ευαπροϊϊδίαγιιηι σομδδιιδῖο υἱιαϊσαιμ. Ῥ᾿δοαίοτι 

εἰ ἐ{Ππσταιὶ ποι πἰδὶ υἱγίμ!6 αἰυΐπα ρμοίμετα ριἱἰοΟ80 ΡίιαΓ 

Ριαιοηὶς γἱαϊσμία τοεριϑίϊεα. ---- Ὁ π πὶ δαίοπν ΠΟΤᾺ 

δίπσῃ! βογρβοτγίηϊ, πο 6ϑὶ αιοά πη] υπν ἀἴ541|Γὸ 

[Π5 : 4οά δυΐ6π) ΠῸΠ 4]108 δΔάνογϑιβ 4|1π} 50Γ 

ρϑοῦῖι, ἰά ρὲ Γ ἰοἰυπι ορογὶθ ἀδευγθυπ) ἀσπιΟΠΒίγαι 

σοηα μιν. Τὸ νόγὸ αὶ ἀἰβδοηδηιίδηι {11 πὶ ΟὈ}}Οἷ5 

ρογίηιο [λοἷβ 86 5 θά θη) ἰρβ8 γϑῦθα, δοδά πὶ ἰοητιθηι 

πιοάοβ ργοίεγγα ἦι 06 Γ658. Νοοάυπι ἀΐσλπι, 605 ΑἸ ἐ 

γἰιαιοτγίςα οἱ 46 ρῃ]Π]Ποβορ ία δάπιοάυπι σἰογϊδηίυτ, ατὶ 

416 πιο ΠΠῦγΟ5. ἰἰδάσιη ἀθ σοῦ δου ρϑογυηῖ, πὸ 

πο πιο ἀΐδογοραββα, βοὰ οἱΐδηι σοι ΓΑγὶα ἀἰχ σϑι 

Νπὶ αἰ ιιὰ δοί ἀΐναγϑα ἰοχυΐ, Αἰ ρυφηδηιία ἀΐσοτι 
Αἱ πἰ}}}} Πποταπὶ ἀΐοο : αὐ ϑὶῖ ὁηΐπὶ πὸ {ΠΟΥ πὶ ἢ δἰ ρΙ ἢ 
εἷα υἱᾶγ κιὰ ραγδηύδηι ἀοίδῃβίοπαπὶ ; ὨΘ4υ6 οηΐη νι 

[ἰπὶ ὁχ πιοηάδοϊο νογιϊδίοιη ἢγπλιγα : 866 ΠΠυ τοσλι 

να] πν, φυοπιοίο Πάραι ππογυϑθθηὶ θὰ 4115 ἀἰ550}8 

ΓΌΠΕ ἢ 400 ρΔοίο βυρογαββοηὶ ἢ 4υοπΊθ.0 5] ρυβηδιη! 

ἰΙοχφυυιὶ [υἰξβοηϊ, λἀηγαιοποιη, ἤάδηι αἱ οοἰοὈγ Διει 

(Δ 18Π| ΡῸΓ ἰοίυπὶ οΥθέπι ΟΡ 556 ηὶ  Αἰφαϊ πλὺυ] 

ογαμί ἀϊοίογιιη (68.165, υἱ οἱ πηυ} 1 ἰπἰ πιΐ οἱ οἱ δάνογϑ: 

γὶϊ. Νοχυα δηΐπὶ πα πῃ δηρυϊυ δεγίρια ἀοίοάσΓυι 
δοεὰ υδίχφιο ἰὀγγάγυπι οἱ πηαῦίυπη Οπιπίθυ5 δυά! θη }}}ι 

ρΡυθ!Ποάταπι : ἰπἰ πη οἷ5 ργθβθι 5. Ρο ἰόφουδηῖιι 

υδπιδπιοάιιπι οἱ ἰιοάΐα ; εἴ ποπηίποπι 4081 Οἴδοι 

ἀογιηι, ἰάσιο ὕυγα πηογίο. Ὀϊνίυα 4υΐρρΡα6 Υἱνῖι}5. Οἱ 
{υς ἢώς οπιηΐ ορογαῦδιυῦ ἀρὰ ὑπ] ν γβοβ. ἔσ 10} 

δὶ ΠΟ 18 86 Τ65 ἰναυυΐδθοί, αυοπιοίὶο μι ϊοαηυ 
Ῥἰβοδίοῦ δὲ {ΠΠπογαῖαβ πος ροιυϊδδοηι ρ ἢ] Οϑορ τί 
Ουξ οηἶπὶ Π6 Ρ6Γ δοπιηΐυπὶ αυϊάσπι οχίογὶ ᾿μνβ πᾶ 

ροιϊπογϑηῖ, ᾿ς οαπὶ διοιογίαια πιᾶρπα ᾿ΐ ἈΠ} 18. 

οἱ βυδάδηϊ, ἰάχιιδ ποὴ πιοᾶάο ἰῇ υἱνὶ8 ἅβθιι 68, 84 
οἰΐδηι ἀασίιποιϊ : ποπ ἀυοθυ5 νοὶ υἱῖ} Ἰοπαΐμἶθυ 

ποι Τοηϊοηΐβ νοὶ 165, ν6 ὶ ἀσοῖ6 5. μι 6 η 5 ; 5. 

υγθΐθυ5, φοηια5, ΡΟΡι 5, ἰογγο, πιᾶεὶ, Ογαοὶο 

Ὀγθαγογιιη γοριοηΐθυ5, οὐϊ οἱ ἀθβογε δ ; ἰά 6 οἷ 

(α 8εεῖρι5 ἀφογοίιν παϊαγαπι Ὠοϑ ΓᾺπὶ δΔάἀιηού) ΟΧΒιΙ 

ρΡογαπιίθυβ. Νὴ πηϊδδᾶ ἰογγα, (6 οὉ] 6 δ 908. ΟἿΉΙ) 

οἀϊξοογυηῖὶ : 4᾽18πὲ ΠΟ} 15 ἱπἀ πσοη!685 ν]ίλιη οἱ ΥΙΝΘΙΙ 

γιό απ, αἰϊδϑ ἀϊν 45, Δα ραυρογίαίοπι,, ΠθϑΓῖς 

ἐριῃ, βοῦν υἱοιη, αἰπὶ νἱ δι δίᾳυο πιοῦο πὴ, 8}} 

(α) Ατγριπποιίυμι ἢϊο Θυοϊαΐαπι πὰ] 5 τγάθιαν Οἰδίσυ!ι 
ιἴυϑ ορηοχίυμη. 



4 ' ΙΝ ΜΑΤΤΙΚΕᾺΝ ΠΟΜΙΙ,. 48 
μέλλει χρίνειν, ὅτι ἔδωχε σωτηριώδεις ἐντολὰς, ὅτι 
οὐχ ἐναντίον τῇ Παλαιᾷ νόμον εἰσήνεγχεν, ὅτι ΥἹἱὺς, 
ὅτι Μονογενὴ:, ὅτι γνήσιος, ὅτι τῆς αὐτῆς οὐσίας τῷ 
Πατρὶ, καὶ ὅσα τοιαῦτα" περὶ γὰρ ταῦτα πολλὴν εὑ- 
ρήσομε: οὖσαν αὑτοῖς συμφωνίαν. Εἰ δὲ ἐν τοῖς θαύ- 
μασι μὴ πάντες πάντα εἶπον, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ταῦτα, ὁ δὲ 
ἐχεῖνα, τοῦτό σε μὴ θορυθείτω᾽" εἴτε γὰρ εἷς πάντα 
εἶπε, περισσὸς ἣν ὁ τῶν λο! πῶν ἀριθμός" εἴτε πάν- 
τες ἐξηλλαγμένα χαὶ χαινὰ πρὸς ἀλλήλους ἔγραψαν, 
οὐχ ἂν ἐφάνη τῆς συμφωνίας ἡ ἀπόδειξις, Διὰ τοῦτο 
χαὶ χοινῇ πολλὰ διελέχθησαν, καὶ ἔχαστος αὐτῶν 
ἴδιόν τε λαδὼν εἶπεν, ἵνα μήτε "" περισσὸς εἶναι 
δόξῃ χαὶ ποοσεῤῥῖφθαι ἀπλῶς, χαὶ τῆς ἀλτθείας 
τῶν λεγομένων ἀχρ!δῆ παράσχηται τὴν βάσανον. 
ἡμῖν, 

Υ΄. Ὁ μὲν οὖν Λουχᾶς καὶ τὴν αἰτίαν φησὶ, δι’ ἣν ἐπὶ 
τὸ γράφειν ἔρχεται " Ἴνα ἔχῃς γὰρ, φησὶ, περὶ ὧν 
κατηχήθης 1όγων τὴν ἀσ:ράλλειαγ'" τουτέστιν, Ἵνα 
συνεχῶς ὑπομιμνησχόμενος τὴν ἀσφάλειαν ἔχῃς, χαὶ 
ἐν ἀσφαλείᾳ μένῃς. Ὁ δὲ Ἰωάννης αὐτὸς μὲν ἐσίγησε 
τὴν αἰτίαν’ ὡς γὰρ λόγος φησὶν "δ ἄνωθεν χἀὶ ἐχ 
πατέρων εἰς ἡμᾶς χαταδὰς, οὐδὲ αὐτὸς ἁπλῶς ἐπὶ 
τὸ γράφειν ἦλθεν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῖς τρισὶν ἡ σπουδὴ 
γέγονε τῷ τῆς οἰχονομίας ἐνδιατρῖψαι λόγῳ, καὶ [7] 
τὰ τῆς θεότητυς ἐχινδύνευεν ἀποσιωπᾶσθαι δόγματα, 
τοῦ Χριστοῦ χινήσαντος αὐτὸν λοιπὸν, οὕτως ἦλθεν 
ἐπὶ τὴν εὐαγγελικὴν συγγραφήν. Καὶ τοῦτο δῆλον 
χαὶ ἐξ αὐτῆς τῆς ἱστορίας, καὶ τῶν τοῦ Εὐαγγελίου 
προοιμίων. Οὐδὲ γὰρ ὁμοίως τοῖς λοιποῖς κάτωθεν 
ἄρχεται, ἀλλ᾽ ἄνωθεν, πρὸς ὅπερ ἠπείγετο, χαὶ διὰ 
τοῦτο τὸ πᾶν βιδλίον συνέθηχεν. Οὐχ ἐν τοῖς προοι- 
μίοις δὲ μόνον, ἀλλὰ χαὶ διὰ παντὸς τοῦ Εὐανγε- 
λίου τῶν ἄλλων ἐστὶν ὑψηλότερος. Λέγεται δὲ χαὶ 
Ματθαῖος, τῶν ἐξ Ἰουδαίων πιστευσάντων προσελ- 
θόντων αὐτῷ χαὶ παραχαλεσάντων, ἅπερ εἶπε διὰ 
ῥημάτων, ταῦτα ἀφεῖναι διὰ γραμμάτων αὐτοῖς, 
χαὶ τῇ τῶν Ἑδραίων φωνῇ συνθεῖναι τὸ Εὐαγγέ- 
λιον’ καὶ Μάρχος δὲ ἐν Αἰγύπτῳ, τῶν μαθητῶν 
παραχαλετάντων, αὐτὸ 9 τοῦτο ποιῆσαι͵ Διὰ δὴ 
τοῦτο ὁ μὲν Ματθαῖος, ἅτε Ἑδραίοις γράφων, οὐ- 
δὲν πλέον ἐζήτησε δεῖξαι, ἢ ὅτι ἀπὸ 'λόραλμ, χαὶ 
Δαυὶδ ἦν. Ὁ δὲ Λουχᾶς, ἅτε χοινῇ πᾶσι διαλεγόμε- 
νος, χαὶ ἀνωτέρω τὸν λόγον ἀνάγει, μέχρι τοῦ ᾿Αδὰμ 
προϊών. Καὶ ὁ μὲν ἀπὸ τῆς γενέσεως ἄρχεται" οὐδὲν 
γὰρ οὕτως ἀνέπαυε τὸν Ἰουδαῖον, ὡς τὸ μαθεῖν αὐ- 
τὸν, ὅτι τοῦ ᾿Αὐραὰμ. καὶ τοῦ Δαυῖδ ἔγγονος ἦν ὁ 
Χριστός " ὁ δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἑτέρων πλειόνων μέ- 
βνῆται πραγμάτων, καὶ τότε ἐπὶ τὴν γενεαλογίαν 
πρόεισι. Τὴν δὲ συμφωνίαν αὐτῶν χαὶ ἀπὸ τῆς οἷ- 
χουμένης παραστήσομεν τῆς δεξαμένης τὰ εἰρημένα, 
χαὶ ἀπ᾿ αὑτῶν τῶν τῆς ἀληθείας ἐχθρῶν. Καὶ γὰρ 
πολλαὶ μετ᾽ ἐχείνους αἱρέσεις ἐτέχθησαν, ἐναντία 
δοξάξουσαι τοῖς εἰρημένοις " καὶ αἱ μὲν πάντα χατ- 
εδέξαντο τὰ λεχθέντα, αἱ δὲ μέρη τῶν εἰρημένων 
ἀποχόψασαι τῶν λοιπῶν, οὕτω παρ᾽ ἑανταῖς ἔχουσιν. 
Εἰ δὲ μάχη τις ἣν ἐν τοῖς εἰρημένοις, οὔτ᾽ ἂν αἱ τάναν. 
τία λέγουσαι ἅπαντα ἂν ἐδέξαντο, ἀλλὰ μέρος τὸ δο- 
χγῦν αὐταῖς [8] συνδεῖν " οὔτ᾽ ἂν αἱ μέρος ἀπολα- 

1 μή τι Εαή. "8 γὰρ λόγος φησίν] δὲ λόγος ἔχει Κ΄. Ἶ 51. ἅγην, οἱ ο06 41. ἐδέχθη Δη. ΔΜ 4. 
οὐδέν Ο. ἢ, 3) τά οι, Α᾿ ( "Ὁ. 

19 αὐτό] αὐτόν. αὐτὸ διηλέγχθησαν Ε. ᾿" δεῖ ἰσχ.} διισχυρίσασθαι (, δυνατὸν διισχί Ὁ- ὃ Τηριι οὐίοχ Β., ᾿ 

ἐοῦσαι διηλέγχθησαν 35 ἀπὸ τοῦ μέρους, ὡς μηδὲ τὰ 
χόμματα αὐτὰ λανῆάνειν, ἀλλὰ βοᾷν τὴν πρὸς «ὃ 
ὅλον σῶμα συγγένειαν. Καὶ χαθάπερ ἂν ἀπὸ πλευ-- 
ρᾶς λάδῃς τι μέρος, χαὶ ἐν τῷ μέρει τὰ πάντα εὐ- 
ρήσεις, ἀφ᾽ ὧν τὸ ὅλον ζῶον συνέστηχε, καὶ νεῦρα, 
χαὶ φλέδθας, καὶ ὀστᾶ, καὶ ἀρτηρίας, χαὶ αἷμα, χαὶ 
ὁλοχλήρον, ὡς ἂν εἴποι τις, τοῦ φυράματος δεῖγμα" 
οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν Γραφῶν ἔστιν ἰδεῖν ἑκάστῳ τῶν 
εἰρημένων μέρει τὴν τοῦ παντὸς συγγένειαν διαφαι- 
νομένην. Εἰ δὲ διεφώνουν, οὔτ᾽ ἂν τοῦτο ἐδείχθη "", 
χαὶ αὐτὸ πάλαι ἂν διελύθη τὸ δόγμα: Πᾶσα 
γὰρ βασιλεία, φησὶν, ἐφ᾽ ἑαυτῆς μερισθεῖσα οὐ 
σταθήσεται. Νῦν δὲ χὰἂν τούτῳ τοῦ Πνεύματος ἡ. 
ἰσχὺς λάμπει, πείσασα τοὺς ἀνθρώπους, περὶ τὰ 
ἀναγχαιότερα χαὶ χατεπείγοντα γένομένους, μυηδὲν͵ 
ἀπὸ τῶν μιχρῶν τούτων παραδλάπιεσθαι., 

δ, Ἔνθα μὲν οὖν ἔχαστος διατρίδων ἔγραψεν, οὐ 
σφόδρα ἡμῖν δεῖ ἰσχυρίσασθαι "5" ὅτι δὲ οὐ χατ᾽ ἀλλή, - 
λων ἔστησαν, τοῦτο διὰ πάσης τῆς πραγματείας πει- 
ρασόμεθα ἀποδεῖξαι. Σὺ δὲ ταὐτὸν ποιεῖς, δια τωνίαν 
αἰτιώμενος, ὥσπερ ἂν εἰ χαὶ ῥήματα τὰ αὐτὰ ἐχέλενες 
εἰπεῖν, χαὶ τρόπους λέξεων. Καὶ οὔπω λέγω ὅτι χαὶ 
οὐ μέγα ἐπὶ ῥητοριχῇ χαὶ φιλοσοφίᾳ χομπάζοντες, 
πολλοὶ πολλὰ βιθλία γράψαντες περὶ τῶν αὐτῶν πρα- 
Ὑμάτων, οὐ μόνον ἁπλῶς διεφώνησαν, ἀλλὰ χαὶ ἐναν- 
τίως ἀλλήλοις εἶπον. Καὶ γὰρ ἕτερόν ἐστι διαφόρως 
εἰπεῖν, καὶ μαχομένους εἰπεῖν. Οὐδὲν 35 τούτων λέγω" 
μὴ μοι γένοιτο ἐχ τῆς ἐχείνων παρανοίας συνθεῖναι, 
τὴν ἀπολογίαν " οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τοῦ ψεύδους τὴν 
ἀλήθειαν συστήσασθαι βούλομαι. ᾿Αλλ’ ἐχεῖνο ἡδέως 
ἂν ἐροίμην, Πῶς ἐπιστεύθη τὰ "" διαφωνοῦντα- πὼς 
ἐχράτησε ; πῶς ἐναντία λέγοντες ἐθαυμάζοντο, [91 
ἐπιστεύοντο, ἀνεχηρύττοντο πανταχοῦ τῆς οἰχου- 
μένης ; Καίτοι πολλοὶ οἱ μάρτυρες "5 τῶν λεγομένων 
ἦσαν, πολλοὶ δὲ καὶ οἱ ἐχθροὶ χαὶ πολέμιοι. Οὐ γὰς 
ἐν γωνίᾳ μιᾷ γράψαντες αὐτὰ χατώρυξαν, ἀλλὸὺ 
πανταχοῦ γῆς καὶ θαλάττης ἥπλωσαν ὑπὸ ταῖς πάντων. 
ἀχοσῖς " καὶ ἐχθρῶν παρόντων ταῦτα ἀνεγινώσχετο, 
χαθάπερ χαὶ νῦν, καὶ οὐδένα οὐδὲν τῶν εἰρημένων 
ἐσχανδάλισε. Καὶ μάλα εἰκότως" θεία γὰρ δύναμις ἣἧν 
ἡ πάντα ἐπιοῦσα χαὶ χατορθοῦσα παρὰ πᾶσιν. Ἐπεὶ εἰ, 
μὴ τοῦτο ἦν, πῶς ὁ τελώνης, χαὶ ὁ ἁλιεὺς, καὶ ὁ 
ἀγράμματος τοιαῦτα ἐφιλοσόφει ; “Α γὰρ οὐδὲ ὄναρ 
οἱ ἔξωθεν φαντασθῆναι ἠδυνήθησάν ποτε, ταῦτα οὗτοι 
μετὰ πολλῇς τῆς πληροφορίας χαὶ ἀπαγγέλλουσι χαὶ 
πείθουσι " χαὶ οὐχὶ ξῶντες μόνον, ἀλλὰ χαὶ τελευτή- 
σαντες " οὐδὲ δύο χαὶ εἴχοσιν ἀνθρώπους, οὐδὲ ἑκατὸν 
χαὶ χιλίους χαὶ μυρίους, ἀλλὰ πόλεις χαὶλ᾿ ἔθνη χὰ 
δήμους, χαὶ γῆν χαὶ θάλασσαν, χαὶ Ἑλλάδα χαὶ 
βάρδαρον, καὶ τὴν οἰχουμένην καὶ τὴν ἀοίκητον " καὶ 
περὶ πραγμάτων "5 σφόδρα τὴν ἡμετέραν ὑκερῦαι- 
νόντων φύσιν. Τὴν γὰρ γῆν ἀφέντες, πάντα περὶ 
τῶν ἐν οὐρανοῖς διαλέγονται, ἑτέραν ἡμῖν ζωὴν 
εἰσάγοντες καὶ βίον ἄλλον, χαὶ πλοῦτον καὶ πενίαν, 
καὶ ἐλευθερίαν χαὶ δουλείαν, καὶ ξωὴν χαὶ θάνατον, 
χαὶ χόσμον καὶ πολιτείαν, πάντα ἐξηλλαγμένα. Οὐ 
χαθάπερ Πλάτων, ὁ τὴν χαταγέλαστον ἐχείνην πολι- 
πείαν συνθεὶς, χαὶ Ζήνων, χαὶ εἴ τις ἕτερος πολιτείαν 

ἦγ], δάποι. 
; δ οὐδέν] ἀλλ᾽. 
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ἔγραψεν, ἢ νόμους συνέθηχεν. Καὶ γὰρ αὐτόθεν ἡμέτερα τοιαῦτα ἀλλὰ χαὶ τὸ δίχαιον, χαὶ τὸ πρί 
ὅπαντες ἐδείχνυντο οὗτοι, ὅτ: πνεῦμα πονηρὸν, χαὶ πον, χαὶ τὸ συμφέρον, καὶ πᾶσαν ἁπλῶς τὴν 
δαίμων τις ἄγριος πολεμῶν ἡμῶν τῇ φύσει, χαὶ ἀρετὴν ἐν βραχέσι χαὶ σαφέσι συλλαδὼν ῥήμασιν 
σωφροσύνης ἐχθρὸς, χαὶ εὐταξίας [10} πολέμιος, ἐδίδαξεν ἡμᾶς; ὁ Χριστός " ποτὲ μὲν λέγων, ὅτι Ἐ 
κάντα ἄνω χαὶ χάτω ποιῶν, ἐνήχησεν αὐτῶν τῇ ψυχῇ. δυσὶν ἐντολαῖς ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται χρέμαντι 

Ὅταν γὰρ χοινὰς πᾶσι τὰς γυναΐχας ποιῶσι, χαὶ τουτέστι, τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ, καὶ τῇ τοῦ πλησίον 
παρθένους γυμνώσαντες ἐπὶ τῆς παλαίστρας ἄγωσιν ποιὲ δὲ λέγων, “Ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμ' 
ἐπὶ θέαν ἀνθρώπων, χαὶ λαθραίους κατασχευάζωσε οἱ ἄγθρωποι, κωὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Οὗτος γι 
Ἰάμους, πάντα ὁμοῦ " μιγνύντες καὶ συνταράττον- ἐστιν ὀγόμος καὶ οἱ προφῆται. Λπερ καὶ γηπόνι 
«ες, "ὁ χαὶ τοὺς ὅρους τῆς φύσεως ἀνατρέποντες, τί κχαὶ οἰχέτῃ, καὶ γυναιχὶ χήρᾳ, καὶ παιδὶ αὐτῷ, χ 
ἕτερον ἔστιν εἰπεῖν; Ὅτι γὰρ δαιμόνων ἐχεῖνα τῷ σφόδρα ἀνοήτῳ δοχοῦντι εἶναι, πάντα εὐσύνοπ' 

ἅπαντα εὑρήματα χαὶ παρὰ φύσιν τὰ λεγόμενα, χαὶ κχαὶ ῥάδια χαταμαθεῖν. Τοιαῦτα γὰρ τὰ τῆς ἀληθεία 
αὑτὴ μαρτυρήσειεν ἂν ἡμῖν ἡ φύσις, οὐχ ἀνασχομένη [44] καὶ μαρτυρεῖ τῶν πραγμάτων τὸ τέλος. Πάντ 
τῶν εἰρημένων " χαὶ ταῦτα οὐ μετὰ διωγμῶν, οὐ μετὰ γοῦν ἔμαθον τὰ πραχτέα᾽ καὶ οὐχ ἔμαθον μόνον, ἁλ' 
κινδύνων, οὐ μετὰ πολέμων, ἀλλὰ μετὰ ἀδείας χαὶ καὶ ἐζήλωσαν" καὶ οὐχ ἐν ταῖς πόλεσι μόνον, οὐδὲ 
ἐλευθερίας ἀπάσης γραφόντων, χαὶ πολλοῖς πολλα-ὀ μέσαις ταῖς ἀγοραῖς, ἀλλὰ χαὶ ἐν ταῖ; χορυφαῖς “ἰ 

χόθεν χαλλωπιζόντων. Τὰ δὲ τῶν ἁλιέων, ἔλαυνο-. ὁρῶν. Καὶ γὰρ ἐχεῖ πολλὴν ὄψει τὴν φιλοσοφί: 
μένων, μαστιζομένων, χινδυνευόντων, χαὶ ἰδιῶται οὖσαν, χαὶ χοροὺς ἀγγέλων ἐν ἀνθρωπίνῳ σώμα 

καὶ σοφοὶ, χαὶ δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι, καὶ βασιλεῖς χὶ λάμποντας, χαὶ τὴν τῶν οὐρανῶν πολιτείαν ἐνταῦ! 
στρατιῶται, μαὶ βάρδαροι χαὶ Ἕλληνες, μετὰ πάσης φαινομένην. Καὶ γὰρ πολιτείαν ἔγραψαν ἡμῖν 
ἐδέξαντα τῆς εὐνοίας. ἁλιεῖς, οὐχ ἀπὸ παίδων χελεύσαντες λαμόάνεσθο 

ε΄. Καὶ οὐχ ἂν ἔχοις εἰπεῖν, ὅτι διὰ τὸ μικρλεἶναι καθάπερ ἐχεῖνοι, οὐδὲ τόσων χαὶ τόσων ἑτῶν νομ 
ταῦτα χαὶ χαμαίζηλα, εὐπαράδεχτα γέγονεν ἅπασι. θετοῦντες εἶναι τὸν ὃ) ἐνάρετον " ἀλλ᾽ ἁπλῶς πά: 
καὶ γὰρ πολλῷ τοῦτα ἐχείνων ὑψηλότερα. Παρθενείας διαλεγόμενοι ἡλιχίᾳ. ἘἜχεϊῖνα μὲν γὰρ, παίδων πὸ 

μὲν γὰρ, ἐχεῖνοι οὐδὲ ὄναρ οὐδὲ "5 ὄνομα ἐφαντάσθη. γα᾽ ταῦτα δὲ, πραγμάτων ἀλήθεια. Καὶ τόπον 

σαν, οὐδὲ ἀχτημοσύνης, οὐδὲ νηστείας, οὐδέ τινος ἀπέδωχαν τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ τὸν οὐρανὸν, ἡ 

ἄλλο) τῶν ὑψηλῶν. Οἱ δὲ παρ᾽ ἡμῖν οὐκ ἐπιθυμίαν τεχνίτην αὐτῆς τὸν Θεὸν εἰσήγαγον, χαὶ νομοθέτ 
ἐξορίζουσι μόνον, οὐδὲ πρᾶξιν κολάζουσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐχεῖ χειμένων 5 νόμων " ὥσπερ οὖν χαὶ ἐχρῖ 
ὄψιν ἀχόλαστον, χαὶ ῥήματα ὑδριστιχὰ, χαὶ γέλωτα Τὰ δὲ ἔπαθλα τῆς πολιτείας, οὐ φύλλα δάφνης, οὐ 
ἄταχτον, καὶ σχῆμα, χαὶ βάδισμα, χαὶ χραυγὴν, χαὶ χότινος, οὐδὲ ἣ ἐν πρυτανείῳ σίτησις, οὐδὲ εἶχόν 
μέχρι τῶν μικροτάτων προάγουσι τὴν ἀχρίδειαν, χὶ χαλχαΐ, τὰ ψυχρὰ ταῦτα χαὶ εὐτελῇ " ἀλλὰ ζωὴ τέ) 

τὴν οἰχουμένην ἅπασαν τοῦ τῆς παρθενίας ἐνέπλησαν οὐχ ἔχουσα, χαὶ τὸ Θεοῦ γενέσθαι παῖδας, χαὶ τὸ μ 
φυτοῦ. Καὶ περὶ Θεοῦ δὲ ταῦτα φιλοσοφεῖν πείθουσι, ἀγγέλων χορεύειν, καὶ τῷ θρόνῳ παρεστάναι τῷ ἢ 

χαὶ τῶν ἐν οὐρανοῖς πραγμάτων, ἃ μηδεὶς μηδέποτε σιλιχῷ, καὶ διηνεχῶς εἶναι μετὰ Χριστοῦ. 
ἐχείνων μηδὲ εἰς νοῦν λαδεῖν ἴσχυσε. Πῶς [11] γὰρ, ς΄. Δημαγωγοὶ δὲ τῆς πολιτείας εἰσὶ ταύτης τελῶν 
οἱ χνωδάλων χαὶ θηρίων χαμαὶ ἑρπόντων χαὶ ἑτέρων καὶ ἁλιεῖς, καὶ σχηνοποιοὶ, οὐχ ἐν χρόνῳ ζήσαν!" 
ἀτιμοτέρων εἰχόνας θεοποιήσαντες : ̓Αλλ᾽ ὅμως χαὶ ὄδλίγῳ, ἀλλὰ διὰ παντὸς ζῶντες. Διὰ τοῦτο χαὶ με 

ἐδέχθη καὶ ἐπιστεύθη τὰ ὑψηλὰ ταῦτα δόγματα, καὶ τελευτὴν τοὺς πολιτευομένους τὰ μέγιστα ὀνῇ, 
χαθ᾽ ἐχάστην ἀνθεῖ τὴν ἡμέραν, χαὶ ἐπιδίδωσι. Τὰ δύναιντ᾽ ἄν. Ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ πόλεμος οὐ πρὸς ᾿ 

δὲ ἐκείνων οἴχεται χαὶ ἀπόλωλεν, ἀραχνίων εὐχολώ- θρώπους, ἀλλὰ πρὸς δαίμονας χαὶ τὰς ἀσωμάτ' 
τερον ἀφανισθέντα. Καὶ μάλα εἰχότως " δαίμονες γὰρ δυνάμεις ἐχείνας ἐστί. Διὸ χαὶ στρατηγὸς αὖτ 
ταῦτα διηγόρευον. Διὸ ὅ' μετὰ τῆς ἀσελγείας χαὶ οὐχ ἀνθρώπων, οὐδὲ ἀγγέλων οὐδεὶς,. ἀλλ᾽ αὐτὸ 

πολὺν ἔχει τὸν ζόφον, καὶ πλείω τὸν πόνον "". Τί γὰρ θθεός. Καὶ τὰ ὅπλα δὲ τῶν στρατιωτῶν τούτων μεμ 
ἂν γένοιτο χαταγελαστότερον τῆς πολιτείας ἐχείνης, ται τοῦ πολέμου τὴν φύσιν" οὐ 3 γὰρ ἀπὸ δέρμα 
ἐν ἧ μετὰ τῶν εἰρημένων μυρίους ἀναλώσας στίχους καὶ σιδῆρου χαπτεσχευασμένα εἰσὶν, [15] ἀλλ᾽ 

ὁ φιλόσοφος, ὥστε δυνηθῆναι δεῖξαι τί πυτέ ἐστι ὸ ἀληθείας καὶ διχαιοσύνης καὶ πίστεως χαὶ φιλοσοφ 
δίχαιον, μετὰ τῆς μαχρηγορίας, καὶ ἀσαφείας πολλῆς ἁπάσης. Ἐπεὶ οὖν περὶ τῆς πολιτείας ταύτης χαὶ 

τὰ εἰρημένα ἐνέπλησεν; Ὅπερ εἰ χαί τι συμφέρον βιδλίον τοῦτο γέγραπται, χαὶ ἡμῖν πρόχειται᾿ 

εἶχε, σφόδρα ἄχρηστον ἔμελλεν εἶναι τῷ τῶν ἀνθρώ- εἰπεῖν, προσέχωμεν ἀχριδῶς τῷ Ματθαίῳ περὶ τι 

πων βίῳ. Εἰ γὰρ ὁ γεωργὸς, καὶ ὁ χαλχοτύπος, καὶ ὁ τη: τρανῶς ὅἴ διαλεγομένῳ. Οὐ γὰρ αὐτοῦ, ἀλλὰ 
οἰχοδόμος, καὶ ὁ χυδερνήτης, καὶ ἔχαστος, ἀπὸ τῆς τὴν πολιτείαν νομοθετήσαντος Χριστοῦ πάντα ὲ 
τῶν χειρῶν τρεφόμενος ἐργασίας, μέλλοι τῆς τέχνης τὰ λεγόμενα. Προσέχωμεν δὲ, ἵνα χαὶ ἐγγραφῇ 

μὲν ἀφίστασθαι χαὶ τῶν διχαίων πόνων, ἀναλίσκειν δυνηθῶμεν εἰς αὐτὴν, χαὶ λάμψαι μετὰ τῶν ᾿ 
δὲ ἔτη τόσα χαὶ τόσα, ὥστε μαθεῖν τί ποτέ ἐστι τὸἋ πολιτευσαμένων, χαὶ τοὺς ἀἁμαράντους ἐχείνους. 
δίχαιον᾽ χαὶ πρὶν ἣ μαθεῖν πολλάκις φθάσει 8 λιμῷ δεχομένων στεφάνους. Καίτοιγε πολλοῖς εὔχολοι 

διαφθαρεὶς, χαὶ ἀπελεύσεται διὰ τὸ δίχαιον τοῦτο, λόγος οὗτος εἶναι δοχεῖ, τὰ δὲ τῶν προφητῶν δυσ 
μὴτε τῶν ἄλλων τῶν χρησίμων μηδὲν μαθὼν, χαὶ λίαν ἔχειν. ᾿Αλλὰ χαὶ τοῦτο ἀγνοούντων ἐστὶ τὸ βά 

βιαίῳ θανάτῳ χαταλύσας τὸν βίον. ᾿Αλλ’ οὐ τὰ τῶν ἐναποχειμένων αὐτῷ "5 νοημάτων. Διὸ παραχα: 

Ι "ὁμοῦ ᾿ . 8 συνταράττοντες] συντάττοντες Β. Ε. συγχέοντες ΔΑ. "᾽ οὐδέ οπι. Ε. δὲ 
Χο. μρϑ νὴ χρήματα ΒΝ Εὐλρλς ες Δ. ΐ τη. εἱ τὐὰ; πλέον τὸ τὴν ΘίορΝ. ὅν. 83 φθάτῃ Εἰ 

88 πᾶσαν ἁπλῶς τὴν] δ)᾽65 Αη. οἱ (οὐά. πᾶσαν δὴ ἄλλην Εὰἀά. 8) τόν] τό Βἀά. μγϑίεγ Μον. δ χειμέ 
ομ!. οδυη. 5 οὐ] οὐδέ Εἀἀ. 3) τρανῶς οπι. Α. Β. δ᾽ αὐτῷ] 5.0 Ερ αὐτῶν Ἂν οαϊοῦὶ αὑτοῖς. 
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πιυβάυπι, δἰἰαά [πϑιἰυἱυθ, οὐπία ἀδιηΐαθ6 πνυ! δία. 

Νοι βίουϊ Ρίδίο, φαὶ γἱ ἀΐουϊδπι ἰΠἸ8πὶ του] [σΔηι 
δες, “οη δἰοαὶ Ζθηο (α), οἱ 5ἱ ιιΐ 4}}} ἀδ γορυ- 
δῖοι βογίρβογο, ἰδζοδαθ οἀϊάσγα. ϑἰην θαι νοὶ οχ ΓΘ 

ἦμδλ οοπδρίουππηι [εἰϊ, πη! σπυπι βρίγίυμ, ἀφριποηθηι- 
406 ηυδεηηρίδη [ογυπι, παίυγω ποϑίγα Πμοϑίθι, ολϑίΐὶ - 
λεἰ5 ἰπἰπιίουμ, ᾿οπαϑβίαι 8 δἀἀνογϑαγίυπι., οἠηηΐδ 5ι18- 

ἄφᾳαο νογίοίθηι, ἢφα ΠΟΤ δηϊπι8 ἰη861 1556. 

Ουπὶ οηἶπι ὕσχοῦοϑ ΟΠ Ἶθ0.5 ΘΟ 68 [Δοΐληϊ, ηυἀ88 

υἱγείδοα δα βρϑοίδουϊπι νἱγόγαηιν ἴῃ ρα τ δίγαμ ἀϊ- 

ὁ8)}, οἰαη οβιίῃδα πυρέϊλ8 ἀρμᾶγοηϊ, οἠηηΐδ διιμυὶ 
φοιμπιδοση68 αἱ ΟΘὐΠυΓθαηΐ65,, πάλι γσι)6 ἐοΥΠ ΠΟ 

Φδνφιέοηίοβ, αυϊὰ αἰϊαὰ ἀδ [1118 ἀἰοὶ ροπϑβὶι  ()υοὰ οηΐπὶ 
ἔδο οπμμία δἰ ἀφοπιομππι ἰηνοηΐὰ οἱ ᾿ϑίυγ:8 ΓΕΡυ" 

δηδῃιίδ, ἰμ58 σοΓία Ππαίιγα ἰοδιἰΠραίυΓ, συ οἱ ΘΌΡΓΆ 
οἰοιὶβ ἀυμογγοῖ : οἱ {Π|Φ ποῆ οὐπὶ ρεγβοηπυϊοηθεδ, 

ποΩ οὔπὶ ρογίοιι ἐς ν6] ργα 115, 56 οὐπὶ [ἰθογίδίο οχηηὶ 

οἱ ϑοουγίαἴα κοῦ θοηιίυπι, οἱ ΟΓμα ἃ 5ΟΓΙΟΒ 18 πιι} 10 

δ΄ Ρ6. υἱοηϊπι., [οπιῖϑβα δ0η1.}] ΟΟΠ ΙΓ ὙΘΓῸ ἢ8ς6 
«μια ργάϊςλίδ δυπὶ ἃ μϑολίογί "115, ρα 58, γογθογθ0}8 

(518, ἰμίαγ ρογίου!λ γογϑδηι νυ, ἱπογυ δἰ, βδρίθη- 
(εξ, βαγνὶ, θοῦ, Γοσα5, ηιἐ}168, θαγθαγὶ, Οτγιθοὶ, ουτὰ 
ομπὶ θομονο οηις ἃ χορό Γα. 

ὅ. Νεαιιο νογὸ ἀΐφογα ρμοβϑἰβ, μο, χαρὰ ρᾷγνα 68- 
δ6η1 οἱ Βυ!η!}ὰ,, ἰλεἰ]6 ἃ οὐποιΐὶς δυβοορία [υ͵586. 51- 
αὐϊάδιη ἰνσ86 πυ]0 δ ] πιίογα βυηὶ 1118. Ὑἱγρί πἰιδεῖβ 
Θηΐπιὶ {1 πὸ ΠΟΠΊΘΏ 4υϊάδπ) νοὶ" ΡῈ Γ βοπηηΐυπ) ἐπηαρὶ- 
παι ϑυπὶ, ποιι ρδυραγίδί πὶ), ποη 6) υπίυπι, πόηιιο 
φυδλπιρίαπι δἰ ἴ3πὶ Γογὰπὶ δα ] πλίυπι. Μαρίβιτὶ νογο 
ΠΟΘΙΓΙ ΠΟῚ πιοάο Οοποιρίϑοδηϊίαιη δἰ ἰπιϊπαηϊ, ἢ 
Ἰπ0 00 πιαίαμη Ορυϑ8 ολϑιϊραηί, 80 οἱϊλπὶ Δϑρθϑοίυ πη 
ἱππρυάίουπι, γ6γθ οοπίυπι 6] 058, γίβυπι ἱπιπιοάοβίυπηι, 
δαθ α1η, ἰπσαβϑιπι, ΟἸΔΠΊΟΓΟΠῚ, οἱ 0576 826. ηνϊηἰ ἢ 
δεσιγαίδιη Οἰϑοὶ ρ πᾶπὶ ὀχίοπάμπηϊ, δί4ι6 ἀπ ν ΓΒ πη 
ογθοιι υἱγρίη 4118 σογπιὶπα γορίονογαηῖ ἢῈ θθῸ λυ- 
(6πὶ ἀθ4ηε οπαἰθβιϊ δι.5 6 ἢ ΟΒορ ιαγὶ βυδάρηι, 4115 
ΠῸΠξ ὀογυιῃ ὑπγηπδιη ἴῃ τηδηίαπὶ νϑηΐγα ροίαογυμί, 
Ουοπιοάο δπίπι μας σορἑ 85δηΐ χυΐ [γαγυπι, Βογροη- 
(θην 2) ογιπθαυο νἱ Πογαπι ἱπηασίποβ ἴῃ ἀθόγυπὶ πυπι6- 
γῦηι Γοϊυἱογὸ ἢ Αἰἰαπίοη 1.86 δυ 0} ππϊὰ ἀορπιδία δυ566- 
ΡίΔ εἰ ογοάϊια 5υηὶ ᾽ε ἀΐοβηῦ6 ΠΌΓΘΗΙ Δίηπ6 οΓοδουηίῖ ; 

ἡΠογὰπὶ γΟΓῸ εὐἱτυ5 2011 οἱ μαγίξ, αἴχαθ Δγηπθᾶγυπ) 
(0119 [2.108 δυδῃδϑοῖί. ΠΙυαάαυθ πιογὶο : ἀφπιοηθ8 
ἐπίπι ἢας ΓΟ ΪσΏΓΙΠΙ : ΠΗΙΔΡΓΟΡΙΟΓ οὔπὶ Ἰαβοὶνία 
πρθ 8πη [4 Βα πὶ ἙΝΊ Π 6 πὶ τη) ΓΛ πιαυ ἰὩθόγοη. Οὐϊά 
ππιὶ πιλκῖβ Υἱἀϊουϊυπι ΓἀΘγὶϊ, αιιᾶπὶ ἀϊδβο ρ] πὰ 1118, 
αν, ργαίεῦ δ 4065 ἀΐοία 511, ἱππυπ 6 Γ]8 ργοϊδιὶβ 
γογϑῖ 5. ΒΒ ΠΙΟΒορίνυ8., αἱ αυϊὰ 51 Ἰαδίαπιη οβίοπάαι, 
1Δη18 Ἰοηυδοίίλ16 οἱ οὐδουγίίαῖο αἀἰσία δυὰ το ρίοὶ, υὧἱ οἱ 
φιϊά εἰδὴ Βοηὶ πδαγθι!, δἀιμοά πὶ ἰδιηθη ἰμαι}}] 
ἐδδθηΐ Ποπλΐμυπι νἱ ἐπὶ ἢ 5: δι πὶ ἀσγίοοία, νοὶ ὩΓΆγίι8 
(ἌΡΟΓ τὶ διε δοίυβ, δ φυθαγηδίογ, δυΐ εἰ αυΐ 8 
δἰ108 ΘΟΓΙΠ), αυἱ ἀΐυγηο πιαηυυηιὶ ΟρΟΓο νἱοίυπὶ ρ8- 
ΤΑΝ, Ὑ6]}]οἱ ἃ ἃΓ6 5υ2 ᾿μβίοχιι ἰθογα δὐβιίμδγο, ἰη 

(α) "δῖοι 15 ἀ6 πορυλ οι ορυϑ ἱβπογαὶ ἤθο. δ 6 Ζϑηθῃθ 
γΟΓῸ ΕἸοδιΘ νἱάς Ὠιοσοῦσπι [,Δουἰ μη. 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΕΌΜ ΠΒΌΛΠ Ι, 
θΔ46 ΓῸ ΠΊΪ05 ΔῸΣ ΔΙ ΠΙΟΓΟ, υἱ αυϊὰ εἷϊ ἰυδίυο 
οὐἀΐποογοὶ : δῖρα ρῥγίυδηυδηι ἰΠυιἱ οὐϊιϊοἰδεοὶ, ἔλθ 
(Οπδυιπρίη 5, Δθίγοὶ [1511] ἀἰβοσπϊ οϑι8, οἱ ἡ} 

σοΙπράγαιϊα τ} ἀἰδοίρ! πα, νἱοΙοπίδιη πιογίθπι οὐίγαί: 

ΝΟΒίΓΑ ὑθγῸ ποη ᾿υ]5πιοάΐ δυηῖ ; 50 [πϑίυπι, ο16- 

δίυπι, υἱ116, νἱγιαίοθηυ6 Οπιη65, μδιοβ ἰβηυς ροΓδμὲν 

Ουἷ5 νοῦ 5 ΟἹ γἰϑίιιϑ ἢ05 δάἀθου!! ποᾶο εἰσοηϑ : 15 4π0- 
ὃμ8 πιαπάαι! ἰεΣ εἰ μτορπεία μεκπάεκί (Μαμα. 432. 40) ; 

ἰ( εβι, ἰμ Βοὶ οἱ ργοχ τὶ οαγίδλία Ὡ δἰ ἰχυδιὰο δυίΐοῃ 

Θμαοιιγιδ υμέ 8 τὸ [ἀεΐαπι τοὐϊς Πποηιίπεε, εἰ υ08 [α- 
εἶε ἐξ. ΠΠ αὐ ἐδι θῖνα [ἐς ὁἐ ρτορήοια! (Ἀ] αἰ. Ἴ. 19). 

θυλ οἱ δρυίοο!β, οἱ βόγνο, οἱ υἱάυσ:, οἱ ρίδογο, ἰπηο 
οἰΐδηι οἱ φυΐ δάπιοάσπι "αγάυϑ 6586 νἱοαίυγ, ἰηί6 1 |6- 
εἰ (Δο Πα οἰπηΐπο δυηῖι. "τος οδὶ οηΐηι υϑγηδ δ οοη- 
αἀἰεἰο. Πυὰ δυίθαι ιοπεἰσαιυῦ ἰρβ6 σοῦ οχίίυβ. 
ϑ φυΐδη) ΟἸΏ65 4 ἀφοπάδ ογδηὶ ἀἰάϊξογαηιϊ, πα 
ἐϊάϊοογυη!ι πιοάρ, 566 οἰἰαπι οχβϑηυὶ βιθ υδγιμὶ : ποι 

ιν υγϑίθυδ ἰΔηΐιπ), ποα ἰῃ ηιθάϊο ίογο : βοὰ δἱ ἰὴ πῃοῃ- 

εἰαπι νογε οὶ υ8 (α). θὲ δηὶπι πα] 8πὶ νἱἀθα8 ρἢ]0- 
δορὗδηι, Οογοϑ δηφοίογυμ ἰμ ᾿υπηδΠ0 σογροσγα ἴι- 
βογα, Οἱ ἰηδιϊἴυπι οα5 6816 τΐολγο. Νάπι ἰηδι ἰυλυ: 
Υἱι5 ποὺΐβ ῥἰδοδίογοδ β0γίρβϑῦθ : ΠΟ ἃ ρυδΓὸ ἐπϑιἰ-" 

εἱ ᾿υθοηῖα8. ὧἱ 1} ρ! ]Οϑορἢΐ,, ποη οογίδπι ξεἰδιοιη 
νίγίυι18 δίυἀΐ050 γι βογ θοη 68, 50 Πυληνβ αἰδίου 

ἰηδ(θε68. {Π{Π4 δἶπι ρυσότοόγαπὶ ἰυδυ8 δυηι; τὸ 
δυίοιη, Γογυῖ νογ 85. ἢ υἱς ἰπϑι αι Ἰοουμ δϑθὶχια- 
γοΓ οΙπὶ, δουπηηηο ἱπάἀυχογαηὶ 6708 ορί ἥσθην ὃ6 
ἰοχνη ἸΔΙΌΡΟΔῚ,, υἱ ἈΔᾺΡ ΟἸΠἷΪΩ0 ογαϊ. ᾿ἰπϑιίίυϊ γ γῸ 
ρΓΌπΪ, ἤθη ἰδυγὶ [0], ποη οἰεαϑιγὶ σογοη, ΠΟΙ] 

οοηνίν πὶ ἰ) Ῥυγίδποο (9), ἤοῃ Φγϑα δίδίααν, ΠΟΙ] 

(γἰξ δ ἰδίῃ:ες οἱ ἱπδιΐα : 564 ν 8 (ἢπ6πΔ ποη πη ίίαγα, 

οΟἸ 14 {ΠΠ’᾿ογυι Ὠοὶ οοπάϊιο, σἰογθῶΣ σαπὶ δηκεὶϊα 
δοί:Β, Δῃ16 50 Ππ|η γορίυτη ρΓιβδοηι 8, ρογροίσμπι οὐτὰ 
(ιγίβιο οϑηϑογιέυπι. 

9. συ} 85 μόνο ἰπϑι οἱ ἀοοίογοα δυηὶ ρυδιοδι , 
Ῥἰδυλίογοδ οἱ ἸδηἸΟΣΙΟΤΌ πὶ ΟΡ 6605, πο αυΐ πιοιῆου 
[ΘΡρογα υἱχογηΐ, δε αυΐ δίογηδιη δσδηΐ νἱίλπι. 1460- 
486 εἰΐδπη) ροϑὶ πῃηογίοπι ἱπδιϊυἱ δοοίδίογε5 ἤυνῶγα ρ05» 
δἰπι. Ηυΐςο ἱπδι! υἱο 6 υηι οδῖ, πο δάνεγδβιιβ Πο- 

πιπθβ, 86 πάνογβαβ ἀπ ΠΟη68 οἱ ἱποογρογθὰβ 1188 
μοϊεβίδίαβ. [ἀθοχια ἄυχ ἰ}}}8 651, Ὡ0.) ΠΟΙΊΟ, ποι Δἢ- 

ξο υ5,56ι} [ρ56 Πριι5. Αγπια ογο Πορυ πὶ τὰ] τὺ πὶ ἡ ἢιι 

ἦα5. ἈῸΠῚ γαιομοιη αυδύγαπι : ποῆσα διΐπὶ οχ ρε!- 

Π᾿ῦυ5 ρΑγαηῖυγ δυΐ [ΟΓΓΟ, 56 οχ νογίἰαῖ6,)υ5:}{{4, Π6, 

ΗΠ Ποϑορΐαχιθ οτπὶ. ΟΘυοηίΐδιη ἰσίτυγ ἀς [}δηγυὰὶ 

(56! ΡΠ πη ἢ ς 106 Γ 681 οοηδογ ρίυ5, ἀς αι Πο0}}}8 ἀϊσοτα 

ΡΓοροβίιυη) ο5ι, Μαιι συ διίθια φυάΐδπιι5 ἀ6 118 

Ρογδβρίουα 55 γοπί6 ἢ} : 0) ΘΠ οἦυ5 δυηὶ ἀΐςῖδ, 56ι 

(γίβιὶ, φυὶ πδὴς αἰδεὶρ! μα ἰπβιυ1. Απἰηλαηι ΟΓκῸ 

Δι ἢ δοαηυβ, αἱ ἴῃ 1Π|ἃ του οατηὙ «ἀβοῦὶ, ἃς [προ γα 

ἐπ [156 4υΐ ᾿ος ἰηϑι {πη Ομ δὲ πηπιογί 8165 {1185 
ΔΟΟΘρΡοῦΘ ΟΟΡΟΠΆΒ. Ἀ10υ} 5 σῦς ἢ. (4611 νἱ δι τιὉ 
6556, ρΓΟΡΙΙοίαγυμπ νογὸ ἀϊοία πηι] υπὶ ἰαῦογα αἰ {ἰ- 

ουΠδι8. γόγυπ) 1ἰὰ οχ δι δι} 1}, 4υἱ δοη οἰ ΑΓυ πὶ 

(ἡ 6 τπηοπδοὶεβ ἰῃ πιοπία ἀθρθηιθηβ Ἰοαυϊίυν. 
δ) ΡῬτγγίδηπουπι ἰοουβ οΓαὶ 1}}}} σομμμηη08 Θρυδ ἀΔ)λαιὶυ» 

1ἰ5 φυί (6 ρυθ!οο θδιὸ πιδγυογδδῖ. 

ὶ 

ὶ 



9] Ν, ΦΟΘΑΝΝΙ5. ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜΙ ἈΠΚΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ.᾿ 

τ γοοοπάϊιδγυ γγοίυμα αίοωι ἱφπόγαν!. Θμαργομίοῦ 

ἴΟ(0, "05 οὐ Δ Πη0 5ιυἀΐο δοηυδηιίὶ, υἱ ἀἸγίδιο ἀυοὸ 

ἰη δος δεγίρίογιπι ροἰαριβ ἰηαγθαϊ γδ]θϑιηιβ. 01 ρΟΓΙῸ 

(λοϊ 5 ας δἀάίβοργα μοβϑι 15. γοξάπιιβ εἰ ΟὈΒΘΟΓὰ - 

τι, ἰ. φυοά οἰΐδιη ἴῃ α}18 ϑογιριυγαγυπι Πἰ γ]5 [οοἰπλυ8, 

αὐ Π14π| ϑογρέυγα οἰαυδυλάιι, αυδπὶ ἰπ!ογργεϊαιυτῖ 8ι! - 

τυ8, με! θοι18, αἱ Ιδοίῖο οορι ἰομοπι ργσεάδι ἡ; 

υοὰ ἱπ οὐυπυοσδο οομἰρὶ, αυοάφυδ πιυϊαπὶ ργα θαι 

(οὶ Πδίοπι. Ουσδιϊσηα5 οπίπι ῥἰυγίπη οἱ ἰγϑαι θη! 8 

οσουγγυηι. Απἰπιδάνογια αγοῸ δίδ!πι ἰπ ἰρ50 Ενδηβο  ἰὶ 

δχοτάϊο, φυοὶ οἱ φυλπῖδ αυαιγοηάα Ὀσουγγδηι. ῬΓΙΠΙΟ, 

εὑ δωκαρ ιν φεπολιορία ἀυοδίυν, αυὶ Οἰεγῖςεϊ ρϑίοῦ ποη 
ογαὶ. δοουμπάο, φυοπιοῦο ρμίδημη δε! ἰρδυπὶ ὸσ αν ἀθ 

οὐὐίποπι ἀυρογο, οὐλὴ ἰφηογοίαγ χυΐηδηι ΜΑΓίαΣ πις- 

ἐγὶβ 615 πιαΐογεϑ [ποσὶ : πόφυθ δηΐπὶ ΥἹΓρΙΠἰ8 56- 

ποαϊορία ἀεϑοεὶρία (οἷς. Τεγίῖο, σὰν Ζοϑθριν!, αυΐ πἰλ}} 

84 φοπδγδίίοπθα οοπιίυϊ!, φοηοδιοχία ἀυοαίυγ, ΥἹΓΡῸ 

δυΐοιη Πιμ8 πιΔί6 Ὁ οδῖ, 400 ρϑῖγ6, ἅν οἱ αὔῦδλνο οὐὔἱἂ 

δὶς ποη πδιγαίυγ. Αὐ ας ἢΠυὰ οἰἰδπι ᾿παυΐγοῦθ [ΔΓ 

δὶ, Οὐ νἱγογυιη φοηοϑίορίαπι ρουβο 65, Τα Γαδ 

ἰἀοη ΘομπιοηοΓΑΥΪ : οἱ αυλη60 ἰά [ἃ ᾿ρϑὶ ν͵ϑυπὶ 

αδῖ, ΟΡ ΠΟΙ ΟΠ 65 [Ὁ 6 Γ68 ΠΟΙΠΙΠΑΥΪ, 56 ἢ} 5515 

δϊθ. φιια8 ὁ ργο δῖοι οο οῦγα 5 ογαηὶ, πὶ ϑαγὰ οἱ 6. 

Βαοολ, οἱ 5: τ} 05, 1115 ἰδιυπι ἐμ πιϑαϊαπν ργοΐα}}ι, 

ηυ αἰΐφυο νίἶο “οἰ οὔΓ68 δγδηΐ : 8] 4υ ν᾽ ἀ6! 1661 [γ- 

εἰςαγία ἂυὶ Δάν ογι οββαί, οἱ δὶ φιιὰ οχιγωνδθα 8401 "δ Γ- 

μαγᾶ. Νάπι υχοῖειι {1 εἰ ΤιΔιμᾶν οἱ ἀλλ) ει ἔσει 

ΘΟΠΠ ΠΟ ΟΓΑΥΪ ; αυάγυηι 8118 ἃ] Θπἰσοηᾶ ογδὶ, 1} Πιθ. 

τοιγίχ, αἰϊα ἃ βοθόγὺ υἱεϊδία [αἱϊ, ἤθη ἰοβα δΘοπηυθὲὶ, βοὰ 

(υγδῖα οομουθίλυ οἱ πιογοιγὶ οἷβ Δ9ϑ πη ρῖ8 ΒΡΘΕΪΘ : 

φυοά δρεοίδὶ δυίοιι γἷδ αχόγοῖη, ἰρπογαὶ Π6π|0 Οὗ [ἃ- 

εἰποιῦ 8 οοπερίουϊαίοη. Αἰἰδπλθη πιἰ 5815.3}}}5 Οπλ}}}}}018, 

"8566 ἰΔπίυπὶ ἰῃ φοηοαϊοκία ροϑιῖ. Αἰαυΐ 5] πη 16 Γ68 

ΘΟΙΠΙΠΙΘΠΊΟΓΔΓΘ ΟΡΟΓΙΝΝ, ΟΠ ΠΕ5 ΓΘΟΘΉΒΟΓΘ ΡῈ ΘΓ; 

δἷ ΠΟἢ ΟΠῚΠ68, ΟΟΓία Δ]40α5 Αγ ρΓΟΐδΓΘ δ ΘΓΔΗΙ, 

40 νἱγίυϊς Ποτγυσγοηὶ., πο ΘΓ πὶ αυδῦυπὶ ροοοδία 

δ ηι πιδη]654. γ᾽ ἀ6ι6 ᾳφυδηα Π0}}15 δι (Θμ{10η6 ναὶ ἰη 

Θχογάϊο 51 ορι5, οἰἰθηι5ὶ ος ὀχογάΐυπ οἰ ογὶ 5 οἰαγί 5, 

ἔι)ὺ [υγί8556 ρ᾽ δ πΐ5 δυρογτ συ πὶ 6556 Υἱάθαίιγ, αυΐδ 
"ΩΠἷΠ8 ἰδηΐυη μἰυγίτ)8 οοιηρ!θοιαγ, Ῥοϑὶ ᾿ς διιίθι ἢ 

δΠυἀ ἰῃαιυραογο ρᾶΓ 65., ΟἿ [Γ65 γοῦο 8 Ομ ϑογὶῖ. Νὰπὶ 

81 δυγυη υἱροία δάἀιμοάυπι ἱπιρίυγαπι ποίη πὰ (ἃ- 

οὐἷϊ, ΠΟ4υθ 41108 ἱρ818 58:Π||1608 ΠΟΙ ΠΙΘΙΟΓΓΘ ΟρΟΓ- 

ιἰ|1. ΑἸΐὰ ἰἰο) αυφδι19 δχϑυγρὶῖ. Οαυηι φυαιμογάδοίη 

6856 φοπογηιίοιο8 αἰχ βϑ6ι, ἰη (οΥιΐα οἰα856 ἰ0}}6 πυ- 

ΠΟ  ἊΠῚ 10) ΘΈΓΥΑΝΪ,, {ΘΠ 46 οὖν 0085 2118 ΠΟΠ)})ἃ 

Γρορηϑε, οἱ οὐῦ ΠΟ 8010Π| ΠΟ ΘΟ 0Πὶ 0ΠΊΠ65, 56 

οἴἾ3πῈ ΠΊῸ} 10 οἰ υΓγα 5 ΟΠ ΟΠΙΟΓΑΥΪ : ΔΙ {Π6 08 ΥΘΓῸ 

οἱ 41]105 οἱ ἀΐνογβϑοβ, δἰἰδιηϑδὶ 'ρ56 ἰῃ δοβδρίνυι) ([(65- 
ἰογί, ἐν αὰὸ οἱ 168. ἤποι [οἷϊ. ΥἹΔοἰ6 αυλμι|8 
ΝΟ} 18. δ'1 Ορῃβ νι }} 118 ποη δὶ βοϊ νδϑάσηιν 060, 566 
οἰἴαπι δ)ὰ ἀϊβεθιάιη αυφηδιῃ δἰηι βοίνϑι δ. ΝΟ 6 
ράγυπι αδὲ θὰ ἰμνθηῖγο αὺθ ρορδυης ἰπ ἀυθίυϊῃ νο- 

οΑτί ; πη Πα ἀ αιοᾳηθ πῃ ἀπ 0}}15 πυμογαίυῦ, αι0- 

πιο ο ΕἸ ΒΩ αι οχ [μον] 10 {γι θιι, Θοση δία “1. ΜΙ ΑΓ. 

ἃ Νοιοὶ,, μί ἰσοιο ἰὐειοπόπι ργσεσααί.. 

Ἵ. (οπεϊκδιο πιογαϊδδ : αμάίοτέδ αὐ «ροοίποι 8 τι 

«ἰμάϊμηι νετϑὶ αἰυϊπὶ ἱπ οἷδ οχομαγ ΠΟΠΑΙΈΡ. «--! 

"6 πηυϊία 5ἐπιὺϊ ΘοησΟγΘ ἢ 68 πιο πΊογῖλπὶ νοβί γαῖα ΟἿ! 

'ὰ5. Πἰς ἰοαιιαπὰϊ ἤποπι (Δοἰείηυ5. ϑυοὐϊ ἐπὶπὶ νς 

υἱ ἀχοϊιοηνΐ, 51 χιδοϑιίοπεβ {1|48 δάιβεδιβ. δὲ σι 

βοϊηεἰοποιη ἀδϑί ἀογαι8, οἱ πὰ φυοφαο ναὶ δηΐου 

Ἰοχυδηῖυγ, ἰῃ γαβίγα δγὶἱ ροϊεδίδία βδἰίαπι. 5. πᾶπε 
γ08 ὀχοίίδιοβ οἱ ἀϊβοθηάΐ οιἱρἀο8 νἱἀδτγῖπ), βΒο} 10.) 

χΟῦ 5 ΔΙΌΓΓΟ ἰοηίδρο; δ'η Οδοϊδπίο8 οἱ Π01 Δ[(61:) 

ΟΟΠΒΡΟΧΟΓΟ, οἱ αυεβιίοπο5 οἱ βοϊυἱἱοηθπὶ ἢΠΔγυτη. 

οὐἰανο,, ἀϊνίποΒ ορβθαυδηβ ἰοφὶ : Νοίδιε, πα}, δ 

εἴμπι ἄαγο εςαπῖϑιι5, πόμα ργο)εϊα(ὶα πιαγρατίίαξ υδδι 

απίο ροτοοδ, Ἠ6 [ογ6 σοπομίοοπι θα8 ρεάϊθιδ δι ( α 

7. θ). Ουἱβ 6581 δυ!οπι φυΐ οοπουΐοαι ἢ Ουἱΐ ἱμΕς 1 
ργοιϊοθα οἱ βοβογα ἀΐρπᾶ 6586 σα 56,. Εοαυΐβ, ἰπαυ 

Ν"|ἃ πιΐῖβον: δϑὶ, υἱ ἴδὸ ποὸη ἰιοπογοὸ αἰζη8, πες ΟπΊηὶ 

ὈΓΟΙΙΟβἰ 5 π|ὰ 6556 ἀυοδί ἢ [5 φυὶ πο} 1}}}5 ἰδηίααι ἐ 

ἀΐυι δά θεῖ, φυδιίυπι πιαγοιγιοἰ 05 τυ ΠΟ ει: 

᾿βαίδηϊοὶα {ΠαιΓ|8. [δὲ] οηΐπι Ρ]γίπν!. ἰο105 165 {Γἃ 

ἰσυηῖ, πιυ!δαυα ἰῃ ΓΟ ἀοπιοδιῖίςα πορραπι, ὁ» 

ἰοπιραϑιίνϑην ᾿ΠΠ5πὶ οοσυραιίοηθη,, ἀϊφαπίθγαυθ 

γοιίποηι, 40:5 ἰδ᾽άοπι δυάΐυηι, ἰἸΔαῖι6 ἐπ διδηπας . 

ρου οΐδπὶ φομβαγνδηί. ΠΠ| 6 δυΐοπι ἦρθο θ60 Ἰοῦς 

πὸ πιἰηἰπιυπι αυΐάοπι τα πιρογὶβ τηλπογα νοίαηι. 1ς 

416 ὨΐΒ}} οογγπιαπα ἰαθαπιυβ οὐπὶ ο4}0 : 56 δ νς 

ἰθπὰ5. νἷϊα ἱπδιαὰυμπὰ πορίγυπι ρογαφίιαγ, Οογὶθ 

δηηδλη ἰάεἶτοο Ποῖ σοπιηινϊηδίυϑ 65ι, ποῃ αἱ ἴῃ « 

ι).05 Ποη]ϊεἰδὶ ; 56 αὐ μ0}}]5 ρου ϑυδάθαϊ ραγηϊοίος 

1Ππὶ τγγϑη πάθη ᾽ ἰυσογο. ΝῸΘ ΥὩ]Ὸ 6. ΟΟΠΙΡ: 
δείπιυϑ; δυάΐπιι8, οἱ αυοιϊἀϊ6 δ νἵϑιη αὐ ὶ! 
ἀποὶϊ δοσυγγίμυϑ : 6416 ᾿υθοηϊ6. ΠΟῚ 50] 08} 
ἀΐγα, 8εἀ οἰΐδιι ἐἸοῖὰ ὀχϑοαιΐ, ἢ08 Π6 ᾳυΐαπι 80. 

διιϑιϊ θη υ5. Θηδηθομδιὴ ἰξίυγ 6, αι [00 6ιηι 

ΔΙΘΠΊ5., οἵ Ορογὶδυι5 πλδηυπὶ δαπηονοθίπιυ5, 418 

σΓΘ 6 ἰμαΐψιια [ΟΥ Πη}8 ΤΟΓΆ5, 1. δά Ὀτγονδδὶη 

ἰΘὩ ροΥὶβ ϑραιίπι ργο]αίδς ἢ Αἰαυΐ ποὸ9 οὐπὶ ἀκα Γε 

{εἰν 5 νοῦ (δοίη! 68, 605 4υἱ που δου βαάθι! 

αἰ άἄσογο δάνουιην5, ἰάὰ φοηίυμηθ! θα ἰοοοῸ ἢ: 

Π}8 ; δουπὶ γὙοῦὺ ΠΟ ρυΐϊδην8 105 οἴἶδβησε 

4ιλινὰο {ΠΠπ|π|Δ 6 ἰΔη8}8 γορυ5 ἰοχιδηῖθ) (09) 
ἴη0}8 δὲ 4110 Οουϊοδ οοηγογι μυ87 ΟογίΘ βοῦθχ. 
νἱϑ πΠιδῦηδ) ΘΠΊΘΠ808 (ΟΓΓῸ ρΔΓί6Π), δίδαϊογυπηὶ 

ΠηοΡυπλ, πγΓθΐυπι ΡΟδὶ ΟΠ Θπ οἱ [ὉΓΙΠ2 ΠῚ, ΡΟΓΙι 

(οτιι ἀἢΠ σ6ἢ }588᾽ π|6 "0015 ἀθ βου} : δὶ Π05 "6 αι 
ἰυηἢ αυϊάσπι ργοου! δι ιῆυϑ δ 1118 οα θδιὶ υγ})6 ἢ 

1,115; Δ] οαυ!η Δα Γὸπὶ νἱδ Ἰοησὶ υἀΐπ6η} ΤΠ Γ6 Οἱ 
ν 5501}, δὶ ΠΟΠΊΡ6 {Π|4π} ἀἰδίαηιίδπ ἰΘηοΓοπυ5.] 

οηΐπὶ ἰδηΐιπι ἀυμηϊλχαῖ ἃ Π0}]5 αἀἰπίδι οἰν 88 ἱ 
ηδηΐυμ οδὲ ἰ 6 οθ πὶ αἱ ἰΘΓΓΔΏ ἰμ γϑ Τὴ ;. 

"ΔΗ 0 ΔΘ Ἶ8, 51 ΠΟ] σϑηυδ; αἱ 6 ΘΟΙΙΓΑΡΙΟ, 5] ! 

(Ἰυϑὶ 55, ἰπ ΠΟΠΊΘΗΙΟ [ΟἸ ΡΟΓΙ5 λά 6}0}8 7885 1 

γα ροιϊογίηνι5. ΝΟη δε ηλ Ἰοοογυμ Ἰοιβἰυμάϊη6, 

᾿η 5150 πο δ. δραια πιοιϊθη δ 8561. 

8. Τιι νογῸ ργαϑοη 5 να} ΓΟ5 αἰ ΠΟΘ ΟΓ ὨΟΘΙΪ, 

ΟΝ οἱ δηϊιἰς οἱ νοίογὰ, ργΪ ΠΟΙ μοϑασο πυΠΊΟΙ 

2. Αυϊάλη), σον διιοί μα δ:6}}}. 



φΙ ΙΝ ΜΑΤΤΗΌΜ ΠΟΝΙ, Ι. - ἢ 93 
μετὰ πολλῆς ἡμῖν ἕπεσθαι τῆς σπουδῆς, ὥστε εἰς 
αὐτὸ τὸ πέλαγος τῶν γεγραμμένων εἰσελθεῖν, τοῦ 

Χριστοῦ προηγουμένου ταύτης ἡμῖν τῆς εἰσόδου. 

Ὥστε δὲ εὐμαθέστερον γενέσθαι τὸν λόγον, δεόμεθα 

καὶ παραχαλοῦμεν (ὅπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων Γραφῶν 

πεποιήχαμεν), προλαμδάνειν τὴν περιχοπὴν τῆς 

Γραφῆς, ἣν ἂν μέλλωμεν ἐξηγεῖσθαι, ἵνα τῇ γνῶσει 
ἡ ἀνάγνωσις προοδοποιοῦσα ἣ ̓ἢ, ὃ χαὶ ἐπὶ τοῦ εὖ- 

“νούχου γέγονε, χαὶ πολλὴν παράσχῃ Ν᾽ τὴν εὐχολίαν 
ἡμῖν. Καὶ γὰρ τὰ ζητούμενα πολλὰ καὶ ἐπάλληλα. 

Ὅρα γοῦν εὐθέως ἐν προοιμίοις τοῦ Εὐαγγελίου αὐ- 

τοῦ, πόσα ἄν τις ἐπαπορήσειε. Πρῶτον μὲν, τίνος 

ἕνεχεν ὁ Ἰωσὴφ γενεαλογεῖται, οὐχ ὧν τοῦ Χριστοῦ 
πατῆρ. Δεύτερον δὲ, πόθεν ἔσται δῆλος ἡμῖν ἀπὸ τοῦ 

Δαυϊδ κατάγων τὸ γένος, τῆς Μαρίας, ἀφ᾽ ἧς ἐτέχθη. 
τῶν προγόνων ἀγνοουμένων " οὐδὲ γὰρ ἐγενεαλογήθη 

ἢ Παρθένος. Τρίτον, τίνος ἔνεχεν ὁ μὲν Ἰωσὴφ, ὁ 

μηδὲν συντελῶν πρὸς τὴν γέννησιν, γενεαλογεῖται" ἡ 

δὲ Παρθένος, ἡ καὶ μήτηρ γενομένη, οὐ δείχνυται 
πίνων πατέρων χαὶ πάππων καὶ προγόνων 5" ἐστί. 
Μετὰ τούτων ἄξιον χκἀχεῖνο [{4] ζητῆσαι, τί δήποτε 
διὰ τῶν ἀνδρῶν προάγων τὴν γενεαλογίαν, ἐμνήσθη 

χαὶ γυναιχῶν. Καὶ ἐπειδὴ τοῦτο "3 αὐτῷ ἔδοξεν, οὐδὲ 
πάσας τέθειχε τὰς γυναῖχας, ἀλλὰ τὰς εὐδοχίμους 

παραδραμὼν, οἷον τὴν Σάῤῥαν, τὴν ἹΡεδέκχαν, χαὶ 
ὅσαι τοιαῦται, τὰς ἐπὶ χαχίᾳ βεδοημένας, ταύτας 
εἰς μέσον ἤγαγε μόνον " οἷον εἴ τις πόρνη χαὶ μοι- 

χαλὶς, εἴ τις ἐκ παρανόμων γάμων, εἴ τις ἀλλόφυλος 

χαὶ βάρδαρος ἦν. Καὶ γὰρ τῆς τοῦ Οὐρίου, καὶ τῆς 
θάμαρ, χαὶ τῆς Ῥραὰό "", καὶ τῆς Ῥοὺθ ἐμνημόνευ“ 
σεν᾽ ὧν ἡ μὲν ἀλλογενὴς ἦν, ἡ δὲ πόρνη, ἡ δὲ τῷ 
χηδεστῇ προδεφθάρη “ χαὶ οὐδὲ τούτῳ "" νόμῳ 
γάμου, ἀλλὰ χλέψασα τὴν μίξιν, χαὶ πόρνης πε-᾿ 

ριθεμένη προτωπεῖον ἑαυτῇ  χαὶ τὴν τοῦ Οὐρίου 

δὲ οὐδεὶς ἀγνοΞξῖ διὰ τὴν περιφάνειαν τοῦ τολμή- 
ματος. ᾿Αλλ᾽ ὅμως πάσας τὰς ἄλλας ἀφεὶς ὁ 

εὐαγγελιστὴς, ταύτας ἐνέθηχε τῇ γενεαλογίᾳ μόνας. 

Καίτοι εἰ μνησθῆναι γυναιχῶν ἔδει, πασῶν ἐχρῆν " 

εἰ δὲ μὴ πασῶν, ἀλλ᾽ ἐνίων, τῶν ἐν ἀρετῇ, οὐ τῶν ἐν 

ἁμαρτήμασι βεδοημένων. Εἴδετε πόσης ἡμῖν δεῖ 
προσοχῆς ἐν τοῖς προοιμίοις εὐθέως. Καίτοιγε δοχεῖ 

σαφέστερον εἶναι τῶν ἄλλων τὸ προοίμιον, τάχα δὲ 

πολλοῖς χαὶ περισσὸν, διὰ τὸ ὀνομάτων ἀριθμὸν εἶναι 
μόνον. Μετὰ τοῦτο χἀχεῖνο ἄξιον ζητῆσαι, τίνος 

ἕνεχεν τρεῖς παρέδραμε βασιλεῖς. Εἰ γὰρ ὡς σφόδρα 

ἀσεθῶν ἀπεσιώπησε τὴν προσηγορίαν, οὐδὲ τῶν 
ἄλλων τῶν τοιούτων μνησθῆναι ἔδει. Καὶ γὰρ χαὶ 
τοῦτο ἕτερόν ἐστι ζήτημα. Δεχατέσσαρας γὰρ εἰπὼν 

γενεὰς, ἐν τῇ τρίτῃ μερίδι τὸν ἀριθμὸν οὐ διέσωσε. 

Καὶ τίνος ἕνεχεν ὁ μὲν Λουχᾶς ἑτέρων ἐμνημόνευσεν 

ὀνομάτων, χαὶ οὐ μόνον οὐ τῶν αὐτῶν ἁπάντων, 

ἀλλὰ χαὶ πολλῷ πλειόνων ὁ δὲ Ματθαῖος, χαὶ ἐλατ- 

τόνων., χαὶ ἑτέρων, χαίτοιγε εἰς τὸν Ἰωσὴφ χαὶ 
αὑτὸς τελευτήσας, εἰς ὃν χαὶ ὁ Λουχᾶς χατέληξεν. 

[15] Ὁρᾶτε ὅσης ἀγρυπνία: ἡμῖν χρεία, οὐκ εἰς τὸ 

λῦσα: μόνον, ἀλλὰ χαὶ εἰς τὸ μαθεῖν, τίνα χρὴ λῦσαι. 

ὃν ἢ οἵ πιοὸχ χαί δηΐ6 πολλήν οπι. ΑΠ. ὅν. χαὶ ὁγγ γγ. δι. ὠ ᾿ 
88 τοῦτο] Ἐ δήπου Ε΄. 58 χαὶ τῆς Ῥαάδ. ἀδϑιηΐ ἴῃ ΟΠ. 0115. "" τοῦτο (, πάππων Βαά. 

Περὶ τοῦ μετὰ νήψεως χαὶ προσεχείας τὴν ἀχρόασιν ποιεῖσθαι τῆς διηγήσεως Α. 
᾿ ᾿ ' Ἢ ἍΝ: "9 τυραννίδα] 5:6 ἅτῃμ. συνήθειαν Α. Ε. Απ. μόνα Ἐ. ἐνταῦθα ΕἀΦ. 58 δότε ἢ). (. Ὁ. 

γυΐκο Ἰορίταν δ, ὧν ἀχούομεν, 4υ ἡ Υθὰ ἀδδιῖπὶ ἰὴ Β. 
νΔΕῪ ΟἹ 65 ργῶῖογ ΔΑ. Λη. 

Θὐδὲ γὰρ τοῦτο μιχρὸν, τὸ τὰ διαπηρούμενα δυ η- 
θῆναι εὑρεῖν" χαὶ γὰρ χαὶ ἐκεῖνο ἄπορον, πῶς ἣ 
Ἐλισάδετ ἀπὸ τῆς Λευϊτιχῆῇς φυλῆς οὖσα, συγγενὴς 
ἦν τῆς Μαρίας. 

ξ', δ΄ Αλλ᾽ ἵνα μὴ καταχώσωμεν ὑμῶν τὴν μνήμην 
πολλὰ συνείροντες, ἐνταῦθα τέως τὸν λόγον στήσωμεν. 

᾿ἈΑρχεῖ γὰρ ὑμῖν εἰς τὸ -διεγερθῆναι καὶ τὸ "5 τὰ 
ξητούμενα μόνον " μαθεῖν. Εἰ δὲ καὶ τῆς λύσεως 
ἐρᾶτε, καὶ τούτου πρὸ τῶν λόγων τῶν ἡμετέρων 

ὑμεῖς χύριοι. "ἂν μὲν γὰρ ἴδω διεγερθέντας καὶ ἐπι- 

θυμοῦντας μαθεῖν, πειράσομαι χαὶ τὴν λύσιν ἐπαγα- 
γεῖν ἂν δὲ χασμωμένους χαὶ [ιῇ προσέχοντας, ἀπο- 

χρύψομαι καὶ τὰ ζητήματα χαὶ τὴν λύσιν, θείῳ νόμῳ 
πειθόμενος ᾿ Μὴ δῶτε " γὰρ, φησὶ, τὰ ἅγια τοῖς 

κυσὶ, μηδὲ ῥίψητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπρο- 

σθεν τῶν χοίρων, ἵνα μὴ κχαταπατήσωσι τοῖς 

ποσὶν αὑτῶν. Τίς δέ ἐστιν ὁ χαταπατῶν ; Ὁ μὴ τίμια ᾿ 
ταῦτα ἡγούμενος χαὶ σεμνά. Καὶ τίς οὕτως ἄθλιος, 

φησὶν, ὡς μὴ σεμνὰ ταῦτα χαὶ πάντων ἡγεῖσθαι 

τιμιώτερα; Ὃ μηδὲ τοσαύτην παρέχων αὐτοῖς 

σχολὴν, ὅσην ταῖς πόρναις γυναιξὶν ἐν τοῖς σατανι- 

χοῖς θεάτροις. Ἐχεῖ μὲν γὰρ καὶ διημερεύουσιν οἱ. 
πολλοὶ, χαὶ πολλὰ τῶν ἐπὶ τῆς οἰχίας προδιδόασι διὰ 

τὴν ἄχαιρον ἀσχολίαν ταύτην, χαὶ μετὰ ἀχριθείας᾽ 
ὅπερ ἂν ἀχούσωσι κατέχουσι, καὶ ταῦτα ἐπὶ λύμη τῆς 
ἑαυτῶν ψυχῆς φυλάττοντες. Ἐνταῦθα δὲ τοῦ Θεοῦ 
φθεγγομένου, οὐδὲ μικρὸν ἀνέχονται παραμεῖναι χρό-᾿ 
νον. Διά τοι τοῦτο οὐδὲν χοινὸν ἔχομεν πρὸς τὸν οὐρα- 
νὸν, ἀλλὰ μέχρι ῥημάτων ἡμῖν ἡ πολιτεία. Καίτοιγε 

χαὶ γέενναν διὰ τοῦτο ἠπείλησεν ὁ Θεὸς, οὐχ ἵνα ἐμ-. 
δάλῃ, [10] ἀλλ᾽ ἵνα πείσῃ φυγεῖν τὴν χαλεπὴν τυραν- 

νίδα "5" ταύτην ὅδ. Ἡμεῖς δὲ τοὐναντίον ποιοῦμεν, καὶ 
χαθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν πρὸς τὴν ἐχεῖ φέρουσαν ὁδὸν 
τρέχομεν᾽ χαὶ τοῦ Θεοῦ χελεύοντος μὴ μόνον ἀχούειν, 

ἀλλὰ καὶ ποιεῖν τὰ λεγόμενα, οὐδὲ ἀχοῦσαι ἀνεχό- 
μεθα. Πότε οὖν πράξομεν, εἰπέ μοι, τὰ κελευόμενα, 
χαὶ τῶν ἔργων ἀψόμεθα, ὅταν μηδὲ τοὺς ὑπὲρ τούτων 
λόγους ἀχούειν ἀνεχώμεθα, ἀλλὰ ἀσχάλλωμεν χαὶ 

ἀλύωμεν πρὸς τὴν ἐνταῦθα διατριδὴν, καίτοι βρα-᾿ 
χεῖαν οὖσαν σφόδρα ; Εἶτα ἡμεῖς μὲν περὶ ψυχοῶν 
διαλεγόμενοι πραγμάτων, ἂν τοὺς συγχαθημένους μὴ 

“προσέχοντας ἴδώμεν, ὕόριν τὸ πρᾶγμά φαμεν. Τὸν 

Θεὸν δὲ οὐχ ἡγούμεθα παροξύνειν, ὅταν αὐτοῦ περὶ 
τοιούτων διαλεγομένου, χαταφρονήσαντες τῶν λεγο- 

μένων, ἑτέρωσε βλέπωμεν; ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν γεγηραχὼς 
καὶ πολλὴν ἐπελθὼν γῆν, καὶ σταδίων ἀριθμὸν, καὶ 

πόλεων θέσεις, χαὶ σχήματα χαὶ λιμένας χαὶ ἀγορὰς 

μετὰ ἀχριθδείας ἡμῖν ἀπαγγέλλει πάσης" αὐτοὶ δὲ οὐ - 

δὲ ὅσον ἀπέχομεν τῆς ἐν τοῖς οὐρανοῖς πόλεως ἴσμεν" 

ἢ γὰρ ἂν χαὶ ἑσπουδάσαμεν ἐπιτεμεῖν τὸ μῆχος, εἰ 

τὸ διάστημα ἔγνωμεν. Οὐ γὰρ τοσοῦτον ἡμῶν ἀφ- 

ἔστηχεν ἡ πόλι: ἐχείνη, ὅσον οὐρανοῦ πρὸς τὴν γῆν 
τὸ μέτον, ἀλλὰ χαὶ πολλῷ πλέον, ἐὰν ἀμελῶμεν" 
ὥσπερ οὖν ἐὰν σπουδάζωμεν, καὶ ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ 
ἐπὶ τὰς πύλας αὐτῆς ἥξομεν. Οὐ γὰρ μῆχει τόπων, 
ἀλλὰ γνώμῃ τρόπων τὰ διαστήματα ταῦτα ὥρισται. 

Εαὰά, 5! προγόνων) ἐπι- 
4: ΗΘΙΚΟΝ. 

δδ τό οι. Ε. "57 μόνον] 
δὺ Βρρὶ ταύτην 

. 9. Δ. ΔΙ]. ᾿ποχ μοϑὶ ποιοῦμεν δἀάιηι ἀχου- 

"0 παράσχοι 
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η’, Σὺ δὲ τὰ μὲν τοῦ βίου πράγματα μετὰ ἀχριδεΐας 
οἶδας, χαὶ τὰ νέα χαὶτὰ ἀρχαῖα καὶ τὰ 5: παλαιὰ, 
καὶ ἄρχοντας ἀριθμεῖν δύνασαι, οἷς ἐστρατεύσω τὸν 
ἕμπροσθεν χρόνον, καὶ ἀγωνοθέτην, χαὶ ἀθλοφόρους δ", 
χαὶ στρατηγοὺς, τὰ μηδέν [{7] σοι διαφέροντα" τίς δὲ 
ἄρχων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ γέγονεν, ἣ πρῶτος, ἣ δεύ-- 
τερος, ἣ τρίτος, ἣ πόσον ἔχαστος χρόνον, ἣ τί χατορ- 

θώσας καὶ ἐργασάμενος, οὐδὲ ὄναρ ἐφαντάσθης ποτέ, 
Νόμων δὲ τῶν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ χειμένων, οὐδὲ ἐτέ- 
ρὼν λεγόντων ἀχοῦσαι χαὶ προσέχειν ὑπομένεις. Πῶς 
οὖν, εἰπέ μοι, προσδοχᾷς τεύξασθαι δ᾽ τῶν ἐπηγγελ- 
μένων ἀγαθῶν, μηδὲ τοῖς λεγομένοις προσέχων ; ̓Αλλ᾽ 
εἰ χαὶ μὴ πρότερον, νῦν γοῦν τοῦτο ποιῶμεν. Καὶ 
γὰρ εἰς πόλιν μέλλομεν εἰσιέναι, ἐὰν ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ, 

χρνσῆν, καὶ χρυσοῦ παντὸς τιμιωτέραν. Καταμάθω- 
μὲν οὖν αὐτῆς τὰ θεμέλια, τὰς πύλας τὰς ἀπὸ 
σαπφείρου χαὶ μαργαριτῶν συγχειμένας" χαὶ γὰρ 

ἔχομεν ἄριστον χειραγωγὸν τὸν Ματθαΐῖον. Διὰ γὰρ 
«ἧς αὐτοῦ πύλης εἴσιμεν νῦν, χαὶ δεῖ πολλῆς ἡμῖν 
τῆς σπουδῆής. Ἂν γὰρ ἴδῃ τινὰ μὴ προσέχοντα, ἐχ- 

δάλλει τῆς πόλεως. Καὶ γάρ ἐστι βασιλιχωτάτη ἡ 
πόλις χαὶ περιφανής" οὐχ ὥσπερ αἱ παρ᾽ ἡμῖν, εἰς 

ἀγορὸν χαὶ βασίλεια διῃρημένη" ἀλλὰ πάντα βασί- 
λεια τὰ ἐχεῖ, ᾿Αναπετάσωμεν τοίνυν τὰς πύλας τῆς 

διανοίας, ἀναπετάσωμεν τὴν ἀχοῆν, χαὶ μετὰ φρίχης 
πολλῆς μέλλοντες ἐπιδαίνειν τῶν προθύρων, προσχυ- 
νήσωμεν τὸν ἐν αὐτῇ βασιλέα" χαὶ γὰρ εὐθέως ἧ 

πρώτη προσδολὴ χαταπλῆξαι δύναται τὸν θεατήν. 

δι τά οη!. ΕΒ, 53 ἀθλοφόρους θαλλοφόρους Β. 6. Ὁ. 
δ τίνα Εαὰ. ργαίογ Μοῦ. Μὺυχ στρατευομένων εοτΓ. Ο. 55 ὀρθούς Α. Β. ἢ, εἱ ργ. (. οπ. 1}. (. 

Κεχλεισμέναι μὲν νῦν δ" εἶσιν ἡμῖν αἱ πύλαι" ὅταν δὲ 
ἴδωμεν αὐτὰς ἀναπετασθείσας (τοῦτο γάρ ἐστιν ἡ τῶν 

ζητημάτων λύσις), τότε ὀψόμεθα πολλὴν ἔνδον τῇ) 
ἀστραπήν. Καὶ γὰρ τοῖς τοῦ πνεύματος ὁδηγούμενος 

ὀφθαλμοῖς, πάντα σοι ἐπαγγέλλεται δειχνῦνα! ὁ τελώ- 

“γῆς οὗτος" ποῦ μὲν ὁ βασιλεὺς κάθηται“ καὶ τίνες "Ὁ" 
αὐτῷ τῶν στρατευμάτων παρεστήχασι' χαὶ ποῦ μὲν 
ἄγγελοι, ποῦ δὲ ἀρχάγγελοι" καὶ τίς τοῖς νέοις πολέ- 

ταις ἐν τῇ πόλει ταύτῃ [18] τόπος ἀφώρισται, χαὶ 
ποία ἣ ἐχεῖ φέρουσα ὁδός" καὶ τίνα ἔλαθον λῆξιν οἱ 
πρῶτον πολιτευσάμενοι ἐχεῖ, χαὶ οἱ μετ᾽ ἐχείνονυς, χαὶ 

οἱ μετὰ τούτους᾽ χαὶ ὅσα τῶν δήμων ἐχείνων τὰ 
τάγματα, κχαὶ ὅσα τῆς βουλῆς, χαὶ πόσαι ἀξιωμάτων 

διαφοραί. Μὴ τοίνυν μετὰ θορύδου χαὶ ταραχῆς εἰσ- 
ίωμεν, ἀλλὰ μετὰ σιγῆς μυστιχῆς. Εἰ γὰρ ἐπὶ θεά- 
τρου σιγῆζῆς πολλῆς γενομένης, τότε τὰ τοῦ βασιλέως 
ἀναγινώσχεται γράμματα, πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τῆς πό- 
λεως ταύτης ἅπαντας δεῖ χατεστάλθαι, καὶ ὀρθαῖς 59 

ταῖς ψυχαῖς χαὶ ταῖς ἀχοαῖς ἑστάναι. Οὐ γὰρ ἐπιγείου 

τινὸς, ἀλλὰ τοῦ τῶν ἀγγέλων Δεσπότου τὰ γράμματο 
ἀναγινώσχεσθαι μέλλει, Ἂν οὕτως ἑαυτοὺς ῥυθμί- 

σωμεν, καὶ αὐτὴ τοῦ Πνεύματος ἡ χάρις ὁδηγήσει 
μετὰ πολλῆς ἀχριθδείας ἡμᾶς, καὶ πρὸς αὑτὸν ἤξομεν 

τὸν θρόνον τὸν βασιλιχὸν, χαὶ πάντων ἐπιτευξόμεθα 

τῶν ἀγαθῶν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος, ἅμα 
τῷ Πατρὶ χαὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμῆν. 

85) τεύξεσθαι Ε, οἱ οοτν. Ο. ἢ. "' μέν οπι. Α. νῦν. 

ΟΜΙΛΙΑ͂ Β΄. 

Βίδλος γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, 
υἱοῦ ᾿Αδραάμ. 

α΄, ἿΑρα μέμνησθε τῆς παραγγελίας, ἣν "Ἷ πρώην 

ἐποιησάμεθα πρὸς ὑμᾶς, παρακαλοῦντες μετὰ σιγῆς 

ἀπάσης χαὶ μυστιχῇς ἡσυχίας ἀχούειν τῶν λεγομέ- 

μῶν ἀπάντων; Καὶ γὰρ Ν' μέλλομεν τῶν ἱερῶν σήμε- 

ρὸν ἐπιβαίνειν προθύρων" διὸ καὶ τῆς παραγγελίας 

ἀνέμνησα. Εἰ γὰρ Ἰουδαῖοι χεχαυμένῳ ὄρει, καὶ πυ- 
ρὶ, καὶ γνόφῳ, χαὶ σχότῳ, καὶ θυέλλῃ προσιέναι [19] 

μέλλοντες, μᾶλλον δὲ οὐδὲ προσιέναι, ἀλλὰ πόῤῥωθεν 
ταῦτα καὶ ὁρᾷν χαὶ ἀχούειν, πρὸ τριῶν ἡμερῶν ἔχε- 

λεύοντογυναιχὸς ἀπέχεσθαι, χαὶ τὰ ἱμάτια ἀποπλῦναι, 

καὶ ἐν τρόμῳ ἦσαν καὶ φόύῳ, καὶ αὐτοὶ, καὶ μετ' 

ἐκείνων Μωῦσῇς" πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶς τοιούτων μέλ- 

λοντας ἀχούσεσθαι δ᾽ λόγων, καὶ οὐ πόῤῥω ὄρους 

ἑστάναι χαπνιζομένου, ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸν εἰσιέναι τὸν 

οὖρανὸν, πλείονα χρὴ ἐπιδείχνυσθαι φιλοσοφίαν, οὐχ 
ἱμάτια ἀποπλύνοντας, ἀλλὰ τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς 

ἀποσμήχοντας, χαὶ πάσης βιωτιχῆς ἀπαλλαττομέ- 

νους μίξεως. Θὺ γὰρ γνόφον ὄψεσθε, οὐδὲ χαπνὸν, 

οὐδὲ θύελλαν" ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν Βασιλέα χαθήμενον ἐπὶ 
«οὔ θρόνου τῆς ἀποῤῥήτου δόξης ἐχείνης, χαὶ ἀγγέ- 
λους χαὶ ἀρχαγγέλους παρεστῶτας αὐτῷ, χαὶ τοὺ“ 
δήμους τῶν ἁγίων μετὰ τῶν ἀπείρων μυριάδων ἐχεί- 
νων. Τοιαύτη γὰρ ἣ τοῦ Θεοῦ πόλις, τὴν Ἐχχλησίαν 

ἔχουσα τῶν πρωτοτόκων, τὰ πνεύματο τῶν διχαίων, 

ΤΊ Α, "ἢ καὶ γὰρ] χαὶ γὰρ καὶ Β. χαὶ νῦνΕἀὰ. 55 ἀχούειν κά. 55 ὃ οπι. (. ἢ. 

τὴν πανήγυριν τῶν ἀγγέλων, τὸ αἷμα τοῦ ῥαντισμοῦ, 
δι᾿ οὗ τὰ πάντα συνήφθη, καὶ ὁ 86 οὐρανὸς ἐδέξατο τὰ 
ἀπὸ γῆς “', καὶ γῇ τὰ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ ἡ πάλαι 
ποθουμένη καὶ ἀγγέλοις χαὶ ἁγίοις παραγέγονεν εἰρή» 
νη. Ἐν ταύτῃ τὸ τρόπαιον ἔστη τοῦ σταυροῦ τὸ λᾶμ- 
πρὸν χαὶ περιφανὲς, τὰ λάφυρα τοῦ Χριστοῦ, τὰ 
ἀχροθίνια τῆς φύσεως τῆς ἡμετέρας, τὰ σχῦλα τοῦ 
Βασιλέως ἡμῶν’ ταῦτα γὰρ ἅπαντα ἀπὸ τῶν Εὐαγ- 
γελίων εἰσόμεθα μετὰ ἀχριδείας. Κἂν ἀχολουθῇς μετὰ 
ἧσυχίας τῆς προσηχούσης, δυνησόμεθά σε περιαγα- 
γεῖν πανταχοῦ, καὶ δεῖξαι, ποῦ μὲν ὁ θάνατος ἀν- 
ἐσχολοπισμένος χεῖται" ποῦ δὲ ἡ ἁμαρτία χρεμαμένη" 
ποῦ δὲ τὰ πολλὰ χαὶ παράδοξα ἀπὸ τοῦ πολέμου τού- 
του, ἀπὸ 55 τῆς μάχης ταύτης ἀναθήματα “", Ὄψει 
χαὶ τὸν τύραννον ἐνταῦθα δεδεμένον, χαὶ τῶν αἰχμ- 
αλώτων τὸ πλῆθος ἑπόμενον, χαὶ τὴν ἀχρόπολιν, ἀφ᾽ 
ἧς ὁ μιαρὸς δαίμων ἐχεῖνος ἅπαντα χατέδραμε τὸν 
ἔμπροσθεν χρόνον" ὄψει τοῦ λῃστοῦ τὰς χαταδύσεις 
χαὶ τὰ σπήλαια, διεῤῥωγότα λοιπὸν [30] καὶ ἀνα- 
πεπταμένα" χαὶ γὰρ χαὶ ἐχεῖ παρεγένετο ὁ Βασιλεύς. 
᾿Αλλὰ μὴ ἀποχάμῃς, ἀγαπητέ" οὐδὲ γὰρ εἰ πόλεμόν 
τις αἰσθητὸν διηγεῖτο, καὶ τρόπαια, καὶ νίκας, »όρον 
ἔλαθες ἄν 4". ἀλλ᾽ οὐδὲ σιτίον οὐδὲ ποτὸν ποὸ ταύτης 
ἂν ἔθου τῆς ἱστορίας. Εἰ δὲ ἐχείνη ποθητὶ. ἡ διήγη- 
σις, πολλῷ μᾶλλον αὕτη. Ἐννόησον γὰρ ἡλίχον ἐστὶν 
ἀχοῦσα:, πῶς μὲν ἐχ τῶν οὐρανῶν χαὶ τῶν θρόνων 

51 τῆς γῆς Εἀὰ. 
4 ἀπό] καί Α. Ε. 42 ἀναθ,] τὰ ἀναθ. Α. Ο. Ε. “5 ἐλάμθανες οἱ πιὺχ σιτίων οὐδὲ ποτῶν Βἀά. 



45 ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΒΟΜΙΙ,. 11. οε 

μρίοβ, δὰ} φυΐνυδ γα οὐ ο (οπηρογα πα 811 : οἰἰαπι- 

4ιι6 ἀφοποιϊιείϑπι, ἐογοηᾶγυπι ἀἰδιγθυίογα8, οἱ ἀυςοϑ, 

4ια5 τὸ5 πἰ 1} εἰν ργούοβϑα να]οηϊ. Ουΐβ Ὑ6ΓῸ ὀυχ 51 

ἰ νᾶς ἐς χυϑ Ἰοφιίπιυτ εἰν ία!ο, 4ιῖ5 ργίηνα8, αι ΐϑ 565 

οὐπάυ5, 4ιῖ5 ἰογιῖ 8, να] φυληίο0 ΄υΐδαυδ ᾿ἰΘΠΊρΡΟΓΘ Π|6- 

Γυογῖῖ, αυἱάνα ργῶοίογο ρβοδβοσῖὶ, π6 Ρ6Γ 50π)ηἰυπὶ 

φυϊάεπι σοφὶία5ι:}. θ6 Ἰεσίνυ5 γ6ΓῸ [μ}}05 οἰ ν᾽ 1415. 110 

4]1ο5 αὐἰάδιι Ἰοᾳυεπίο8 5βυβιΐπ68 δυάϊε. Ουοπιοῦ 

ἰσίιαγ, αἷς πὶ, ργοπιῖβδα θο πᾶ 16 οοποθηυυίυγυπη 

Βρ6γδ8, αἱ πες αΐοι]8 δὰ [|| δρδοίαπιῖθυβ αἰιοπάδϑ ἢ 

γογυπὶ δἱ ἰὰ ποη δπίθ ργδϑι ἴπι1}8., γοὶ ἤθης ἴΔΟΟΓῸ 

δὐγοίυ5. Εἰοηΐπι εἱ θδυδ ἰὰ σοποοββοῦῖ!, υγθοπὶ 841- 

ἰυτὶ δυμυβ δυγοᾶπι, οἱ 4υῦνῖδ ἃῦγὸ ῥγαι οἱ ΟΡ Π. 

Ε͵}ι5 ὄγρὸ ΓὈπάδηηου! ἀἰΒοΔΠ}118., Ε}5 ρΟΓΙδ8 ΘΧ δᾶρ- 

ρϑίγο οἱ πιδγφαυῖβ δίγιοιι 5 : ἀυσίογε πὶ αυΐρρα οριΐ- 

"ῦπι πα πι5 Μα δ υηι. ΡΟΓ ᾿ρϑῖυ5 ὨΔΠ]416 ΡΟΓΙΔΠῚ 

πῦπς ἰπίγαπιυδβ, πθυϊοφια που ΐβ διυάϊο 6δί οριι5. Ναπι 

δὶ συοπιρίδπι νἱάδγι! μο Δι πίῃ, αἰϊοῖει ὃχ εἰνῖ- 

ιδι6. Εβί φυΐρρα υγῦδ [Π|4 πιαχίπι γορὶα οἱ {Π 8.Ὁ|5., 

ποῦ υἱ υγῦο8 ποδίγω, ἰη ἰογυ οἱ γορίδιῃ ἀϊδι)η- 

κυΐϊϊυν : 864 ἐν οπιηΐδ τορία δυηί. Αρεγίλτηιιϑ ἰἰηυθ 

πι6 115 ᾿απι88, δρογίδπιυϑ ΔυΓΟ8, οἱ οὑπὶ ἰγειθογο 

Ρ᾽υγίπιο Ἰἰπνῖμα ἰγϑηβθγοβϑισῖ, Βοχεῖὶ ἢΠυπὶ Δι ΟΥΘΠιυ8 : 

πᾶπὶ γαὶ ργϊπιυβ ΟΠ ΓΕδ8ι18 δϑοίδίογὶ (ουτογο πὶ ἰῃ- 

οὔϊογα ναϊοὶ. Μοάο φυϊάοπι μοῦ ἰδίϑ5 μοὶ οοεϊυδ 

δι : αυληάο δυϊοπι ἰδῖ88 ἀρογῖ85 υἱ ον 5 ([56 6εὶ 
ὁ ἢ ιςδιοηυπι 501}{}0)., ἰυπς πυϊυπὶ ἱμίυς [ὦ}- 
δογοπι σοηδρίοἰθυβ. ϑρί ΓΙ 015 6ηἾ πη οου 5 ἀυοίυς ρυ- 

"]σδι18 16, οπιηΐδ 56 11} ] ΟΒἰ ΘηΘΌΓΙΠΙ 6556 ΡΟἢΪ 6- 

ταν : Οδπληι ὸχ βοάναϊ, αυΐϊαπὶ ἀδ Ἔχοθγοὶ 1 }}18. 1}}} 

δὐεῖπί  υὐἱπδπι δίηϊ δηᾳο}!, υὐί ἀγοδιχοὶ! : αυΐβ πο0- 
σἷβ ἰβιϊυβ υτθἷδ οἰνί θυ δἰ( ἀοθρυίϑίυ5 Ἰ06ι8; φυ δ᾽ 

νἷὰ ἰδίας ἀυσδιδ; αυλιη βογίοπι δϑοσθρογίηι ἰΐ, φυὶ βυηὶ 

ργίμηυπι ἰβιϊς οἶνθβ δπηΐβοὶ, οἱ μοϑί 05 ϑβθουπάϊ, ἃς 

ἀδίπάς τοΓι}} : φυοί 5ἰηι Πότ αἰνίειπι ογάΪ 68, φυοὶ 

δοπαίυπι οοπϑιϊυδηῖ, χιοὶ ἀϊφι!δίυπι ἀἰδογ! πη. Νὰ 
ἰϊδφιιθ δυπὶ τὰὐπιαϊυ οἱ δἰγορίίυ ἱηφτοάϊαπιαν, 56 οὔπὶ 
δἰἸδπιὶο πιγοιῖοο. 81 δηΐαν ἴῃ {πδαῖγο οὐπὶ τηᾶβηο 8]- 

Ἰαιτἶο Τπιρογαῖουῖδ ᾿ἰοτα Ἰοσυπίυῦ : ἢλ0}}0 πηαρὶβ ἰη 

[ιοὸ υτῦα οπηηΐα βοάἀαγὶ οροῦίοῖ, 4116 Ἄγγθοιὶδ δηΐη 8 
οἱ διιγίθυβ διίαπάυπι 68. ". Νοη δηΐπὶ Ἰογγαηὶ οὐ͵υϑρίαπι 
Τορ 5, 56 δηρεοίογιπι ϑοιηίηὶ δουρί Ἰοσαπάλ δυηῖ. δὲ 
ἃ ΠΟΒ ΠΟ ρόπόγα νΟΪυθγίηι 8, ἰρδα ϑρί 05 φγαι ἃ 
ὁι1π πηᾶρηδ αἰ ρσοη 8 πο5 ἀοάυςοὶ, δα ἱροϊηαυθ Γ6- 

φἰυπι δο πὶ δοοράσπμ5, θυπδαυθ οἰμπΐδ οοηδ6ᾷθε - 

Ὠ}0Γ, σγαιία οἱ θοηἰσηΐίλια Ὠοηλπΐ ποβισὶ δοδυ (Ἠ γὶϑιὶ,, 

οὐΐ φογία δὲ ἱπιροῦίυπι οὐπὶ ῬΌΙΓΟ οἱ βαποίο ϑρί τίει, 

πι}ς οἱ βϑίῆροῦ, οἱ ἰῃ 5:26 ἃ δξου]οσιιπΊ. ΠΥ Ν 

1 Μογθ]., αγγεοίΐ αγίϑιδ εἰασπάμπι 62,. 

ΗΟΜΙΠΙΑ 1]. 

(λρ. 1. υ. ἢ. δὲν σεπεταίιοπα 7 εεμ Ομγιειὶ β[ἢι θαυϊά, 

Διὶ Αϑνγαδιαηι... 

4. Αιιεπέοθε αμαϊεπιμηι ἐχοίαία, ἀεεοτὶ ρίϊοπ εν 

τορπὶ οὐεἰ εἰ αὐογίϊων. ---- ἈῈ τη Πἰ Πἰβι}8 δἀπιοη  ἰοΝἾ5., 

408 πυροῦ υοβ "ογίαιὶ δυπιι8, υ1 οὐπὶ ΟΠπηηΐ 8:16 π|10 οἱ 

τωγϑιϊοι φιίεῖα ἀϊοία οπιπία δυάἑγοιϊβ  Νυπο δυο! δ8- 

ἐγὰ ᾿ἰηνία ποάϊδ δἀϊιανὶ βυπιη85 ; ἰάδοσιο γο δ δά πο γ- 

ἰδιϊομδια {ἰΠΠδπν ἴῃ πιοπίθι! γανοοᾶνὶ. Ναῖ κἱ δυ πὶ δά 

τηοηίοπι διράδοίοπι, δά ἰξποιη, δὰ οἰ αἰποηι, δά ἰ6π6- 

ὈρΆ5 οἱ ργοςο πὶ Δοσοθβϑυγί ; ἱπιο ποὴ δοοδβδβυγὶ, βοὺ 

δ δυάϊιατί οπιίηυ5 οἱ υἱβυγὶ, ιγῖθυβ δηῖ6 ἀΐοθυ8 αὖ 

υχογίνθυς ἀρδιίπογο ἰθοθαηιγ, νϑϑίθϑαυβ δυϊιεγο ; 

Δί4υ6 τη {{π|0ΓῸ ἃ ἰΓΕΠΊΟΓΘ ἀδφοῦδηι, Μογθθϑαι8 οὐπὶ 

ἐρεῖβ : πηι ο πιδε 5 πο8 (8114 δυάϊιυγὶ νογθ,, ὭΟη ρΓῸ- 

οὐ] ἃ πιοπίθ [ιπιδηία δἰαπίοδ, βεὰ ἰρϑὰι μι γαβϑυσὶ 

δἴυπι., πιϑίογοπι ἀδίνθνιβ Ἔχ μίυογα ρὲ] οϑομ)ίαπι, 

ἤθη γοδιϊμηθηιλ αὐΐυδη!68, 56 δηΐ πα: 8.014) 8 Ὀ510Ὁ- 

Εύμί68, οἱ δὉ οπιηὶ 58:56] αγίυπι Γογυαι ΘΟΠΊΠΙΪΧ(ΪΟΒΘ 

᾿ἰθετὶ. Νόοῦ δίῃ οαἰϊφίοιθ νἱἀθ}5., ποπ ἰυμπιυηὶ, 

ποη γος ἴδηι ; βεὰ ἰρϑυπὶ εροπι βοάθιηθπὶ [ἢ 5010 

ἰθο ΝΆ} }}}6 {15 φίοΥῖ:Ε, ΔυΖΟΙ 8406 εἰ ΔΡΟΙΔΉσΟΙΟΒ ἰρ8ὶ 

αἰβίδι! 68, βοποιογιπηή6 ρΟριῸ8. οἴη ἱμπαπΊογα "1 

{ΠΟγυπι οὐρα. Το}}8 αυΐρρα 6ϑὶ εἰν 48 Πεΐ, ἘςοΙ δἰ: πὶ 

γεϊπι ἰνογυμι Πθ6Π8., βρί γἰτ05 Ἰυδίογυπι,, δηφεϊογυιη 

Γτοχυσιΐδπι, δϑιξυΐῃα πὶ Δδρογϑίοη δ, 4110 Οτμεΐα 00 - 

ρυϊδπίωγ, ἀοίυπι ἰογγειιὰ βυβοθορὶϊ, εἰ ἰθῖτὰ οὐἰοδιία : 

οἱ ἦδπὶ οἱἶπι ἀοβίἀογδί ρᾶχ δηρ6}}18 δίχυο βᾶποιΐς ὁο- 

ῃλία δβί. [πῃ δος ἀγα ογυοὶβ ἰγοραιπι ἢΠαβίγο ἰΠΠυ4 οἱ 

οοπδρίσιυπι ογθοίαιη 681 : βρο ὰ ΟὨγῖδί9 ρᾶγία., ἐχι- 

νἷο πϑιιγρ ποβίγιρ πιβηιθῖπ οξὶδ ποριγὶ : 4118 ον 

εἶδ οχ ουδηροὶ δ ϑοουγαῖο ἀϊδοθπιι8. 51 οὐπὶ ὁ0η - 

γυρηὶ υΐοια βεχυκτὶβ, ροϊουίπιυ5 (6 Ρ6Γ Ουμοία εἷγα 

οἰμπάυσεγο, οβίθπάθγεαιθ {01 υθϊπδπὶ ΠΙΟΓὄ ΔΠσ. 

ἰδεοαι, οἱ ρϑοουῖπι δυβροπβιπὶ 51, δὲ ΠΠ ΓΙ πλὰ 86 

τα ΓΑ 65 ἐσ δος θΕ} 1], χ ᾿ν86 ριιρπᾶ πιδηυθα. Υ]- 

ἀοθὶα εἰ ἰγταππαπι υἱποῖμπι οὐπὶ πρι  ἰτἀ1π6 οαρηῖνο- 

γῦπι Βοημοηίο, οἱ Ἀγεὸπι, ὁχ 488 ἱπιρηγι ἢ ἀϊβπιοη,᾿ 

ργιείογίιο ἰδπῖρογα, ἰμουγδ08 [πῃ Οπιηὶᾶ [λεἰοῦδι : νἱάο- 

υ͵ἱβ οἰἴδιη [ετἰ5 ἰαιί θυ] οἱ βρεϊιποδ5, ἀϊγυρῖλβ φυϊάοπι 

οἱ ραιείδειας : παπὶ ἰδὲ φιοχυα Βδχ Δ ιϊ. γοῦι Π6᾽ 

(λιϊδοαϑ, ἀϊ!δοία : ἢ6406 δηΐιη 8ἰ {8 0} ]}υπὶ 86} 56Π- 

δι1Π| ολάδπϑ δπαγγαγοὶ, 51 ᾿γοραα., δὶ υἱοιογίϑ, ἢ α 

οὐπὶ [ιβιϊἀΐο ὀχοίρογοβ; ἱπιὸ πο εἴδη, πέὸ μοίπὶ 

πυὶς ποιγαιοηὶ δηίθροόμθγοβ. (04 5ἱ [|| γυσιπνάα οδὶ 

παγγδίϊυ, πιιι]10 πιδαὶβ μιδο δεῖ, Ῥεγρεπὰθ θΐπὶ 4υδῃ- 

ἰᾳπὶ ἐϊυὰ οἷῖ αυδϊτα,, συοιποὰο Ὠδ85 ἀ6 10, ἀθαυθ 

τυσίο 50110 διιγβᾷθηβ, ἴῃ (ἐΓΓΆΠΙ, ἴπηυθ ἴρϑῦπι ἰπίθγηυπι 

δγιρογὶ!, οἱ ἴῃ δεὶβ βιβίϑγί!  φαοπιοάο ἀἰανο 5 8είοιπ 

οἱ 'ρβ6 βυδηὶ οοπίγα Ποῦ ἰηδιγυχοτί!; ἱπ|0ὸ ΠΟ ὁο0ῃ- 

(τὰ δοῖπὶ πυάυμι, 56ι) θδι πὶ ἰῃ πδίυγ αὐποοιν πὶ 

πυπιληα. ΟΘυοί 6 πνγΔ 16 651, πιογίθηι ΟΓῖ6 50π- 

ἴλη) νἱ 615, οἱ πηαϊοὐ οί ιηα]οάϊοϊο συ] αιαπι; οἱ 



Ἐδ 

ΡῸΓ 46 ἀϊαθο 5 Δηῖο νϑ] θα, Γ6Γ 64 6ΠῈ 6}0.5 5οίυ- 

δι ἰγγϑπηΐϊάθηι. ΕΘΌΓΡΆΠΙΙΒ ἰδία, οἱ βοπιηυπὶ (6- 

ρα Π δεν 3 : Θ06α μογί88 ΥἱἋ800 ΠΟΪ5 ΔρΟΓΙΔΒ ; δ6ἀ σα 

Οἰππὶ πιοιοβιία 6 ἰΓδηοΓῈ ἱπριθἀ δηλ Γ,, δίδει πὶ ]]- 
τηΐνα ροίοηῖ65. Οὐ δῖ ἰδίας Πἰπηΐπα ἢ ΖΊδῸΥ σ6π6- 

ταϊϊοπὶς Ψ6ειι ΟἸτὶειὶ Πἰϊϊ Βαυϊὰ, κἰὶϊ Αϑγαδαηι. Ουϊὰ 

ἀϊοῖς ἢ ἀ6 υμΐρσαπιιο Ὠοὶ ΕἸΠ1Ο (6 Ἰοχυυίγπ) 6556 ρ0]- 

᾿Ποοδαγίβ, οἱ θανίἀοπὶ τηοηογα8.,, ἰοπιΐη6πὶ ροϑί τη} }}8 

σοπογδιοη 85 πδίυπι), ᾿ρϑυπιαια ἀϊοἷδ 6556 οἱ ρα ίΓΘΙ} οἱ 
Ργοάναυπι ; Εχϑραοίβ, πα 5᾽πλὰϊ οπηηΐὰ δ ΊΒΟΟΓΘ 4Ε9ΕΓΔΒ ; 

Βοαὰ βοηϑίπὶ ἁἴχια ρηυϊδιῖπι. [ἢ ΠΠπλΐπ6 50] πὴ 5.85. 

δάϊηις ἴῃ ἶρ50 οϑδιϊο ; σι! [6ϑ|1π85 δὰ ἱηιορίογα ἢ Νοι - 

ἄἀυπι οχίογίορα οπιηΐα Ῥγοῦθ οχρίογαϑί : Ποήπ6 Θη πη 

Π]λπὶ ἘΠ} σαπογδ!  οηοπὶ δά ας ΓΟΘΘΉΒ6Ο ; ἴ1]0 Π6406 
ΕΠ ας ροδὶ δϑι τα, μι ἐμ 6 0}}}8. οἱ ἀγοδιἃ 

681. Ποοηιο (ἰδὲ δηῖα πη 588 ργο μή οῖα ἀἰοπυπιδί : 

βία ϊ6πὶ 6᾽08 ραβοϊοῃδπιὶ ρ γάλι 6 .1)8., ᾿ρϑιβη 6 ΟἾΓΟα 

ογῦθπι τἀγγγιυπὶ ργον  ἀθ!ἰδῖ ὁ : Δἀπιῖγ 5. (015 ΟἹΠῚ 
6890. χι!ὰ (Δοίι5 8.1, αὐονὸ ἀὐποοηδεῦ!ῖ, τράϑηᾶ δὲ 

οἰλγα νόοα ὁχοίδηημαπαο αἰχὶ! : ἀδπόγαιϊοηθηι ὁ} φαὶξ 
ομαγταθὶ! (αἷς δ2. 8) 3 

4, [πεαγπαίΐο φμαμίμηι δίμροπάα; χιοηιοάο πο8 ὀταῖ- 

(εἰ. (Πγίείιις Υ εἴτις Τ οεἰαπιοπίμηι Νονο αὐἀμαὶῖ. 1π Υ 6. 

(ετὶ Τοβίαπιεπίο ἤσανα, ἱπ ΝΌνο νετίίας.--- ΝΟῚ ογρο ἀ6 
118 φοπογδιίοπα ΠΟ} 56 γπιῸ δϑῖ, 864 δ [νὰ6 [Π|6ΥΊΟΓΘ 
οἱ ἰδργθηδ, 4015 ἱπηυΠΊ6Γ05 50] (6568 [06 1. Ὠ6 6 

ῬΟΥΓΟ ΡΓῸ Υἱ τ πμοϑῖγα βοουηάυπι δοςορίαπι ϑρίγ [8 
ξταϊιδπι,, δὶς βαγπιοηθπὶ ἰπδι[6ηλ05. Νοαυθ ἰΔπΊθη 

ἢλης οὐὐ οπιπὶ ΡοΓϑρ ου 416 ΘΧΡ] ΠΟΥ ΡΟδϑυΠι15 : 

δ οἱ ἰρβὰ αυοαυς δἀπιοάυπι δβιυροηάδ 6βι. Νὰ ἰἰ8- 

406 οχίρυᾶ (6 δυάϊγα ρυΐ65., ἀυπὶ ᾿'Δης δυ( 8 βοηθγα- 

εἰοπσιῃ ; δοὰ τηθπίοπη οχοίία, οἱ βιλι}πὶ Ἔχ ΠΟΓΓΌΒΩΘ, 

Ὀουμη ἴῃ ἰΟΥΓΆΠπι γϑηΐβ86 διιάΐθηβ. ΠΠ᾿π. Θηἰη 5ἰς δά- 
πιϊγανάυπι, εἷς ἱποχδρϑοίδίυπι) ογαὶ, αἱ Δη66}} ἰῃ οἶϊο- 

γυπι ΟΟἰ]δοῖϊ ΘΌΡΟΓ [6 ΓΘ ργῸ ἰοο οὔθ ἰαυάσπι φ'ο- 

τἰαηαυο σοποίπογοηΐϊ, 6Ι ργΟρ οί: Δηὶ οἰΐπιὶ ἀξ ᾿νὰς 

ΓΟ Οὐδβιυραβοογθηὶ, φυοὰ ἰῃ ἰοΓΓΔ Υἱδυ8 οἱ ουὔπὶ ΠΟΙ) - 

πἰμθυ8 σοηγογϑδίυβ 51} (Βωγμοίι. δ. 58). Εἰοηΐη) δἀπιούυπ 

βίυροηάυπι εϑἰ δυάΐὶνα, θουπὶ ἰπο θ᾽ 6 πὶ, ἰποηαΥΓᾶ- 

ΠΝ] 6, ἱμοοι ΓΘ] Θηδὶ θΙ6ιη, Ραϊγὶ δαυλίθιῃ., ΡῸΡ νἱγ- 

διησλπι νοῃΐ556 νυ ν8Π), οἱ ὁχ πηυ 6 Γὸ ηΔ86| ἀϊσηδίαπι 

6856, ἀνΟΒ406 Δ θ 6 γο αν άθη οἱ Αγ διηυμι. Εἰ αυϊὰ 
ἀΐϊοο θανίάσιι οἱ Αγδμδηπιυμῃ , Νἅπὶ χυοά ἰονΥ ἐιι8, 

οἰἶαπι πλυ] Ἰογο5 [1188 ποι γί 68 ̓, 4029 ρῬᾶ0]0 δηίθ 
πιοπιογανὶ. ΗΟ λυάΐδηβ, δηΐμηιπι ογίσα,, οἱ μ1}}}} ν 1} 

δι 5ΡΙΟΘΡ8 : {Π᾿πΠΙάφα 6 πιαχί πα πη γάζα, ᾳυοά ΕἸ 5, οἱ 
ξοπυΐπιυ5 ΕἸ] 5 θ οἱ 56 ρείμοὶρὶο ἀχϑίβίθηι18 86 ΠΠΠ]Ὼ 

θαυ 5 αυάΐγο ρᾳ58ι8 δῖ, υἱ (6 (Δοογαί Ὠεὶ Πἰ πὶ : 
ῬΆ5808 οδὲ 86 βίο Πι ̓ΔΌΟΓΘ ΒΟΡνυπι, υἱ {1{0] 86 ΓνῸ ρ8- 

ἰγοῦὶ ἴαδοογοὶ Ὠοπιίηυμῃ. Υἱάθπ᾽ δία ἷπὶ 4 ρυίηοὶρίο 

συξηδη δἰηΐ οὐδηροὶα ὃ Θυοά 8] ἀ6 ἰυἱ5 ἀυθιί48., ἃὺ 

[8 αυα δά ἰρϑυπὶ δρϑοίδηι ἰϑϑς ἂἱ ογοίδϑ ἰηἀπΔΓῖ5. 

[μομφ6 οπἶπι ἀἰ {ΠΟ} }8 651, ψφυδιίιπι ἀ ἰδῆ ἴη- 

ἐοϊοοίυμ ροι πὶ, θοιπι Ποπλίποιη ἤογί, αυλπὶ μοηϊΐ- 

Δ. ΑἸ], γε δοτἰοΟΥἸαΉῚ. "" -" 
8 Ἴοχ, πη οἰγωθ5, ἀθδ5ῖ τη ΜΠ ΒΕΙρΡΕ15. ΒΡ] αὐ}, 

5, ΣΟΑΝΝΙ5 ΟΠΠΎΘΟΤΟΜΝΙ ἈΠΟΗΙΕΡ. ΘΟΟΝΘΤΛΑΝΤΙΝΟΡ. : 

ποι [οἱ Πἰΐαπὶ 6586. ὔυμι ἰσίταγ δι 5. ΕΠ τὰ ἢ 

(Πα 6556 θανίαἷα οἱ Αὐγδμὰ», ἀυθᾶτα 7. πῇ ἀ65}}} 

6 δ! αὶ Αὐδ ἰππν οἱ Γαὰαγαι 6556. Νοαπ6 δοΐ 

[γι ϑιγὰ οἱ ἰμοαβδυηι οί ρϑυῃ ἰζὰ ᾿}Π1856ϊ, 5] Ηι 

ὀχα!δίυτι 9 6556ῖ, Νβφῖι5 651 διεΐπι βδοου ἢ ΟΞ ΓΠΘῚ 

{τ τὰ παβοοροῦὶβ βδουπάυῃ 9 για : παῖς 6581 6 χ τὰ 
ἴΐογθ, υἱ ἴω (ἀδδἰ γῸ5. {115 6556 πη] γῖ5. [04 

ἀιϊρίεχ σϑηογδίο [υἱ1, οἱ 4115 51}}}5 ΠΟΘΙ ΓΒ 6ϑϑοί, 
415 ποϑίγδη) ὃ ὀχϑυρογδτγοί. [ἰδ ἢ οσ πη 6 Γ᾽ μη! 

0 15. ΘΟΙ ΡΟΝ; ποϑοὶ λυ} ΠῸΠ ΟΧχ 5Δησ Πη6, ΠΟῚ 

νοϊανίαια Υἱγὶ οἱ φαγη 8, δ δχ ϑρίυἱὰ ϑαυοῖο,, σοι 

Γαι ΟΠ Θπν ΠῸ058 ΘΧΘΌΡΟΓΔΗΙΟΠ οἱ [ὉΔὈΓΔ ΠῚ ΓΘ ΠΠ112 
4υ οχ ϑδρίγιια πο} 18 σοπορἀ πάλ ογαϊὶ. (ει οἱ ς: 

ἴ6γἃ χυσχια οπληΐὰ Ἰ)υϑηοδ ογαηί. δε ΐπη [1 

ογαὶ οἱ Ἰανδόγυπι : αυϊἀ μία δ ΟΧ νιον, σι ρ]8 

οἴη] 6χ ΠΟΥ ὨΔ})6 αι. Νὰι) 4 ὑγορίιθία Δ ρΑΖΆΓ 

Ροὺ {ΠΠυἀ νοίιι5 χρυ λυ : ϑριγ πὶ ἀυ 161} 52} 

οἴαπὶ ἀοοοόηάοτγα, μονα δυο αῦαιὶ. Ας φυσπ)δα πῃ) 

ἀσπῃ οἱ φυΐβ ἰπ τ 6 10 δίληθ, ἀυὺ8. 4|105 5θ)}αμοίο: 
ΟΧρδηδβῖ5 5015 ΔΥΓΟΡ 5406 ἡΠοΡι πὶ υἱνη4ι6 πηδηΐθ: 

ὁοη]υηχοεὶδ : [ἃ οἱ 1||Ἃ6 (οοἰϊ, γοι5 Τοβιδηιοιυ 

Νονο διἤθηροηθ, παίυγαπι ἀἰνίπαιη ἰδ, 51 
ποσιγ'8. ὙἸἀδιν᾽ τ ]8. ̓ ν͵ υ566 Γαἰσοόγοίῃ,, αυδηΐι αι 

(6 ἃ ργϊπεοὶρίο ΟΟἸ υδιγανογὶ 7 ἀιοιηοο (ἰδὶ τόρ 

δἰδιὶπι οϑιοπάϊι ἰπ τυ δροοίς., 4υλϑὶ ἰῃ πιο 0 ὀχθτί 

τα Νοαθο οπΐμν ἰυἱ ΓῸχ ΒΟΉ ΠΡ ἀἰφηὶτα16}}} 5081} ΟἹ 

ιαημἶι, 86ἃ πΐϑϑα Ρυγρηγα οἱ ἀϊλθοιιαια, ΠΝ. 6 

δ ρβ νδϑίθιν ἰάυἱ. 50ἀ 10] αυϊάθιθ,, ΒΘ ποῖυδ᾽ εἰ 

οἷ(, Ἰοϑίθ5 δὰ 86 διίγαμαὶ ἢ 16 οοηίγα., 6 πΠΟΐΠ5 οἷ 

811, δοβίθπι οχ σοηῇίοϊυ5 {ἰπιογ ἐ! [ἀρ8ην νΟΡΙΔΙ, ΠῸΝ 

δ008 οομευγθοι : Ξαἰυίου ομἷπὶ ᾿ρ518., ΠΟ ᾿ΘΓΓΟΓῈΙ 

Αἰΐδγγα βιυάδι. [ἀ60 5ἰδιίιῃ ἔρϑυπι [0 ποιηΐμα γοσανὶ 

Π6ΠΊ06 όδιιπ. ΠΟ φυΐρρα ποπιθη 56805 ποι) ἐδὶ αγὰ 

οἰηι; 5οὰ Παυγαίοα συλ 5. ἀρρο! ιν 36 δι5; [( αι 

Οτῶθοα βἰρηϊῆοαι, Σωτὴρ, ΘΑ  ναΟΓ : δ Ι γΑΙΟΓ ρΌΓΓῸ ἃ 

αἰϊυν, φυοὰ βαϊνυπι (Δοἰαἱ ρορυΐϊυπ δυυπηι. 

ὅ. γ᾽ ἀ65 ψυοιηοῦο δυάϊ οὐ πὶ ογοχὶί, Οθη9Π61ῖ0 ΠΊΟΙ 
γογθὰ [λοίθπδ, ἃ Ρ6Γ 68 41:05 Οἷο1!, 114 435 ΒΡ6Π1 5 

Ρούδηϊ ΠΟ 5 οπι 5 ᾿πάϊοδι ἢ ΝᾺ ΠῚ Ὁ(ΓΙ 056116 ΠΟΠῚὶ 

πἶδ παπᾶ ογαὶῖ δρυὰ υἀσηο5 σορηϊο. ( υ͵ἱά Θηΐηὶ τ 
Θχϑρθοιδία αυπάληι ἀροηάα ΘΥΔηΪ, [11ΠῈ ΠΟΠΊΪΠΙΙΙ 
ἤφυγα γγαοοβϑογαμῇ ; [ἃ υἱ 8π| ΟἸἵπι ΟΠ ΠἾ8 ΠοΥΪίΑιὶ 

(ἀπ }{π5 ργφγαρία 9 65861. ὅ65115 6Π1Π γοσϑί!Γ αυΐ, ρο51 

ΜοΥΞ36πι, ρΡορυΐυτη ἰη ᾿ἰθγγᾶπι ργοπι 5810}}5 ἰηἰγούθυχὶϊ, 
Υἱαἶδιὶ ἤσυγαπι, υἱὰθ οἱ νϑγδιθπὶ. Π|6 ἴῃ (ογγᾶπὶ 
ῬΓΟΙηἰβ8οηΐἶθ, ἶσος ἴῃ οΘ πῈ οἱ ἴῃ οα] 6518 "0Πᾶ : 

ἱ||6 ροξὲ πιογίεπι Μογβῖὶβ, ᾿ιἷὶς ροβδίυδπι ἰθχ 665: 

δανὶ! - 16 ὺἱ γορυ] ἀυχ, εἷς υἱ τοχ. δοά πὸ δ6- 

δυπὶ δυάίοῃϑ ὃσ ποιηϊ πυπι 5}1}}}}πι|0}η6 ἀδοΙ ρί ΑΓΒ, 
ἰἃ 5] ϊάϊι : ὅδει Οἰνὶειὶ βιὰ Ῥαυϊά.. 16 γ6 ΓῸ "0. 
ὁχ θανίἰς, βοὰ οχ δἰϊα {Ὁ ογαϊὶ. θὰ σα ἢ ὉΓΙΠ νΟ' 
οδὶ φοησγαίίοη 8 δοδυ ΟΠ ΓΙ 511}, οἰ ΠΔ (8:6 Π0Ὴ 50[2Π| 

δ ΘΑΥ]]. οἱ ΜΟΓΕ]., παίμγαηι ποϑίγαηι. 56 νοσ, Πα ΜΓΊΗΙ, 
ἀδοϑὶ ἴῃ οπιπίθυ8 ρθη Μαιυβογίρι 5, ποὺ ΘαργΙ ΠΗ τῸΓ Ὁ 
Απίδηο. Νόπι νοχ, ποδίγαηι, γοίθγι δὰ νΌΓΟΙΠ, (ὙΜΕΓαΙ 0. 
ϑυργα. 



2) . ΙΝ ΜΑΤΤΗΟΜ ΠΌΜΙ,. Π. 40 

ἀναστὰς τῶν βασιλιχῶν, χαὶ εἰς τὴν γῆν, χαὶ εἰς 

αὐτὸν τὸν ἄδην ἥλατο ὁ Θεὸς, χαὶ ἐπὶ τῆς παρανάξεως 

ἔστη πῶς δὲ 4᾽ ἀντιπαρετάξατο ὁ διάδολος, μᾶλλον 
δὲ οὐ Θεῷ γυμνῷ, ἀλλὰ Θεῷ ἀνθρωπίνῃ χρυπτομένῳ 
φύσει. Καὶ τὸ δὴ θαυμαστὸν, ὅτι θανάτῳ θάνατον 

ὄψει λυόμενον, χαὶ χατάραν ἀφανιζομένην χατάρᾳᾷᾳ, 

χαὶ δι᾽ ὧν ἴσχυσεν ὁ διάθολος, διὰ τούτων αὐτοῦ χα- 
παλυομένην τὴν τυραννίδα. Διαναστῶμεν τοίνυν, χαὶ 

μὴ χαθεύδωμεν" ἰδοὺ γὰρ ὁρῶ τὰς πύλας ἡμῖν ἀνοι- 
γομένας" ἀλλ᾽ εἰσίωμεν μετὰ εὐταξίας ἀπάσης καὶ 
τρόμου, πῶν προθύρων αὐτῶν εὐθέως ἑπιδαίνοντες. 
Τίνα δέ ἐστι ταῦτα τὰ πρόθυρα; Βίδ.1ος γενέσεως 

Ἰησοὺ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυϊδ, υἱοῦ ᾿Αδραάμ. Τί 

λέγεις ; περὶ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ διαλέξε- 

σθαι δ΄ ἐπηγγείλω, χαὶ τοῦ Δαυϊδ μνημονεύεις, ἀν- 
θρώπου μετὰ μυρίας γενεὰς γενομένου, καὶ αὐτὸν 

εἶναι φὴς χαὶ πατέρα χαὶ πρόγονον: Ἐπίσχες. χαὶ 

μὴ πάντα ἀθρόως ζήτει μαθεῖν, ἀλλ’ ἡρέμα καὶ 

χατὰ μιχρόν. Ἐν γὰρ τοῖς προθύροις ἕστηχας ἔτι 

παρ᾽ αὐτὰ τὰ προπύλαια" τί τοίνυν σπεύδεις πρὸς 

τὰ ἄδυτα ; Οὔπω τὰ ἔξω καλῶς χατώπτευσας ἅπαντα. 

Οὐδὲ γὰρ ἐχείνην σοι τέως διηγοῦμαι τὴν γέννησιν" 

μᾶλλον δὲ οὐδὲ τὴν μετὰ ταῦτα' ἀνέχφραστος γὰρ χαὶ 

ἀπόῤῥητος. Καὶ πρὸ ἐμοῦ σοι τοῦτο ὁ προφήτης εἷς. 
πεν Ἡσαῖας: ἀναχηρύττων γὰρ αὐτοῦ τὸ πάθος καὶ 

τὴν πολλὴν ὑπὲρ τῆς οἰχουμένης χηδεμονίαν, χαὶ 
ἐχπληττόμενος τίς ὧν τί γέγονε, χαὶ ποῦ χατέδη, 

[31] ἀνεδόησε μέγα καὶ λαμπρὸν οὕτω λέγων" Τὴ 
γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; 

. β΄. Οὐ τοίνυν περὶ ἐκείνης ἡ μῖν ὁ λόγος νῦν, ἀλλὰ περὶ 

ταύτης τῆς χάτω, τῆς ἐν τῇ γῇ γενομένης, τῆς μετὰ 
μυρίων μαρτύρων. Καὶ περὶ ταύτης δὲ, ὡς ἡμῖν δυ- 

νατὸν εἰπεῖν δεξαμένοις τὴν τοῦ Πνεύματος χάριν, 
οὕτω διηγησόμεθα. Οὐδὲ γὰρ ταύτην μετὰ σαφηνείας 

πάσης παραστῆσαι ἔνι" ἐπεὶ χαὶ αὕτη φριχωδεστάτη. 
Μὴ τοίνυν μικρὰ νομίσῃς ἀχούειν, ταύτην ἀχούων 

τὴν γέννησιν. ἀλλ᾽ ἀνάστησόν σου τὴν διάνοιαν, χαὶ 
εὐθέως φρίξον, ἀχούσας ὅτι θεὸς ἐπὶ γῆς ἦλθεν. Οὔ- 

τω γὰρ τοῦτο θαυμαστὸν καὶ παράδοξον ἦν, ὡς χαὶ 
τοὺς ἀγγέλους χορὸν ὑπὲρ τούτων στήσαντας τὴν 

ὑπὲρ τῆς οἰχουμένης ἐπὶ τούτοις ἀναφέρειν εὐφη- 

μίαν, καὶ τοὺς προφήτας ἄνωθεν τοῦτο ἐχπλῆττε- 

σθαι, ὅτι Ἐπὶ τῆς γῆς ὥφθη, καὶ τοῖς ἀγθρώποις 

συναγεστράφη. Καὶ γὰρ “, σφόδρα παράδοξον ἀχοῦ- 

σαι, ὅτι ὁ “δ Θεὸς ὁ ἀπόῤῥητος “», καὶ ἀνέχφραστος, 
χαὶ ἀπερινόητος, χαὶ τῷ Πατρὶ ἴσος, διὰ μήτρας Ἦλθε 
παρθενικῆς, καὶ γενέσθαι ἐχ γυναιχὸς χατεδέξατο, 

καὶ σχεῖν προγόνους τὸν Δανῖδ χαὶ τὸν ᾿λδραάμ. Καὶ 

τί λέγω τὸν Δαυΐδ χαὶ τὸν ᾿Αδραάμ, 1ὸ γὰρ δὴ 

φρικωδέστερον, τὰς γυναῖχας ἐχείνας 79, ὧν ἀρτίως 

ἐμνήσθημεν. Ταῦτα ἀχούων, ἀνάστηθι, χαὶ μηδὲν 

ταπεινὸν ὑποπτεύσῃς, ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦτο αὐτὸ μά- 
λιστα θαύμασον, ὅτι Υἱὸς ὧν τοῦ ἀνάρχου Θεοῦ, χαὶ 
γνήσιος Υἱὸς, ἠνέσχετο ἀχοῦσα: χαὶ Δαυῖδ υἱὸς, ἵνα 

σὲ ποιήσῃ υἱὸν Θεοῦ" ἠνέσχετο πατέρα αὐτῷ γενέσθαι 
δοῦλον, ἵνα σοὶ τῷ δούλῳ Πατέρα ποιήσῃ τὸν Δεσπό- 

την. Εἶδες ἐκ προοιμίων εὐθέως οἷα τὰ εὐαγγέλια; 

8 δὲ! ΑΝ Θεῷ Ν. 

Εὰἀμ. 9 ἀπόῤῥητος ἀπρόσιτος Ε. 
Ἑ»ιογὶ ἀλλά, 718 προαναφωνεῖ Β. ΑἩ. 
0). τὸ (ρτ. τῷ) δὲ τὸ πν. Ε, 711 ὑπέγραφε Εαι. 

86 διαλέζαοθαι ὑγ. Ὁ. διαλέγεσθαι Ε΄. 
10 ἐχείναςϊἶ Ῥ τὰς πόρνας Ἐἀὲ, 

ἴ. πριοῦτον] ὁ ἦν Β. 
18 ἣν οιὴ. Α. (΄. 

ΕἸ δὲ [92] ἀμφιδάλλεις περὶ τῶν σῶν, ἀπὸ τῶν 
ἐχείνου καὶ ταῦτα πίστευε. Πολὺ γὰρ δυσχολώτερον, 

ὅσον εἰς ἀνθρώπινον λογισμὸν, Θεὸν ἄνθρωπον γενέ- 

σθαι, ἢ ἄνθρωπον υἱὸν Θεοῦ χρηματίσαι. Ὅταν οὖν 

ἀχούσης, ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ υἱὸς τοῦ Δαυΐδ ἔστι χαὶ 

τοῦ ᾿λδραὰμ, μὴ ἀμφίδαλλε λοιπὸν, ὅτι χαὶ σὺ, ὁ υἱὸς 

τοῦ 'Αδὰμ, υἱὸς ἔσῃ τοῦ Θεοῦ. Οὐδὲ γὰρ εἰχῇ καὶ 

μάτην τοσοῦτον ἑαυτὸν ἐταπείνωσεν, εἰ μὴ ἔμελλεν 

ἡμᾶς ἀνυψοῦν. Ἐγεννήθη γὰρ 7" κατὰ σάρχα, ἵνα σὺ 

γεννηθῇς χατὰ πνεῦμα ἐγεννήθη ἐχ γυναιχὸς, ἵνα 

σὺ παύσῃ γυναικὸς ὧν υἱός. Διὰ τοῦτο διπλῆ γέγονεν 

ἡ γέννησις, χαὶ ἑοιχυῖα ἡμῖν, καὶ ὑπερδαίνουσα τὴν 

ἡμετέραν. Τὸ μὲν γὰρ ἐκ γυναικὸς γεννηθῆναι ἡμῖν 

συνέθαινε" τὸ δὲ μὴ ἐξ αἵματος, μηδὲ ἐχ θελήματος 

σαοχὸς ἣ ἀνδρὸς, ἀλλ᾽ ἐχ 15 Πνεύματος ἁγίου, τὴν 

ὑπερδαίνουσαν ἡμᾶς καὶ τὴν μέλλουσαν προανεφώ- 

γει 18 γέννησιν, ἣν ἡμῖν ἔμελλεν ἐχ Πνεύματος χαρί- 

ζεσθαι. Καὶ πάντα δὲ τὰ ἄλλα τοιαῦτα ἦν. Καὶ γὰρ 

τὸ λουτρὸν τοιοῦτον 15" εἶχε γάρ τι τοῦ παλαιοῦ, εἶχέ 

τι καὶ τοῦ καινοῦ. Τὸ μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ προφήτου 

βαπτισθῆναι, τὸ 15 παλαιὸν ἐδείχνυ᾽ τὸ δὲ Πνεῦμα Ἶα 

χατελθεῖν, τὸ νέον ὑπέγραψε 17. Καὶ καθάπερ τις ἐν 

μεταιχμίῳ στὰς, δύο τινῶν ἀλλήλων διεστηχότων, ἀμ- 

φοτέρας ἁπλώσας τὰς χεῖρας ἑκατέρωθεν λαθὼν συν- 

άψειεν" οὕτω χαὶ αὐτὸς ἐποίησε, τὴν παλαιὰν τῇ χαι- 

νῇ συνάπτων, τὴν θείαν φύσιν τῇ ἀνθρωπίνῃ. τὰ αὖ- 

τοῦ τοῖς ἡμετέροις. Εἶδες τὴν ἀστραπὴν τῆς πόλεως, 

ὅσῃ σε ἐχ προοιμίων χατηύγασε τῇ λαμπηδόνι ; πῶς 

σοι τὸν Βασιλέα εὐθέως ἔδειξεν ἐν τῷ σῷ σχήματι, 

ὡσανεὶ ἐν στρατοπέδῳ; Οὐδὲ γὰρ ἐκεῖ τὴν οἰκείαν 

ἀξίαν φαίνεται ἔχων διηνεκῶς ὁ βασιλεὺς, ἀλλὰ τὴν 

ἀλουργίδα ἀφεὶς καὶ τὸ διάδημα, στρατιώτου σχῆμα 

ὑπέδυ πυλλάχις. ᾿Αλλ᾽ ἐχεῖ μὲν, ἵνα μὴ [23] γνώρι- 

μος γενόμενος ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἑλχύσῃ τοὺς πολεμίους" ἐν- 

ταῦθα δὲ τοὐναντίον, ἵνα μὴ γνώριμος γενόμενος, 

φυγεῖν παρασχευάσῃ τῆς πρὸς αὐτὸν συμπλοχῆς τὸν 

ἐχθρὸν, χαὶ τοὺς οἰχείους διαταράξῃ πάντας" σῶσαι 

γὰρ, οὐκ ἐχπλῆξαι, ἐσπούδασε. Διὰ τοῦτο χαὶ εὐθέως 

αὐτὸν ἀπὸ ταύτης ἐχάλεσε τῆς προσηγορίας, Ἰησοῦν 
προσειπών. Τὸ γὰρ Ἰησοῦς τοῦτο ὄνομα οὐχ ἔστιν 
Ἑλληνιχὸν, ἀλλὰ τῇ ἙἭδραίων φωνῇ οὕτω λέγεται 
Ἰησοῦς" ὅ ἔστιν εἰς τὴν Ἑλλάδα γλῶτταν ἑρμη- 

νευόμενον, Σωτήρ᾽ Σωτὴρ δὲ, ἀπὸ τοῦ σῶσαι τὸν λαὸν 

αὐτοῦ. 
γ΄. Εἶδες πῶς ἀνεπτέρωσε τὸν ἀχροατὴν, τά τε ἐν 

συνηθείᾳ φθεγξάμενος, καὶ δι᾽ αὐτῶν τὰ ὑπὲρ ἐλπίδα 
πᾶσιν ἡμῖν ἐμφήνας ; Καὶ γὰρ ἀμφοτέρων τῶν ὀνο- 

μάτων τούτων πολλὴ ἡ γνῶσις παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις 
ἣν 15, Ἐπειδὴ γὰρ παράδοξα ἦν τὰ μέλλοντα γίνε- 
σθαι, χαὶ οἱ τῶν ὀνομάτων προέδραμον τύποι" ὥστε 

ἄνωθεν πάντα χαινοτομίας προαναιρεθῆναι θόρυθον. 
Καὶ γὰρ Ἰησοῦς 1 ὁ μετὰ Μωῦσέα εἰσαγαγὼν τὸν 

λαὸν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας λέγεται. Εἶδες τὸν 

τύπον ; βλέπε τὴν "ἢ ἀλήθειαν Ἐχεῖνος εἰς τὴν γῆν 

τῆς ἐπαγγελίας, οὗτος εἰς τὸν οὐρανὸν χαὶ τὰ ἐν 

τοῖς; οὐρανοῖς ἀγαθά" ἐχεῖνος μετὰ τὸ τελευτῆσαι 

ΝΙωῦσέα, οὗτος μετὰ τὸ παύσασθαι τὸν νόμον᾽ ἔχεΐ- 

Τ7Ἐ χα ἢ, “5 ὃ 0Π|. (. ἢ. Ἰ»ἷ58. 2, 
ῃ γάρ ΙΡ μὲν Υ ἐπ ς 13 ἀλλ᾽ ἐχ] 5. Β. 

Ἶδ τό] χαὶ τό 18 τὸ δὲ Πν. ἢ τῷ δὲ πν. 
19 Ἰησοῦς Δηῖο λέγεται οοἸϊοοαι Δ. 

41 Καὶ γάρ] 
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νος ὡς δημαγωγὸς, οὗτος ὡς βασιλεύς. ᾿Αλλ᾽ ἵνα μὴ 

Ἰησοῦν ἀχούσας διὰ τὴν ὁμωνυμίαν πλανηθῇς, ἐπ- 

ἤγαγεν " ἸΙησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, Ἔχεϊνος δὲ 
οὐχ ἦν τοῦ Δανῖδ, ἀλλ᾽ ἑτέρας φυλῆς. Τίνος δὲ ἕνεχεν 
Βίδλον αὐτὴν γενέσεως καλεῖ Ἰησοῦ Χριστοῦ; κχαί- 

τοιγς οὐ τοῦτο ἔχει μόνον τὴν γέννησιν, ἀλλὰ πᾶσαν 
τὴν οἰχονομίαν. Ὅτι πάσης τῆς οἰκονομίας τὸ χεφά- 

λαιον τοῦτο, καὶ ἀρχὴ χαὶ ῥίζα πάντων ἡμῖν τῶν 

ἀγαθῶν γίνεται. Ὥσπερ οὖν βιδλίον οὐρανοῦ χαὶ γῆς 
καλεῖ Μωδσῇς, χαίτοιγε οὐ περὶ οὐρανοῦ [34] καὶ 
τῆς διαλεχθεὶς μόνον, ἀλλὰ χαὶ περὶ τῶν ἐν μέσῳ 

φπάντων' οὕτω χαὶ οὗτος ἀπὸ τοῦ χεφαλαίου τῶν 
κατορθωμάτων τὸ βιθλίον ἐχάλεσε, Τὸ γὰρ ἐχπλή- 

ξεως γέμον χα ὑπὲρ ἐλπίδα χαὶ προσδοχίαν ἅπα- 
σαν, ἄνθρωπον γενέσθαι Θεόν" τούτου δὲ γενομένου, 
τὰ μετὰ ταῦτα ἅπαντα χατὰ λόγον χαὶ ἀχολουθίαν 

ἕπεται. 

Τίνος ὃὲ ἕνεχεν οὐχ εἶπεν, Υἱοῦ ᾿Αδραὰμ, χαὶ 
τότε, Υἱοῦ Δαυῖδ: Οὐχ ὥς τινες οἴονται, χάτωθεν 

ἄνω βουλόμενος ἐλθεῖν’ ἐπεὶ ἐποίησεν ἂν, ὅπερ καὶ 3: 
ὁ Λουχᾶς' νῦν δὲ τοὐναντίον ποιεῖ. Τίνος οὖν ἕνε- 

χεν τοῦ Δαυῖδ ἐμνημόνευσεν ; Ἐν 53 τοῖς πάντων 

ατόμασιν ὁ ἄνθρωπος ἦν, ἀπό τε τῆς περιφανείας, 
ἀπό τε τοῦ χρόνου" οὐ γὰρ πάλαι ἦν τετελευτηχὼς, 

ὥσπερ ὁ ᾿Αδραάμ. Εἰ δὲ ἀμφοτέροις ἐπηγγείλατο ὁ 
᾿ Θεὸς, ἀλλ᾽ ὅμως ἐχεῖνο μὲν, ὡς παλαιὸν, ἐσιγᾶτο᾽ 

τοῦτο δὲ, ὡς πρόσφατον χαὶ νέον, ὑπὸ πάντων περι- 
ἐφέρετο. Αὐτοὶ γοῦν λέγουσιν " Οὐχ ἐχ τοῦ σπόέρμα- 

τος Δαυῖδ καὶ ἀπὸ Βηθ.εὲμ τῆς χώμης, ὅπου ἦν 
Δαυῖδ, ἔρχεται ὃ Χριστός. Καὶ οὐδεὶς αὐτὸν υἱὸν 

'Λόραὰμ, ἀλλὰ πάντες υἱὸν Δαυὶδ ἐκάλουν" χαὶ γὰρ 

καὶ διὰ τὸν χρόνον, ὡς ἔφθην εἰπὼν, χαὶ διὰ τὴν βα- 
σιλείαν, μᾶλλον ἐν μνήμῃ πᾶσιν οὗτος ἦν. Οὕτω 
γοῦν χαὶ οὗς ἐτίμων βασιλέας μετ᾽ ἐκεῖνον ἐξ ἐχεί- 

νου ἅπαντας ἐχάλουν, χαὶ αὐτοὶ χαὶ ὁ Θεός. Καὶ γὰρ 

χαὶ Ἰεζεχιὴλ, χαὶ ἕτεροι δὲ προφῆται, λέγουσιν αὐ- 
τοῖς παραγίνεσθαι Δαυῖδ καὶ ἀνίστασθαι, οὐ περὶ 
ἐχείνου λέγοντες τοῦ τετελευτηχότος, ἀλλὰ τῶν ζη- 

λούντων τὴν ἀρετὴν τὴν ἐχείνου. Καὶ 3 τῷ Ἐζεχίᾳ 

φησίν’ Ὑπερασπιῶ τῆς πόιλεως ταύτης δὲ ἐμὲ 

καὶ διὰ Δουῖδ τὸν πωῖδά μου. Καὶ τῷ Σολομῶνι δὲ 

ἔλεγεν δ᾽͵ ὅτι διὰ Δαυῖδ οὐ διέῤῥηξε δ᾽ ζῶντος 

αὐτοῦ τὴν βασιλείαν. Πολλὴ γὰρ ἡ δόξα τοῦ ἀν- 

δρὸς ἣν καὶ παρὰ [49] Θεῷ χαὶ παρὰ ἀνθρώποις. 

Διὰ τοῦτο εὐθέως ἐχ τοῦ γνωριμωτέρου τὴν ἀρχὴν 
ποιεῖται, χαὶ τότε ἐπὶ τὸν πατέρα ἀνατρέχει, περιτ- 

τὸν ἡγούμενος, ὅσον πῤὸς Ἰουδαίους, ἀνωτέρω τὸν 

λόγον ἀγαγεῖν. Οὗτοι γὰρ μάλιστα ἧσαν οἱ θαυμα- 

ζόμενοι'" ὁ μὲν, ὡς προφήτης χαὶ βασιλεύς ὁ δὲ, 
ὡς πατριάρχης χαὶ προφήτης. Καὶ πόθεν δῆλον ὅτι 
ἐχ τοῦ Δανΐδ ἐστι; φησίν. Εἰ γὰρ ἐξ ἀνδρὸς οὐχ ἐγεν- 

νήθη, ἀλλ᾽ ἀπὸ γυναιχὸς μόνον, ἡ δὲ Παρθένος οὐ 
γινεαλογεῖται, πῶς εἰσόμεθα ὅτι τοῦ Δαυΐδ ἔχγονος 

ἣν; Δύο γάρ ἔστι τὰ ζητούμενα " τίνος τε ἕνεχεν ἡ 
μήτηρ οὐ γενεαλογεῖται, χαὶ τί δήποτε ὁ Ἰωσὴφ, ὁ 

μηδὲν συντελῶν πρὸς τὴν γέννησιν, μνημονεύεται 

παρ᾽ αὐτῶν" δοχεῖ γὰρ τὸ μὲν περιττὸν εἶναι, τὸ δὲ 
ἐνδεές. Ποῖον οὖν πρότερον ἀναγχαῖον εἰπεῖν: Πῶς 

89 τἠν] χαὶ τὴν Επὰ. 
ἙΞ δὲ δηιαφησιν. δ᾽ ἔλεον λέγεται Ο. Εἴδηται Ε. 

͵ 
διαῤῥήξω. 56 παρθένον] τὴν παρθένον νὼ 
ἀκούσας Εἰ. 

[ 

-----. 

4: ὅπερ χαί] δῖς Β. οδίογὶ σῆη. χαί,. 55 Ἐν] Ὅτι ἐν Ερ. Αη. 
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βούλει 
δ ὁ Ἰωσήφ οηι. Β. Αη. Αγ. Κ᾽ ἀφῆναι ΜΟΓ. ἀφιέναι ϑαν. ἢεη. 5 παράνομον Ὁ. ΚΕ, 

ἐχ τοῦ Δαυῖδ ἡ Παρθένος. Πῶς οὖν εἰσόμεθα ὅτι ἐχ 
τοῦ Δαυῖδ; "Ἄχουσον τοῦ Θεοῦ λέγοντος τῷ Γαδριὴ), 

ἀπελθεῖν Πρὸς παρθένον 5" μεμνηστουμέγην ἂν- 
δρὶ, ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ, ἐξ οἴχου χαὶ πατριᾶς Δαυΐδ. 

Τί τοίνυν βούλει 5Ἶ τούτου σαφέστερον, ὅταν ἀχού- 
σῃς ὅτι ἐξ οἴχου χαὶ πατριᾶς Δανϊδ ἣν ἡ Παρθένος ; 

δ', Ὅθεν δῆλον, ὅτι χαὶ ὁ Ἰωσὴφ ἐκεῖθεν ἦν. Καὶ αὶ 
γὰρ νόμος ἣν ὁ χελεύων μὴ ἐξεῖναιγαμεῖν ἄλλοθεν, ἀλλ᾽ 
ἣ ἐχ τῆς αὐτῆς φυλῆς. Καὶ ὁ πατριάρχης δὲ Ἰαχὼδ 
ἀπὸ τῆς Ἰούδα φυλῆς ἀναστήσεσθαι αὐτὸν προὔλεγεν, 
οὕτω λέγων" Οὐχ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ ᾿Ιούδα, οὐδὰ 

ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἂν δλθῃ ᾧ 

ἀπόκχδιται" καὶ αὐτὸς προσδοχία ἐθνῶν. Ἧ γὰρ 
προφητεία αὕτη, ὅτι μὲν ἐχ τῆς φυλῆς ᾿ἸΙούδα γέγονε, 

δηλοῖ" ὅτι δὲ χαὶ τοῦ γένους Δανῖδ, οὐχέτι. Ἄρα οὖν 

τῇ φυλῇ Ἰούδα οὐχὶ γένος ὃν ἣν μόνον τὸ τοῦ Δαυΐδ, 
ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἕτερα᾽ χαὶ συνέδαινε τῆς μὲν φυλῆς 
εἶναι τοῦ Ἰούδα, οὐχέτι δὲ χαὶ τοῦ γένους Δαυῖδ : 

᾿Αλλ᾽ ἵνα μὴ τοῦτο λέγῃς, ἀνεῖλέ σον τὴν ὑπόνοιαν 
ταύτην ὁ εὐαγγελιστὴς, εἰπὼν, ὅτι ἐξ οἴχου χαὶ πα- 
τριᾶς [36] ἣν Δαυῖδ. Εἰ δὲ χαὶ ἑτέρωθεν βούλει τοῦτο 
μαθεῖν, οὐδὲ ἑτέρας ἀπορήσομεν ἀποδείξεως" οὐ γὰρ 
δὴ μόνον ἀπὸ φυλῆς οὐχ ἐξῆν ἑτέρας, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀπὸ 

πατριᾶς ἑτέρας, τουτέστι, συγγενείας, γαμεῖν. Ὥστε 

ἄν τε τῇ Παρθένῳ, τὸ ἐξ οἴχου καὶ πατριᾶς Δαυῖδ 
ἁρμόσωμεν, ἔστηχε τὸ εἰρημένον" ἄν τε τῷ Ἰωσὴφ, 
δι᾽ ἐχείνου χαὶ τοῦτο χατασχευάζεται. Εὶ γὰρ ἐξ 

οἴχου Δαυῖϊδ χαὶ πατριᾶς ἣν [ὁ Ἰωσὴφ 55], οὐχ ἂν 

ἄλλοθεν ἔλαδε τὴν γυναῖχα, ἣ ὅθεν χαὶ αὐτὸς ἦν. Τί 
οὖν, εἰ παρέδη τὸν νόμον; φησί. Διὰ γὰρ τοῦτο προ- 
λαδὼν ἐμαρτύρησεν, ὅτι δίχαιος ἣν ὁ Ἰωσὴφ, ἵνα μὴ 
τοῦτο λέγῃς. ἀλλὰ μαθὼν αὐτοῦ τὴν ἀρετὴν, χἀχεῖνο 
εἰδῇς, ὅτι οὐχ ἂν παρέθη τὸν νόμον. Ὁ γὰρ οὕτω 
φιλάνθρωπος χαὶ πάθους ἐχτὸς, ὡς μηδὲ ὑποψίας 

ἀναγχαζούσης βουληθῆναι ἐπιχειρῆσαι χολάσαι τὸν 
Παρθένον, πῶς ἂν δι᾽ ἡδονὴν παρέδη τὸν νόμον; Ὁ 

γὰρ ὑπὲρ νόμον φιλοσοφήσας (χαὶ γὰρ τὸ ἀφεῖναι 
καὶ λάθρα ἀφεῖναι 5, ὑπὲμ νόμον φιλοσοφοῦντος ἦν), 
πῶς ἂν παρὰ νόμον 3 ἔπραξέ τι, καὶ ταῦτα οὐδεμιᾶς 
ἀναγχαζούσης αἰτίας : ̓Αλλ᾽ ὅτι μὲν ἐχ τοῦ γένους 

τοῦ Δαυῖδ ἣν ἡ Παρθένος, ἐκ τούτων δῆλον“ τίνος 
δὲ ἕνεχεν αὐτὴν οὐχ ἐγενεαλόγησεν, ἀλλὰ τὸν Ἰωσὴφ, 
ἀναγκαῖον εἰπεῖν. Τίνος οὖν ἕνεχεν; Οὐχ ἣν νόμος 
παρὰ Ἰουδαίοις γενεαλογεῖσθαι γυναῖχας. Ἵν᾽ οὖν 

καὶ τὸ ἔθος φυλάξῃ καὶ μὴ δόξῃ παραχαράττειν ἐχ 
προοιμίων, χαὶ τὴν χόρην ἡμῖν γνωρίσῃ, διὰ τοῦτο 
τοὺς προγόνους αὑτῆς σιγήσας, τὸν Ἰωσὴφ ἐγενεα- 
λόγησεν. Εἴτε γὰρ ἐπὶ τῆς Παρθένου τοῦτο ἑποίη.- 
σιν, ἔδοξεν ἂν χαινοτομεῖν" εἴτε τὸν Ἰωσὴφ ἐσίγησεν, 

οὐχ ἅν" ἔγνωμεν τῆς Παρθένου τοὺς προγόνους. Ἵν᾽ 

οὖν μάθωμεν τὴν Μαρίαν, [91] τίς ἦν χαὶ πόθεν, 
χαὶ τὰ τῶν νόμων ἀχίνητα μείνῃ, τὸν μνηστῆρα αὖ“ 
τῆς ἐγενεαλόγησε, χαὶ ἔδειξεν ὄντα ἐχ τῆς οἰχίας 

Δαυῖδ. Τούτου γὰρ ἀποδειχθέντος, χἀχεῖνο συνα ποδέ- 

δειχται, τὸ χαὶ τὴν Παρθένον ἐχεῖθεν εἶναι, διὰ τὸ 
τὸν δίχαιον τοῦτον, χαθάπερ ἔφθην εἰπὼν, μὴ ἀνα- 
σχέσθαι ἑτέρωθεν ἀγαγέσθαι γυναῖχα. "Ἔστι δὲ χαὶ 

ἕτερον λόγον εἰπεῖν μυστιχώτερον, δι᾿ ὃν ἐσιγήθησαν 

8. Καί ὁ ὁ Θεὸς δέ 
οἴ Ἀῃ., (πα 6 ΕἾ 

μαθεῖν Α. βούλει... ἀχούσῃς] βούλει λοιπὸν, 
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ξυπογαιϊομδιῃ, 86ὴ ἰοἴδπ| ἀἰΒροηβαι Ὁ π6 ἢ Ουπηρ 66 Ὁ - 
αν 3 Ουἷα ᾿ς ἰοιΐ5 ἀϊδραηδαιοη 8 δρυΐ 681, δι41,0 

Ῥγϊποὶρίπι ποὺ ΐβ οἱ γδϊχ ομππίαπι Ὀοπογυπι. υ θη 

δι οὐσπι ἰθγαπὶ 6} οἱ ἰογγαὰ υοοανὶὶ ΜΌΥΒΟΒ, 

οἰἰδπιβὶ "θη ὧδ οα]0 οἱ ἴογγὰ ἰδπίιμ ἰοφυδίυν, 5οὰ 

ὧὲ [15 δἰἴδιη 4085 ἴῃ πιοριϊΐϊο ροβίῖα αγδῃὶ : [18 οἱ ἰνὶς 
αυόηιο οχ σαρίτα Ὀυοπογυπὶ ἃς ργαοίαγο ρϑϑίογυπι [ἰ- 
ὕγυμ παπουρανίῖ. Ομ οά δηΐπι δἰυροηύυπ) 651 ΟΠ η61}» 

4π6 5ρ6πὶ ὀχβροοίαιἰοποιί4ᾳ06 βυρογαὶ, 6δὶ ΠΟπΙ Θηὶ 

θουπι ἢογί : 4υο ἴλοίο οπιηΐα δβδοουπάυπι, Γαϊοηθιη εἰ 
σοπβοαυθσηιίαηι ανθηϊυμ, 

Ῥαυϊάϊς 4γρίεπάον. Θμαάαπι 46 φοηπεαίοσία Οἰιγὶἐιὶ 

φμιειΐοπος δοίυμπίμν. ---- ΟἿ ἀὐταπ πυη αἰχὶϊ, ΕἼ] 

ΑΡνγδδδιη, οἱ ροβίοα, ΕἾ} θανὶ α ̓ Νοι, αἱ αυϊψαπι ορί- 
ΠἧΔΠΓΙΓ, ΔῸ ἰηϊογίογι υυ5. νυ η5 δι] 5: ΡΟ. ΟΥΆ δβοοη- 

ἄοστγα : αἰοφυΐ ἰὰ (οοἰδθοὶ ψιοὰ οἱ [0088 ; πυπς δι,» 

(πὶ ὁ οοηίγΑγίο ἰμοϊς. Οὐν ογχοὸ δανίἀδηι πιοιηόγανὶ ἵ 

θυΐά {Π6 ἴῃ οπμηΐυπι ΟΓ ἰογο δίυν, τπὶ οὐ σοϑίογυμι 
δρίοπάίογοηι, ἰὰπὶ οἰἸὰ πὶ ΟΠ ροΓ 8 ὁΔ1,58, αυοά ποη [οἱ 
δινιῖα 5:..00}}}5 πιογίαι5 65861., ΄αιοὶ ΑἸ γα απ). Εἰἰ Δ π8] 

ΥΟΓῸ υἱγίᾳμῃα ΡΟ] Πεἰτυ5 δι Πδι5, ᾿ΠΠυ ἃ ἰλη δὴ 438] 8η- 

εἰαυὰ5 ἰδοοθδίυγ ; ἰἰος δυίθπι,, υἰροῖα ΓΘΟΘιμΐΝ 8, 

οπιηΐιπι ΟΥ̓ οἰγουπιίόγοδαίυγ. ρε] πηι] ἀϊουηὶ : 
Νοππὸ ἐς βεοιμὶπα δαυϊά εἰ Βειμίειοηι υἱεο, εἰϑὲ ἐταί 

δαυϊά, τοι! (λτίξιις (]οαπ. Ἴ. 43)} Ναπιο {Πυπι {Π|π|πὶ 
Αὐεαὶια., 856ι} οπηη685 {Ἰυτ αν ἃ νοοδυδηϊ : παπὶ Οὗ 

ἰεμροτὶβ ϑραῖίυπι, υἱ ἀϊχὶ, οἱ ΟὉ γαβπυηι, 'π πιοιηογία 

Πουπιῖηυπὶ πιαχὶδ νοῦ ῃαῖΓ. Θ᾽ ΠῚ Π ΠΙῈΡ οἱ ΓΟΡ68 401008 
γοπογαθαηίαγ, φυΐψια ροϑὶ ἐΠ πὶ ΓΙΌΘ γα, 4 10 Θοθπο"» 
ἡ ΐ θα, πος ἰρδὶ βδοΙυσι,, 86 οἰΐλπι θου8. Εἰοηΐη 

Εχοοπίο! οἱ 4111 ργορίνοῖδ ἀϊσυηὶ νϑηίυγαπὶ 6886 θ8- 
Υἱά οἱ γοϑυγγοοίυγυπὶ 6586, ποη ἀ6 Ὠενία φαΐ πιοῦ- 

5 ογαΐ Ἰοσιδηι6 8. δοὰ ἀ6 [5 4υΐ 6.5 Υἱγίυ 6 πὶ 86- 

οἰαγοηίυγ. ΕΖΟΟΙΪα νοΓῸ αἷὶ : Ῥγοίοσραμι εἰσ αίεπι απὸ 
ῬΤΟΡΙΕΤ π|6 εἰ Ῥγορίεν δαυϊά γμετγαπι πιέμηι (ἃ. Πρ. 19. 
54). ϑαε!οιηοηὶ γϑγὸ ἀϊοοθαὶ, 86. ργορίον Βανι ἐπὶ ΓΟ- 
δηυπὶ νίνθηία ᾽ρ80 [58] οπι 06} ποη ἀἰν 8,886 (ὅ. ἤο. 
4|, 58). Μάη οηΐηι ἐγδὶ ΠΠυ8 Υἱγὶ σίογία οἱ δρυά 

Πουιη οἱ ἀρυά ιοτηἰπα5. ΙἀΘο4υ6 4.0 [10 φυὶ ποιοῦ 
οὔαδϊ οχογάϊΐυπι ἀυοὶ!, οἱ ἰυης δὰ διηήιίᾳυϊογοηι ρᾶγοι}- 

ἰ6πὶ τϑουγεῖῖ, βυρογυυπι ἀυσοηβ, ηυδηίυπ δά }υ- 

ἄξππος, διρεγίυβ βογπιοποπὶ ΟΓάϊγὶ. Εἰ οηἶπὶ πηλχὶπΊθ 
τηΐγα 85 ογϑηὶ : ]ς, υἱροίθ Ταχ οἱ ργορβιείδ ; {1 

"1 ραιτίαγο δ οἱ Ῥγορῃεῖδ. Εἰ ὑπ46 ργοβδϑίυν, ἰμ4}}}68, 

ἱΠυπὶ σ Ὀανίαα ατγἰυ πὶ 6586 7 δὲ ΘΠ) ΠΟ ΟΣ Υἱἕοὸ, 

86 οχ πὴυ γα ἰδηϊηὶ πδίι5 6βὶ, υἱγρὶ "δ δυΐοπὶ 56- 

πολ] οσὶϑ πο ἰαχίίγ, αυοπιοο 56 πλ}}8 ἰρϑιπὶ ΟΧ 

Ὀνίας 6556 ογίυπι Ἶ Ὀυς5 ΠΔΙΏ4Ι6 δυηὶ 4ιαπιἰ0η68 : 

σὰ πιλιγὶβ ροποδίοσία πο τοχ τ, δὲ οὐ 7056ρ]", φυὶ 

εἶπ} σοηίυ «ἃ ροπαγαιίοποπι, 40 {}}}8 πηθπιογΆ ιν : 
νἱἀοίυΣ δηΐπι ἰὸς γοἀυνάδγα, οἱ {ΠΠυὰ ἀοοίἀογαγὶ. Ουϊὰ 

ὄγξο ρεία5 ρογαυϊγαπάση) 6δὶ ἢ ΟΘυοπιο640 ἐχ θανὶὰθ 

Νίγγο ογία [Ὺυογὶ!. ()γὺ ρδοῖο δυίεπ) δείθπη8 ὁχ ἢ4-- 

γίάε ογίδηι 6656  Αὐάΐ Ὠουπὶ σαυγίο!! γα οὶρί θη δι 

υἱ δάϊνοι Υἱγσίποηι ἀξεροπδαίαπι υἷξο,, ἐμὶ ΠΟΜΙΟΝ ἐΓαὶ 

δοεορῆ, 4ε ἀοηιϊο εἰ [απεία θαυϊά ( ἴμιε. 1. 47). Ουἱά 
οἰαυίυδ ροκίυϊα5,, εὔπὶ δυὰάΐ5 ἀ6 ἀοιῶο οἱ [Δ1:|11ἃ θ2- 
γι ΥἹἱγείησπι [υΪ596 

ΙΝ ΜΑΤΤΠΕΌΜ ΠΟΜῚΙ,. 1], 498 

4. Ὁπάς ρηιοῖ, δοόβορ!ι οἱΐδπιὶ πο ογίαπι [ι|586. 
ἴοι αυρρα ογδὶ 406 νοίλγοὶ ὑχόῦοα ἀθοογο, ηἰἶδὶ οχ 
Ργορεΐα γι. Ῥαιγί ΓΟ ἃ ν6γῸὸ Φλο00} ἢΠπη’ ἄχ ἰγὶυ 

δυάλ Θχογίγυπι 6586 ρΓιΕἰἰἰχὶι : Νοη δεβεῖει ρτίμσορο 
(ὁ μία, πέιθ ἀϊα 46 [ἐπιοτῖϑιις οἾιι8., ἀοπος νομπὶω 

ἐμῖ γεροδίίμπι ὁδί : οἱ ἱρ86 εΥῖ᾿ οχερεοίαιἷο σομίδιηι (( εἰς. 

49. 10). (οτγια ἰκος ργορ οι ιΐα,, φιοὰ δχ ἐγίδα αν ιὶ 
[υοεῖ!, ἀφοίαγδι ; δὶ πο υοι τ βαπογα ἢανί 5. ΝΌΙΩ 

ἰχϊίαν ἴῃ {γῖθει δ θη 4]}υἀ ογδὶ βσοηυ5 4π5ηὶ Ὀδν!- 

αἷκ 5. 1π1ὸ πιυ}1 αἰΐα, οἱ σοηϊηζογα ροῖυν! οἱ 6556] οχ 

ἐγῖι δυάα, 4υἷῃ 65861 ΟΣ φοπογα δεν] δ. ὕόγυπι πα 

Ἰιος ἀΐσογοβ, ἤδης εἰὲ δυδρίοἰοι 6 Π) 10}}} αυδηρο δῖα, 

ἀϊοοπα {{Ππ|πὶ [υ1886 ΟΣ ἀοιηο οἱ ίδην  α θεν. Ουοιὶ 

5ὶ ἰά Δ!}Πυπάὰς οἰἰδπὶ ἀἴβοογα γα} 8, πο ἀσοτὶὶ δ᾽ ̓ α ῃγο- 
Βαιο : ποῖ πιοὐο δ η ποη ᾿ἰοὸθαὶ οχ ]ἴα υὐθι πλὸ- 

Το ἀυσαγα, 56] Π6ι 16 6χ Δ᾽ ἴ8 [(Ἱη}}1, [ἃ οϑί, οχ 4118 
σοφηδι!0η6. [4706 5] {ΠΠ4, Εἰ ἄοηιο οἱ [ανιϊΐα Ῥανυῖά, 
Ὑιγσὶηΐ δρίομαιβ, ἀϊοίηπι {ΠΠπ| || σομπβίϑυἷ! ; 5δἱ δοβερῆιο. 

{Πυἀ ᾿ρϑβυπὶ σοηδαι εν. δὲ δε ηὶ χ ἀοηιο οἱ [2π|}}18 

θαν] ἀγαὶ δοβαρῖν, ποπ δἰϊαπὰς δοοορὶϊ ὕχόγθιη, απδι 
ΟΧΣ σορηαδιίοπα 81:3. Οὐ" γ ΓΟ, ἰπηυΐ68, 5' ἰοσδθπ) ἰΓΔΠ5- 
δτοβ5115 δὶ! Υ ϑοὰ ἰἀείγου ργξοσουμδιιβ ἰο5ι}Π {5 651, 

δοβορῖὶι [υ͵ἱϑ56 ᾿υκίυπι,, υἱ Π6 ᾿ιος ἀΐδογοβ., βϑὰ {ἢἰΠἶπι8 
Υυἱγιιἴ6η; οἀοαίι5., Π08ς68 ἰαροπὶ ἂν ἴ0ρ80 ΠΟ [ιυϊδδα 
ν]ἱπίδπι. Οαἱ δου ᾿(α υπιδηπ5 ογαὶ ' οἱ ἃ ργάνο [0- 

πιΐἷ8 ἀδὔοιη νδοι}}5, 1 Π6 βυδρίοϊοπο αυΐάοπι υγίζον! 6 
το] οἱ ἀθ Υἱγρίπα δυην δυρρ οἶυπι, φυοιηοάο |᾿Π]ἀϊο α 

ὁΔι188 Ἰοσ ΘΠ) ἐΓΔΉ86 Γ6858}5 6φϑοΐ ἦ Οἱ δηΐπι ρ᾽υδ αὐοπὶ 

ἰὸχ [ογοθαὶ θ}} ΠΟ ορ θαι {πᾶπῃ ἀϊπι 6 Γὰ οἱ ὁσοι} 6 
ἀϊπιϊίίαγα, ἢΠΠπὰ ογϑὶ υὑ]γὰ Ἰὐφαπι μ}}}]οϑορ Αγ), 4105 
τηο60 σομγα ἰοθοῖῃ δ᾽ αυϊὰ Δὐπ γαῖ, 46 πμ} 18 

ὁοφθηῖθ ποορυϑίίαι ἢ Ἵογιπὶ ὁχ σοπογα θανὶὰ Υ᾽Γγαὶ- 
ποπὴ [υ͵556, ΟΧ ͵4πὶ ἀἶο1}8 μ8]4π| 681. 73 ὙΟΓῸ ΟρΟΓαδ 
Ργοιίαιη {πογὶς ἀΐσογο, οὐγ ποι Πα, 5οα Ζοβορ ὶ σ6- 

πολϊοφίδπι ἀυχονῖι. Ουᾶ ἀὸ οαὐυθὰ ἰρίίαν ἢ Νοη ογαὶ 
ΠΙ05 δριὶ δυΐαο8. πλν} !}ΘΓ πὶ ΦΟΠΟΔΙΟρ 85 ἰαχογο. ὕϊ 
ἰξίτυν βεσυπάυπι πηόγοηὶ ἄρογαί,, 66 νἱἀαγαίωγ ΕΠ πὴ 

ἂὖὺ ἰπίεἴο ἐγαηϑσγοάί, οΠ00 5 πὴ} πο}}}8 ΥἹἸγαπἰ8 σθηυ8 

ἱπυ ϊοαγοί,, ᾿ρκ1}}8 πιδογοβ γοιίοοηβ,, Ζοβορὶ ! φαποαῖο- 

εἴαπὶ ἀυχὶϊ. 5: δηΐηὶ ἰὰ ἀ6 Υἱγρίηθ [δοἰβδαὶ,, πον μι} 
ποίδιη ΠΟΙ) ΟΠδιιρ 556. ; δὶ Ζοβδρίνιηι ἰδοιι556ὶ, ΡΖ ἢ ἷ8 

Ῥγοφοηϊογθσ ποὴ ποϑϑοιηυϑ. ΠῚ ἰίψιο αἀἰβολπιυδ 4:8 
ο586, Ματγία, οἱ ὑπάς οΥἵδ, ἰοζοδαυδ ἰηϊλοίξ5 πηδηθγοιὶ, 

βροηϑὶ ο᾽υ8 φειιϑδϊορίδη) σοπίοχυ!, οἱ ὁχ ἀοπιο Βανι ά 
οϑίοη!! 6856. ἤος απὶπὶ ουπηποηδίγαίο, ἢ φηοαιιο 

δ'πιι}} οϑίοηά ιν Υ͵ἱγρίιοπι οἰἴληὶ ἰηἀδ οΓίδπ) [1886 : 

φυδησοηυϊάδιη, υἱ ἀϊχὶ,, πο] υ͵δδοὶ ᾿υβίι1ι5 ᾿|1|6 Δ] πῶ 
υχογοπὶ ΔοοίροΓα. ϑυρογοϑὶ οἴ 4116 σαθδᾶ τηϑρὶδ ἄγοι 8 

δ᾽ ΠΥ ϑιοι, οὖν Υ ἰγρίἶδ Ὠ]470Γ68 5.16 η{10 Π}}58] [δ Γίηὶ, 

αυλπι πἷς ΔΡΟΥΙΓΟ πιπυβ Ορρογίυπυιη 6880, 4υΐ8 2! 
Π}0}14 ἀϊεῖα βυηῖ. Ουδηλοῦγοπι ἰνἷο φυφοοιοηυπι ἤπθιι 

[Δοϊοπία5, 6ἃ Πτ|ς5 ΠΟὈΐΒ Θχρ  οαϊ8 δυηϊ δοοιγδῖα Γοιΐο 

ΠΟΆΠΙ. : ΠΟΙΏΡΘ,, ΟΡ εν} 5 τηθηιἶ0 ῃγίπηυπι [ΔοϊΆ 
[ὑοτ]ϊ ; συν ΠΠΌγι πὶ νοσαν γι ᾿Σὕγιιπι φοηογδι οἶδ, συῦγὸ 
ἀϊχογῖι, )6ει (λγίειῖ; αὐιᾶγο σοπαγϑιὶο 511 οοπηπηηΐθ οἱ 

Οη Θοιηπλυη 5: υἱάσπαπι Μαγὶα ὁχ θανα οΥγίδ ο886 05- 

ἰοηάδίι ; οὐ 1118 πηδ͵ουθυ8 δὲ [6 Ώι10 πιἰ8515, 56 Π68}0» 

Δ ΑἸ, ἑία υἱν᾽ ἐδ ἐΓαΙ ὠηϊωίοῦ.. 
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εἰ Ἰοςορ! ἀποίᾳ ΠποΡϊ. 51: Θηἶπὶ ἢ 6 ΘΟΓΥΔΥΟΓΙ ΕΝ, διὶ 

ΤΟΙ ΄υ σοι αἰδογίογθϑ πο5 γο ἀ61}85 : 81] νογο ἰγτ86 

ΤΟΒΡΙΟΥ 15 οἱ οχ πηΘη{1}}115 ΠΊ1588 (ΘΟΟΓΙ 15, (ὦ ΘΙ ΘΓΆ 
Ργοίογαι ἃ 56 η 0 Γ6 5. γί ηι8. ΝΟ 46 Οηΐπὶ Ὡργίου ἃ 

ἈΟΡΓΔΠῚ, 40} 56Π}1η8 σογγιμηρδῖ,, ΠΙθΘηΟΡ Ἔχοο  πογὶ!. 
Αυσοθγοπι, ΓΟσῸ., ἰθς τηοηῖὰ νοϊναιβ. Εχ [Δ] Ππηὶ 

αυΐρρα γογυπὶ τηοά! ϑι1 06 ᾿πασηθπ) φυϊιρίδηι οἱ 54}}» 

ἴλγα θονιπι ΔΠἴπιϑ5 ρα ΓΙ. Νά οἱ Ὀ60 μίδοοΓα ροία- 

ΤΊ Π115.., 51 0 ΟὈΓΘΙΏ05, Οἱ ΟΥΆ ΠΟΒΙΡᾺ ἃ σοηϊαπΊ6 .1}8., 

Οὔδοοριῖβ υογθῖ8 οἱ οοην ο  ἷ5. ρυγα ογυπὶ,, ἀπ πη 5ρὶγὶ- 

104}}0τπύ5 ΘΧΟΓΟΘΡυηΙυΡ ΘΙ ΟΠ0}}5; ἀδηποηϊθιιβηθα [0Γ- 

τ} }ἀ.}0}}65 6586 ροίοτγίπηι5, 5ἱ ᾿ἰπρύδηι ΠΟΒίΓΔηι {8} {518 
γΟΓΌΟΓΙΠι ΡΠ 8. ΤΠ Δ Π}08 : πα ΘΟ] τ πΠῚ κ᾿} }8 

Ρογορ  σλοΙ 85 δυφαίυν. ΝΔη] οἱ οουΐοβ, αἱ 08, οἱ διαὶ - 

ἴυπὶ ἰά60 ἴῃ ΝΟ)}5 ροϑυ!, υἱ οπληΐα ᾿ροὶ ΠΠΘΠῚΓ 56 - 

ΥἹΓΟΩΙ ; υἱ συδὴ ᾿ρ5.}118 διιηὶ ἸΟαυλ, αἱ 0:5 ρβίτι8 

5101 ΟΡΟΓΘΙ ΙΓ, αἱ ρογροίιΟ ΠΥΠΊΠΟΒ ἰρϑὶ οπῆμνς, εἰ 

σΡΆ ΔΡΌ ΔΟΙΪΟ 65. ΘΙ ΔΙΏ115., 86 ΡῈ ᾿α! 6 σοι ΒΟ, 6η- 

ἰδ ποβίγαπὶ ρυγζοιηι8. Ουθδηηδαπιοάυσ δηΐη 00Γ- 

Ῥὺ5 Ρῦυγο [ΓΠ6Π}5 Δ6Γ6 νη 115 ἐνδάςί, 56 οἱ Δ Πη8 

15 Ἔχ γοὶ 158. ἰηπα 14, Ρ}}]ΟΘΟΡἶᾳ: πηδαὶ5 δ ]οίᾶ 
οτὶϊ, 

Β΄ Δηηοη υἱάθ8 Θογρογὶβ οουϊος., ἀππὶ ἰη [ὩΠ|Ὸ γ 6 Γ- 

ἙϑηζηΓ, ἸΔΟΓΥΠΊ85Β 56 ΡῈ [ἀπάργ6, οὐπὶ δυΐοτῃ ἰη ριΓῸ 

Δ6ΓΟ, ἰῃ ῥγαῖο, ἰη (οπ|1} 05, ἴῃ ΠΠΟΓΕΪ8, δἰ ρογβρίοδοὶο- 
ΤῸ5 οἱ 5Δηί0Γ65 6556} ΤΔ|}8 651 αἱ ΔηΪπι|8 ΘΟ 5 : 5] ῃ 

γαίο βρ γι τυ] απ δἰοφυίογυπι ραβοδίυγ, ρυγα5, οἰδγιβ 
οἱ ρογϑρίοαχ οὐἷὶ ; δἷ [ὑπλ0π| ΘΟ ΔΓ] ΠΟΖΟΙΟΓΌΠΙ 

δὐοαὶ, ρἰυτίηγυπὶ ΔΟΓΥ πηΔθἱ ἐγ δὸ ΠΕ. οἱ πυης οἱ ἴῃ 

(αἴυτο. Ηυϊηᾶπα αυΐρρα πορφοῖα [ὉΠ10 διιπὶ 5ἰ πη} }1ἃ. 

Ἰάουχυς ἀἰοαθαὶ ηυϊδρίαπι : Βε[εεογιπί εἰσι [ππ|8 αἷθ8 
νεῖ (Ῥξαί. 101. 4). Θεὰ ᾿|1|6 φιίαπι ἀθ γον! δία οἱ 

ἀδ [σὰ πιο 0}}}8 τνὶ Ἰοχυϊίυγ : 650 νϑγὸ ποη ἀὲ ̓ νδς ΓΒ 
ἰδίαι, 564 οἰἰαπὶ 46 ραγίυγυδιοπα ὁ ΓΟ ἢ ̓ ΓΌ56η- 
εἰμπὶ ἰναῖς φοοίρίαπάδ 6556 οθηβ860. ΝΙΝ δηΐῃ πιδηιὶς 
οσι]πὶ ἰἃ τπ816 αἴιοὶῖ οἱ ἰυγθαὶ, 1} βου] τυ πΊ ΟΌΓ8- 

γυηὶ ἰυπλι]τὺ5, οἱ οοῃουρίποσπιίλγιπ ἰυγθα. ΠΟ ΘἢΠὶ 

5η1 ἤιπὶὶ ᾿υ 566 ἰἰσπα. ΔΑ. φυριπδι πηοά τ! ᾿ξ }}5.. 

οὐηι απ! ἀλη} πιλίογίδπι ΘΟΥΓΙΡΙ᾿, τηυϊυπὶ ἀχοίίδί [ὰ- 

Π.Π} : 56 οἱ οοπουρίβοδηἶα,, αΠυ:8 (γυ 8 οἱ 'ρ88 ἃς 
αιυ8ὶ ΠἈπληλοα οδῖ, οὐπὶ ᾿ηἸἀαπὶ υλιη ἀλπ ἃς αἶ550» 
᾿8π| σογεὶρὶϊ δηἰπηδηι, του] έυπι οἱ ρα ΠΙΠλΙΠῺ ΡΑΓΙΙ. 

1Δἀοΐνοο Ορυδ 68ὶ ΓΌγῈ ϑρί γι 5, οἱ δυγὰ ||, 4055 ἱσποπὶ 

οχϑίίησυλὶ, 86 [υπιπὶ ἀἰδϑοῖροὶ, τηδηίθ τ) 4|16 ΠΟΘ ΓΔΠῚ 
γ Ἰοτ πὶ τοι, Νἧαο 45 ροίδϑοιὶ, 66 ροίοϑὶ υἱἱια,, 
ἴοι Ουγυῖ5. πη3}15 8 σα πὶ νοΐαγα : 86 ορίδηάιπ 

ο5ΐ, "085 ὀχ ροα 058 ἤλης ρΟ0556 ΟἌΓΡΟΓΘ Υἱᾶπὶ ; [ΠΊ0 Υ6ΓῸ 

Π6 δὶς ᾳυϊάξηι ροβϑυηλβ, πἰσὶ 8115 Θρ᾿ ΓἾ (115 ἃ551}Π]8- 

πι15. 51 06 οχροάϊια πιοηῖθ, 86 βρίγ!υΔ}} φΓαι Δ 

ΟΡ5. ΠΟ 5 65... υἱ δὶ ἴδηι 13π| δυθ]} π|} 1 6} ἈΘΟΘΠΘΓΟ 

ΥΑΙΘΩ ΠΝ ; ΟΠ ΘΟΓυ ΠῚ ὨΪ}1], 56 ἃ ὈΓΟΓδ118 ΠΟ ΓΩΓΙΆ 

γΡοπάυϑηυβ βα(ληΐοι πὶ ΘΟ ΓΙ Πη115.: 400 ρ8ΟίΟ ρΟί6- 

ΓΙΠῚ115 ΔΥΟΪΆΓΘ,, ἰΔη10 ΟΠΘΙῈ ἀσρΓοϑδὶ ἢ Θ᾽ 45 6}}Π| 

Δ Μογοὶ, (6 [αἰ αι. Τὰ Οτθοο Ἰορίίυῦ, ἀπ λιδν αι 
γόοα δχργίπίίαν 1τλρῚ 1185 1615 ἀγδῆθ ; 5604. πυϊα πυρρ6- 
ιιι τοχ ἰαἰϊίπα {1:8 οὐρίοδαπι Παηο 51: ΠΟΘ. ΟΏ ΘΠ ἰῃ 56 Πᾶ- 
Ὀοϑδὶῖ. 

΄υλβὶ τὴ }ι|5ι15 δίδι ογιβ οορ᾽ίδίυ8 Πορϑῖγος Δρρόιμάθγα 

νοῖϊι, ἰηΐον πΏ}}}6 τ4]6η1 δι ου ] γίυπ| δογπλοιπ)., νἱχ 

ἀδηλν 05 σοητυπὶ 50 ἐγ {4} πὶ γαγθόγυτὰ ἐηνοι δῖ ; ἰη]0, 

π6 ἀδοοι ΟΡΟ0]05. Αηποη ΟΓΡῸ ἴσγρα οπηηΐηοφιο γἱἀϊ- 

Οὐἶιπὶ δῖ, ἀὐπὶ 5ΟΓνΙΠ ᾿Δ 6 ηι65, 110 τ ρΓ υΥγἰ πτῖπὶ 

ἈΠ ῚΣ διἀ ΓΟΒ ΠρΟΟΘΘΓΪΔ8, ΠῸΒ ΟΥ̓, 26 Π}}}Ὸ Ποβῖγο, 

πο ῬοΡΝς αἱἱ Δἰι16 ΘΟ ; 56ιἱ σοηίΓα, δὰ ἱπ 1111 
οἱ βιιρεαγῆυᾷ ποροίίἃ ἢ Αἰσυὸ υἱἱηδπὶ δὰ ει! ρον ἴ80- 

ἴυπῃ ; 568 αἰἰδπὶ) 110 υαὐἱπηυν δὰ σοηϊγαγὶα οἱ ηοσχῖα 

δὲ π1}}}} .}}2118 Πα ΌΘη τα. 5: Θηΐπὶ ΠΟ}}}Β 64 48 
Ἰοφυίπηυν {1118 οδβϑθηϊ, εἰαπη Π60 ργοουὶ ἀν ῖο ρμ]4- 
ΘΟΓΘηϊ. ' 

Πλησι πιοάογαπας ταῖϊο. --- Νιιης δυοπὶ Θὰ ογηηΐξ 

Ιοχυϊπηυγ 408 αἴ ))01118 δι φβοβδοῦιὶ, πιοὰο τί άθηιοβ, 

τηθὰο υγῦδηδ Ἰοααθηίο5, πηοάο τηϑ]ράϊο!ἃ 6ἱ σοηϊπ|6- 

1ϊλ5 φγοίθγομ!θβ, ποὺ Ἰυγληΐίθ5., πηθι θη 65., ρ66- 

γαπίοβ: πυπο (ἀγοοϊοηίον, πππο [ΠῚ οἱ δηλ 08 [-- 

θι}}5 Ἰανίογα.,, 1155 Π1}}}} δὰ πὸ5 δι(ἱποπὶ, ἴῃ τπιδά πὶ 

Ὡἰογοηῖ65. Ου͵8 ΘηΪπὶ νοϑίγυπ), 40 50, ρ5 8] }}1}}} τπ|Π1Πὶ 

γΓοοίίαγα τόβλιυβ, ἰά ἀἴοσατα ροϑϑὶ!., Υ6] 4] ἴλη 4112Π|- 

Ρἰαπὰ ἀἰνίπϑ ϑοῦριυγδι ράγίοπὶ ἢ ΝοΙΊΟ 858π6. ΝΟηϊ6 

1Πυἀ Θοίαπι σιῶν 691: 5ϑὰ φυοά εἶγοᾶ βρ: τυ }|ἃ ἀ6- 
δίας, αἶγοᾶ ςδίϑῃπίοδ ἰ5π6 51118 [ογυθη  ογοβ. ΝΆΠΙ 8] 

΄υὶς νο5 ἱπίογγοσασα ὑ }} 46 ἀἰδ 01} 615 οΔ πη} 6158, (6 

"οΟγοι γοἶ 58. οἱ Ἰδϑοὶν 8 οαγιηἰηΐθυ8, Π]ο5 ἰηναηϊοῖ 

οἱ Ὡς δοοιραί6. βοίδηΐϊ, δἱ οὔπὶ νοϊυρίαϊΘ. πηλρηδ 

υΓοπαηοηῖ. δ6α ας ἀσίδηπϊ!ο 84 ἴδοι οὐ πη 110- 

ποπὶ ἢ ΝΟ 81:1π|, ἰπ4υ}}, ΠΟΠδοί8., 86 ἀχοόγοπὶ οἱ 

ΠΠΠ05 ΒΆ 060, ουγαπλαυς ἀοπι)οϑιΐςιΒ γοὶ βογο. Αἰᾳυΐὶ |]- 

Ππὰ 68. φυοὰ οπηηΐὰ ραϑϑυπιίαι, φυοά δά τῃηοηβο]ιος 
50111π| ριυ 6118 ρΟΥΓΙΪΠΟΓα ἰοοιοπ6 πὶ ἀϊγίποσαμν ϑογὶρ- 

{ΠΓΆΓΌΠ.., Οὐ τη0}10 πιλρὶβ αυδηη 1}}}95 8)1 γο})}}5 π6- 
οοσϑαγία, ΠῚ} θη ἷπ) 4} ἰπ πηθΐο νεγϑϑηίυνγ, οἱ χαοι- 
ἀΐδ νυ πόγα δχεϊρίαπι, πηι! 0 πλι 615 πιθιϊοϑηλ 6 ἀσΘ μι! 
᾿Ιλα06 Ἰοηζθ ρ6]05 651, 4ιιαπὶ ποι ἰΙ6βογα, βυραγἤυδηι 
ΓΘ 6556 ριιϊΐίᾶγα. 1 4υΐρρα γοῦθα δαιδι δα δυηξ 
ΘΟ. ρη(Δ. 

6. Διεειϊο ουαμφείἑογνι ποοῤδδαγία. ---ο Νοη 40}}|8 

Ραυΐαπι ἀϊοθηΐδι., ᾿τὸ 6 οπιηΐα δα σογΓΟρ ΟΠ 6 πὶ π05- 

ἰγᾶπὶ βου ρίι 6558 (1. ον. 10. 11}} Τὰ γεγο, 8ὶ ἔνδη- 

δοϊΐαπι {Π10115 ὨΔη 05 διπιογο Ορογίθγοί, ἰὰ υἱἰχὰ6 

π0}165, δἱ ἰδπηδιι ρι 85 δὰ 46:8 ἴῃ ΠΠ0 οοηιϊποπίαγ ΠΟΠ᾿ 

6656 δΔἀπ)οάυπι ποροββογία. Ἰἀδοχια οπιηΐᾷ 505 ἀ64}6 

γνοῦβᾶ διιπηῖ. Ουοα 5 ἀΐδοογα το] 8 φιδιίαη) ἰυσγὶ τὸ- 

ρόγίοίυγ οχ ϑογρειιγὶβ : (6 ἰρδιπὶ ὀχαπηΐηᾶ, 4110 ΠΟΙΏΡΘ. 

ἴῃ δ'ίι οἱ οίδίιι δἰϑ σα πὶ ρϑϑίη!ο5 δια ΐβ, οἱ φῦ, οὐπ᾿ 

οαἰληϊοαπι ολη πη) ὃ 600 »Πδοί 8:᾽5 1: ΘΟΟΙοδίἃ 

γογβδηβ, 410 ἰη {Π͵|4{Γ0 δεάεηϑ : Υἱάθ βανα συδηίιπι 

οἷ( ἀϊξογίπηθη ἱπίον ἤδης οἱ {ΠῚ Δι} π|ᾶηὶ, ἰἰσοῖ ΝᾺ 

ΘΔάδιηι6 511. Γοοηιο Ῥαυΐὶας ἀϊοὶ! : Οογγμμριιπι γπ0- 

γο8 ϑοπος εοἰϊοημῖα ργανα (1. (ον. 15. 55). Ἰι είτε 885 

δβ'ἀυ͵5 ϑρίγειι5 βδποιὶ σαηπθυ5 ἀσοπλιβ. ΠΙυὰ οηΐμι 69 

ἰη φιο ὑγυϊ5 ρνθβίδπηυθ.,, σοὶ ἴῃ Αἰ 118. φιηυδβύδιη 

Ἰοηρα ἰμβὶβ ἐμ ουίογο 5 βίπιαβ. ΗΟ δϑὶ αἰϊπιοπίυπι ληΐ- 

τη, ἴ06 ΟΥπΑπιοηαπι, 06 ΒΟΟΣ 15: ΠΟΙ ΓΔ ὙὐΓῸ 

πῃ αὐάϊγο, ΠΠυὰ ἰλπιο8, {Πυἀ σογγυρι!ο οϑὲ : θαϑθ 



9ὴ ΙΝ ΜΑΤΤΙ ΕΜ ἨΟΜΊΙΙ,. 1]. "Ὁ 
οἱ τῆς Παρθένου πρόγονοι, ὄνπερ οὐχ εὔχαιρον νῦν 
ἐχχαλύψαι διὰ τὸ πολλὰ εἶναι τὰ εἰρημένα. "' Διόπερ 
ἐνταῦθα στήσαντες τὸν περὶ τῶν ζητημάτων λόγον, 
χατέχωμεν τέως μετὰ ἀχριδείας τὰ ἐχχαλυφθέντα 
ἡμῖν" οἷον, διατί τοῦ Δανϊὸ ἐμνήσθη πρῶτον " διατί 
τὸ βιδλίον, γενέσεως ἐχάλεσε Βιθλίον διατί εἶπεν, 

Ἰησοῦ Χριστοῦ" πῶς ἥ γέννησις χοινὴ χαὶ οὐ 
κοινή πόθεν ὅτι ἡ Μαρία τοῦ "" Δαυῖδ οὖσα ἐδείχθη" 
καὶ τίνος ἕνεχεν ὁ Ἰωσὴφ ἐγενεαλογήθη, σιγηθέν- 
των τῶν ἐχείνης προγόνων. Ἂν μὲν γὰρ φυλάττητε 
ταῦτα, προθυμοτέρους ἡμᾶς καὶ πρὸς τὰ μέλλοντα 
ἐργάσεσθε" ἂν δὲ ἀποπτύσητε καὶ ἐχδάλητε αὐτὰ 
«ἧς ψυχῆς, χαὶ πρὸς τὰ λοιπὰ ὀχνηρότερον διαχεισό- 

μεθα. Οὐδὲ γὰρ γῆς τὰ πρότερα διαφθειράσης "9 
σπέρματα ἕλοιτ᾽ ἂν ἐπιμελεῖσθαι "᾽ γεωργός. Διὸ 

παραχαλῶ ταῦτα στρέφειν. ᾿Απὸ γὰρ τοῦ τὰ τοιαῦτα 
μεριμνᾷν, μέγα τι ᾽5 τῇ ψυχῇ καὶ σωτήριον ἐγγίνε- 
ται ἀγαθόν, Καὶ γὰρ χαὶ τῷ Θεῷ δυνησόμεθα ἀρέ- 
σαι. ταῦτα φροντίζοντες, χαὶ ὕδρεων χαὶ αἰσχρολο- 
γίας χαὶ λοιδοριῶν τὰ στόματα καθαρὰ ἕσται, πνευ- 
ματιχὰ μελετῶντα ῥήματα“ καὶ δαίμοσιν ἐσόμεθα 
φοδεροὶ χαθοπλίζοντες ἡμῶν τὴν γλῶτταν τοιούτοις 
ῥήμασι" χαὶ τοῦ Θεοῦ τὴν χάριν ἐπισκασόμεθα μᾶλ- 
λον, καὶ διορατικώτερον ἡμῖν ἐργάσεται "" τὸ ὄμμα. 
Καὶ γὰρ χαὶ ὀφθαλμοὺς, καὶ στόμα, χαὶ ἀχοὴν διὰ 
τοῦτο ἡμῖν ἐνέθηχεν, ἵνα αὐτῷ πάντα δουλεύῃ τὰ 
μέλη" ἵνα τὰ αὑτοῦ φθεγγώμεθα, ἵνα τὰ αὐτοῦ πράτ- 

τωμεν, ἕνα [328] ἄδωμεν αὐτῷ ὕμνους διηνεχεῖς "7, 
ἵνα εὐχαριστίας ἀναπέμπωμεν, χαὶ διὰ τούτων τὸ 
συνειδὸς ἑαυτῶν ἐχχαθαίρωμεν "5. Ὥσπερ γὰρ σῶμα 
ἀέρος ἀπολαῦον καθαροῦ ὑγιεινότερον ἔσται, οὕτω καὶ 
ψυχὴ φιλοσοφωτέρα τοιαύταις ἐντρεφομένη μελέταις, 

ε΄. Οὐχ ὁρᾷς χαὶ τοὺς τοῦ σώματος ὀφθαλμοὺς, ὅταν 

μὲν ἐν καπνῷ διατρίδωσι, διαπαντὸς δαχρύοντας " 
ὅταν δὲ ἕν ἀέρι λεπτῷ, χαὶ λειμῶνι, καὶ πηγαῖς, χαὶ 
παραδείσοις, ὀξυτέρους τε γινομένους χαὶ ὑγιεινοτέ- 
ρους; Τοιοῦτος καὶ ὁ τῆς ψνχῇς ὀφθαλμός" ἂν μὲν 
γὰρ ἐν τῷ λειμῶνι τῶν πνευματιχῶν βόσχηται λο- 
γίων, χαθαρὸς ἔσται χαὶ διαυγὴς καὶ ὀξυδορχῶν 35" 
ἂν δὲ εἰς τὸν χαπνὸν τῶν βιωτιχῶν ἀπίῃ πραγμάτων, 
ξαχρύσεται μυρία χαὶ χλαύσεται, καὶ νῦν χαὶ τότε. Καὶ 
γὰρ καπνῷ ἔοιχε τὰ ἀνθρώπινα πράγματα. Διὰ τοῦτο 
χαΐ τις ἔλεγεν Ἐξέλιπον ' ὡσεὶ καπνὸς αἱ ἡμέραι 

μου. ᾿Αλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν πρὸς τὸ ὀλιγοχρόνιον " χαὶ 
ἀνυπόστατον" ἐγὼ δὲ οὐχ εἰς τοῦτο μόνον, ἀλλὰ χαὶ 
εἰς τὸ ταραχῶδες 5 εἴποιμι ἂν δεῖν ἐχλαμθάνειν τὰ εἰ- 
ρημένα. Οὐδὲν γὰρ οὕτω λυπεῖ ψυχῆς ὀφθαλμὸν χαὶ 
θολοῖ, ὡς ὁ τῶν βιωτιχῶν φροντίδων ὄχλος, χαὶ ὁ τῶν 
ἐπιθυμιῶν ἑσμός " ταῦτα γὰρ τοῦ χαπνοῦ τούτου τὰ 
φύλα, Καὶ καθάπερ τὸ πῦρ, ὅταν ὑγρᾶς καὶ διαδρό- 
χουν τινὸ: ἐπιλάδηται ὕλης, πολὺν ἀνάπτει τὸν χα- 

πνόν" οὕτω χαὶ ἡ ἐπιθυμία ἣ σφοδρὰ αὕτη καὶ φλο- 

γώδης, ὅταν ὑγρᾶς τινος καὶ διαλελυμένης ἐπιλάδη- 
ται ψυχῆς, πολὺν χαὶ αὐτὴ τίχτει τὸν χαπνόν. Διὰ 
τοῦτο χρεία πῆς δρόσου τοῦ Πνεύματος, καὶ τῆς αὔρας 
ἐχείνης, ἵνα τὸ πῦρ σδέσῃ, καὶ τὸν καπνὸν διαχέῃ, 

5: ἩΘΙ͂ΚΟΝ, Ὅτι τὰ μεγάλα ἡμῖν ὠφελεῖ ἡ τῶν ἁγίων Γραφῶν μελέτη. 
μενον και δχι ἊΝ ἃ. ΩΝ Ὁ. ΕΓ ἦν ̓ Αγλλδὶ θ΄ Τ μᾶλλον ἢ. 

χῶν (. Υἰ. Φούδοκ δὰ θη γγη. ρ. ὃ10. ; 
" ταραχῶδες] ἀραχνώδες Β. “ κούφης] ὁ ἡαῖν Κ΄. ὃ. λόγους] δὶς ΑτΣιη. οἱ ὁοι}}. λογισμούς Δης 
4 ᾿ 4 ᾿ς ᾿ ἐγχλημάτων] Ἐ τούτων Εὐ(. μερὶ οοὐοχ ᾿ἡ. 

ούὐσης Β- 5 ἐπιμελήσασθαι Εήά. 
" ἐχχαθάρωμεν Α. 1}. "9 ὁξι 
ὦ ἰδὼν Β, 
λιίογ. Βϑη 

Ρατποι,.. ἀκ. {ἃ0ἅ(01]. 

καὶ πτανὸν ποιήσγ, ἡ μῖν τὸν λογισμόν. Οὐ γὰρ ἔσιιν, 
οὐχ ἔστι τοσούτοις βαρυνόμενον χαχοῖς πρὸς [29] τὸν 
οὐρανὸν ἀναπτῆναι" ἀλλ᾽ ἀγαπητὸν, εὐζώνους ἡμᾶς 
ὄντας δυνηθῆναι ταύτην τεμεῖν τὴν ὁδόν" μᾶλλον δὲ 
ὀὐδὲ οὕτω δυνατὸν, ἂν μὴ τοῦ Πνεύματος λάδωμεν 
τὸ πτερόν. Εἰ τοίνυν χαὶ κούφης " διανοίας καὶ πνευ- 

ματικῇς χάριτος δεῖ, ἵνα ἀναθῶμεν. εἰς τὸ ὕψος 
ἐκεῖνο, ὅταν μηδὲν τούτων, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἐναντία 
πάντα ἐφελχώμεθα χαὶ βάρος αατανιχὸν, πῶς δυνη- 
σόμεθα ἀναπτῆναι, τοσούτῳ βάρει καθελκχόμενοι; 
Καὶ γὰρ εἴ τις ὥσπερ ἂν διχαίοις σταθμοῖς τοὺς λό- 
τους ὃ ἡμῶν στῆσαι ἐπιχέιρήσειεν, ἐν μυρίοις ταλάν- 
τοις βιωτιχῶν λόγων μόλις εὑρήσει δηνάρια ἑχατὸν 
ῥημάτων πνευματικῶν" μᾶλλον δὲ οὐδὲ ὀδολοὺς δέχα. 
ἾΑρ᾽ οὖν οὐκ αἰσχύνη χαὶ γέλως ἔσχατος, οἰχέτην 
μὲν ἔχοντας, τὰ πλείονα εἰς τὰ ἀναγκαῖα χεχρῆσθα: 

αὐτῷ πράγματα, δτόμα δὲ χεχτημένους, μηδὲ οἰχέτῃ 
ὁμοίως προσφέρεσθαι τῷ μέλει τῷ ἡμετέρῳ, ἀλλ᾽ 
ἀντιστρόφως εἰς ἄχρηστα καὶ παρέλχοντα πράγματα ; 

Καὶ εἴθς εἰς καρέλχοντα μόνον’ νὺν δὲ εἰς ἐναντία 

χαὶ βλαθερὰ, καὶ εἰς οὐδὲν ἡμῖν χρήσιμα. Εἰ γὰρ ἣν 
ἡμῖν χρήσιμα ἃ ἐφθεγγόμεθα, καὶ τῷ Θεῷ πάντως 

φίλα ἣν τὰ λεγόμενα, 
Νυνὶ δὲ ἅπερ ἂν ὁ διάθυλος ὑποδάλλῃ, πάντα φθεγ- 

γόμεθα" νῦν μὲν γελῶντες, νῦν ὃς ἀστεῖα λέγοντες " 

. νῦν μὲν καταρώμενοι καὶ ὑδρίζοντες, νῦν δὲ ὀμνύον - 

τες χαὶ ψευδόμενοι χαὶ ἐπιορχοῦντες᾽" χαὶ νῦν μὲν 

ἀποδυσπετοῦντες, νῦν ὃξ βαττολογοῦντες, καὶ γραῖ- 
δίων ληροῦντες πλέον, τὰ μηδὲν πρὸς ἡμᾶς πάντα 

εἰς μέσον φέροντες. Τίς γὰρ ὑμῶν, εὐστέ μοι, τῶν 

ἐνταῦθα ἑστηχότων, ψαλμὸν ἕνα ἀπαιτηθεὶς εἰπεῖν 

δύναιτ᾽ ἂν, ἢ ἄλλο τι μέρος τῶν θεδωυν Γραφῶν: 
Οὐχ ἔστιν οὐδεῖς. Καὶ οὐ τοῦτο μόνον ἐστὶ τὸ δεινὸν, 

ἀλλ᾽ ὅτι πρὸς τὰ πνευματιχὰ ἀναπεπτωχότες οὔτω», 
πρὸς τὰ σατανιχὰ πυρός ἐστε σφοδρότεροι. Καὶ γὰρ 

εἰ βουληθεΐη τις ὑμᾶς ὡδὰς ἐξετάσαι διαδολιχὰς, καὶ 

πορνιχὰ χαὶ χαταχεχλασμένα μέλη, πολλοὺς εὑρήσει 
μετὰ ἀχριδείας ταῦτα εἰδότας, χαὶ μετὰ πολλῆς αὐτὰ 
[50] ἀπαγγέλλοντας τῆς ἡδονῆς. ᾿Αλλὰ τίς ἡ ἀπολο- 
υία τῶν ἐγχλημάτων δ; Οὐχ εἰμὶ, φησὶ, τῶν μονα- 

χῶν, ἀλλὰ χαὶ γυναῖχα ἔχω καὶ παιδία. χαὶ οἰχίας 
ἐπιμελοῦμαι. 1 Τοῦτο γάρ ἐστιν ὃ πάντα ἐλυμήνατο, 
ὅτι ἐχείνοις μόνοις νομίζετε προσήχειν τὴν ἀνάγνωσιν 

τῶν θείων Γραφῶν, πολλῷ πλέον ἐχείνων ὑμεῖ; δεό- 

μενοι. Τοῖς γὰρ ἐν μέσῳ στρεφομένοις, καὶ χαθ᾽ ἐκά- 

στὴν ἱμέραν τραύματα δεχομένοις, τούτοις μάλιστα 

δεῖ φαρμάχων. Ὥστε τοῦ μὴ ἀναγινώσχειν πολλῷ 
χεῖρον τὸ χαὶ περιττὸν εἶναι τὸ πρᾶγμα νομίζειν" 
ταῦτα γὰρ σατανιχῆῇς μελέτης τὰ ῥήματα. 

ς΄. Οὐκ ἀχούετε Παύλου λέγοντος, ὅςι Πρὸς γουθε- 

σίαν ἡμῶν ταῦτα πάντα ἐγράφη; Σὺ δὲ, ἂν μὲν 

Εὐαγγέλιον δέξασθαι δέῃ, χερσὶν ἀνίπτοις οὐχ ἂν 

ἕλοιο τοῦτο ποιῆσαι" τὰ δὲ ἔνδον ἐγχείμενα οὐχ ἡγῖ͵ 

σφόδρα ἀναγχαῖΐα εἶναι; Διὰ τοῦτο πάντα ἄνω χαὶ 
κάτω γέγονεν. Εἰ γὰρ βούλει μαθεῖν ὅσον τῶν Γρα- 

φῶν τὸ χέρδος, ἐξέτασον σεαυτὸν, τίς μὲν γίνῃ ψαλ- 

᾽Φ σοῦ] ἐχ τοῦ ἢ. 5 διαφθει» 
"7 διηνεχῶς Ε΄. 

1 ἐξέλειπον 1]. 3 ὀλιγοχρόνιον] 

ω 



οἱ 5. ΖΦΟΛΝΝῚΒ ΟΠΙΥΒΘΟΒΤΟΜΙ ΑΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ, 49 
μῶν ἀχούων, τίς δὲ σατανιχῆς δῇς " χαὶ πῶς διά- 

χεισαι ἐν ἐχχλησίᾳ διατρίδων, χαὶ πῶς ἐν θεάτρῳ 
χαθήμενος " χαὶ ὄψει πολὺ τὸ μέσον ταύτης χἀχείνης 

τῆς ψυχῆς, καίτοιγε μιᾶς οὔσης. Διὰ ταῦτο Παῦλος 
ἔλεγε - Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί. Διὰ 
τοῦτο συνεχῶν ἡμῖν δεῖ τῶν ἀπὸ τοῦ Πνεύματος 
ἐπῳδῶν. Καὶ γὰρ τοῦτό ἐστιν ᾧ τῶν ἀλόγων πλεον- 
εχτοῦμεν, ὡς τῶν γε ἄλλων ἕνεχεν καὶ σφόδρα αὑτῶν 
ἐλαττούμεθα. Τοῦτό ἐστι τροφὴ Ψυχῆς, τοῦτο χόσμος, 

τοῦτο ἀσφάλεια - ὥσπερ οὖν τὸ μὴ ἀχούειν, λιμὸς χαλ 
φθορά. Δώσω γὰρ, φησὶν, αὐτοῖς, Οὐ λιμὸν ἄρτον, 

οὐδὲ δίψαν ὕδατος, ἀ.1λὰ λιμὸν τοῦ ἀχοῦσαι .16- 

γον Κυρίου. Τί γένοιτ᾽ ἂν οὖν ἀθλιώτερον, ὅταν ὅπερ 
ὁ Θεὸς ἐν τάξει χολάσεως ἀπειλῇ, τοῦτο αὐτομάτως 

σὺ χατὰ τῆς [51] σαυτοῦ χεφαλῆς ἕλχῃς τὸ χαχὸν, 
λιμόν τινα χαλεπὸν ἐπεισάγων τῇ ψυχῇ, χαὶ πάντων 

αὐτὴν ἀσθενεστέραν ποιῶν; ᾿Απὸ γὰρ λόγων χαὶ 
φθεέρεσθαι χαὶ σώζεσθαι πέφυχε. Καὶ γὰρ εἰς ὀργὴν 

«οὔτο αὐτὴν ἐξάγει, χαὶ πραῦνει τὸ αὐτὸ τοῦτο πά- 

λιν’ καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν ἐξῆψε ῥῆμα αἰσχρὸν, καὶ 

εἰς σωφροσύνην ἦγαγε λόγος σεμνότητος γέμων. Εἰ 

ὃὲ λόγος ἁπλῶς τοσαύτην ἔχει τὴν ἰσχὺν, πῶς τῶν 

Γραφῶν καταφρονεῖς ; εἰπέ μοι. Εὲ γὰρ παραίνεσις 
τοσαῦτα δύναται, πολλῷ μᾶλλον ὅταν μετὰ Πνεύμα- 

τος; ὦσιν αἱ παραινέσεις. Καὶ γὰρ πυρὸς μᾶλλον τὴν 
πεπωρωμένην μαλάττει ψυχὴν, χαὶ πρὸς ἅπαντα 

ἐπιτηδείαν χατασχευάζει τὰ χαλὰ, λόγος ἀπὸ τῶν 

θείων ἐνηχούμενος Γραφῶν. Οὕτω καὶ Κορινθίους 

πεφυσιωμένους λαδὼν ὁ Παῦλος χαὶ φλεγμαίνοντας, 

χατέστειλε καὶ ἐπιειχεστέρους ἐποίησε. Καὶ γὰρ ἐφ᾽ 
οἷς αἰσχύνεσθαι ἔδει καὶ ἐγχαλύπτεσθαι, ἐπὶ τούτοις 

μέγα ἐφρόνουν. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ τὴν Ἑπιστολὴν ἐδέξαν- 

το, ἄχουσον αὐτῶν τὴν μεταδολὴν, ἣν αὐτὸς ὁ διδά- 

8 συνεχῶς Α. Αἰ. 
Ῥγῴιον [δὸμ, 
ποιῶμεν. 
"" ποιῇ ] προσίηται Β. "5 τειχίζωμεν Α. 

9. τὸ] τοῦτο τὸ Βἀά. νἱά. αι! δαὶ δὰ ἰΙος. , 
“. ῥυθμίξζομεν] 51ς Β. οἱ ργ. ). πιοχ ποιοῦμεν Β. Ε΄. οἱ με. (. Ὁ. σπιογὶ ῥυθμίζωμεν εἰ 

13 χαὶ οἷν φ.[δ᾽).8 Β. 4". τῷ θ. ̓ ᾽ καί Α. Ὁ. Ε΄. τῷ Θ. φ. γεγόνασι χαὶ (ὑ. 

μ᾿: λωμεν Α. (ἡ. Ε. πιοχ τά οἴμ. Α. ἃ. Ε, εἱ ρν. Ὁ. 
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σχαλος αὐτοῖς ἐμαρτύρησεν, οὕτω λέγων - Αὐτὸ γὰρ 
τὸ" χατὰ Θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην εἰργώ- 
σατο ἐν ὑμῖν σπουδήν" ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ 
ἀγαγάχτησιν, Ϊ "5 ἀ.λ:λὰ φόθδον, ἀ.1.λὰ ἐπιπόθησιν. 

ἀ.1ὰ ζῆλον, ἀ..:λὰ ἐκδίχησιν. Οὕτω καὶ οἰχέτας, χαὶ 
παῖδας, καὶ γυναῖκας, καὶ φίλους ῥυθμίζομεν "", καὶ 
τοὺς ἐχθροὺς φέλους ποιοῦμεν. Οὕτω καὶ οἱ μεγάλοι 

ἄνδρες, καὶ τῷ Θεῷ φίλοι "", βελτίους ἐγένοντο. Καὶ 

γὰρ ὁ Δαυῖδ μετὰ τὴν ἁμαρτίαν, ἐπειδὴ λόγων ἀπ- 
ἥλαυσε, τότε εἰς τὴν χαλλίστην ἐκείνην ἦλθε μετά- 
νοιᾶγν" χαὶ οἱ ἀπόστολοι δὲ οὕτω γεγόνασιν ὅπερ γε- 

Ὑόνασι, καὶ τὴν οἰχουμένην ἅπασαν ἐπεσπάσαντο. 
Καὶ τί τὸ κέρδος, φησὶν, ὅταν ἀχούῃ "5 τις, χαὶ μὴ 

“ποιῇ ᾽" τὰ λεγόμενα ; [52] Οὐ μιχρὸν μὲν χκαὶ ἀπὸ 

τῆς ἀχροάσεως ἔσται τὸ χέρδος. Καὶ γὰρ καταγνώ- 
σεται ἑαυτοῦ καὶ στενάξει, χαὶ ἧξει ποτὲ καὶ ἐπὶ τὸ 

ποιεῖν τὰ λεγόμενα. Ὃ δὲ μηδ᾽ ὅτι ἥμαρτεν εἰδὼς, 

πότε ἀποστήσεται τοῦ πλημμελεῖν; πότε χαταγνώ- 
σεται ἑαυτοῦ ; Μὴ τοίνυν καταφρονώμενντῆς ἀχροά- 
σεως τῶν θείων Γραφῶν. Σατανιχῆς γὰρ ταῦτα δια- 
νοίας, οὐχ ἀφιείσης τὸν θησαυρὸν ἰδεῖν, ἕνα μὴ τὸν 
πλοῦτον χερδάνωμεν. Διὰ τοῦτο οὐδὲν εἶναί φησι τὴν 
ἀχρόασιν τῶν θείων νόμων, ἵνα μὴ τὴν πρᾶξιν ἀπὸ 
τῆς ἀχροάσεως ἴδῃ προσγενομένην ἡμῖν. Εἰδότες τοί- 

νυν τὴν πονηρὰν ταύτην αὐτοῦ τέχνην, πάντοθεν 
ἑαυτοὺς ἀποτειχίζωμεν "5", ἵνα τοῖς ὅπλοις τούτοις 

φραξάμενοι, αὐτοί τε ἀνάλωτοι μένωμεν, καὶ «τὴν 
ἐχείνου βάλωμεν δ χεφαλήν καὶ οὕτω λαμπρὰ τὰ 
νιχητήρια ἀναδησάμενοι, τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν 
ἀγαθῶν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

19 Ηκο γοσῦδ ἀδοιηῖ ἰη σοι, οἱ Εἀά. 

1 ἀχούσῃ Εὐά . 

ΟΜΙΛΙ͂Α Γ΄. 

Βίδλος γενέσδως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, 
-ὠᾧ 

υἱοῦ Ἁδραάμ. 

α΄. Ἰδοὺ τρίτη διάλεξις, χαὶ τὰ ἐν προοιμίοις οὐδέπω 

διελυσάμεθα. Οὐχ ἄρα μάτην ἔλεγον, ὅτι πολὺ τὸ 

βάθος ἔχει τῶν νοημάτων τούτων ἡ φύσις. Φέρε δὴ 
τὰ λειπόμενα σήμερον εἴπωμεν. Τί ποτ᾽ οὖν ἐστι τὸ 
ζητούμενον νῦν; Τίνος ἕνεχεν ὁ Ἰωσὴφ γενεαλογεῖ- 
ται, οὐδὲν πρὸς τὴν γέννησιν συντελῶν. Καὶ μίαν μὲν 
αἰτίαν εἰρήχαμεν ἤδη" ἀναγχαῖον δὲ χαὶ τὴν ἑτέραν 
εἰπεῖν, τὴν μυστιχωτέραν χαὶ ἀποῤῥητοτέραν ἐγεί- 
νης. Τίς οὖν ἐστιν αὕτη ; Οὐχ ἐδούλετο τοῖς Ἰουδαίοις 
"ναι δῆλον πσρὰ τὸν" τῶν ὠδίνων χαιρὸν, [25] ὅτι 
ἐχ Παρθένου γεγέννηται 15 ὁ Χριστός. ᾿Αλλὰ μὴ θο- 
ρνθεῖσθε πρὸς τὸ παράδοξον τοῦ λεγομένου. Οὐ "ἢ γὰρ 
ἐμὸς ὁ λόγος, ἀλλὰ Πατέρων ἡμετέρων, θαυμαστῶν 
χαὶ ὀπισήύμων ἀνδρῶν. Εἰ γὰρ πολλὰ συνεσχίασεν ἐξ 

ἀρχῖ;ς, ΥἹὸν ἀνθρώπου χαλῶν ἑαυτὸν, χαὶ οὐδὲ τὴν 

πρὸς τὸν Πατέρα ἰσότητα πανταχοῦ σαφῶς ἡμῖν ἐξ- 
εχάλυψε.: τί θαυμάξεις, εἰ καὶ τοῦτο τυνεσχίασε τέως, 

θαυμαστόν τι χαὶ μέγα οἰχονομῶν; Καὶ ποῖον θαυ- 
μαστόν; φησί. Ἰὸ διασωθῆναι τὴν Παρθένον, καὶ 
ὑποψίας ἀπαλλαγῆναι πονηρᾶς. Εἰ γὰρ τοῦτο ἐξ ἀρ- 

χἧς τοῖς Ἰουδαίοις γέγονε κατάδηλον, χἂν χατέλεν- 
σαν τὴν Παρθένον χαχουργοῦντες τῷ λεγομένῳ, χαὶ 

μοιχείας αὑτὴν ἔχριναν ἄν. Εἰ γὰρ ὑπὲρ τῶν ἄλλων, 

ὧν πολλάχις καὶ ὑποδείγματα εἶχον ἐν τῇ ἸΙαλαιᾷ, 
φανερῶ; ἐναισχύντουν (χαὶ γὰρ ἐπειδὴ δαίμονας 

ἐξέθαλε, δαιμονῶντα ἑχάλουν, χσὶ ἐπειδὴ ἐν Σαῦ- 

ὀάτῳ ἐθεράπευσεν, ἀντίθεον εἶναι ἐνόμιζον, καίτοιγε 

πολλάχις χαὶ πρότερον ἐλύθη τὸ Σάδδατον), τί οὐχ 

ἂν εἶπον τούτου λεχθέντος : Καὶ γὰρ εἶχον πᾶντα τὸν 
πρὸ τούτου συναγωνιζόμενον αὑτοῖς χαιρὸν, οὐδέποτέ 

τι τοιοῦτον ἐνεγχόντα. Εἰ γὰρ μετὰ τοσαῦτα σημεῖα 
ἔτι αὐτὸν τοῦ Ἰωσὴφ ἐχάλουν υἱὸν, πῶς ἂν πρὸ τῶν 

σημείων ἐπίστευσαν, ὅτι ἐχ ᾽5 Παρθένου ἦν; Διὰ δὴ 
τοῦτο χαὶ γενεαλογεῖται, καὶ μνηστενεται τὴν Παρθέ- 

νον. Ὅπου γὰρ ὁ Ἰωσὴφ, καὶ δίχαιος ὧν καὶ θαν- 
μαστὸς ἀνὴρ, πολλῶν ἐδεήθη ὥστε δέξασθαι τὸ γέε- 

"7 παρὰ τόν] 5ῖς ἢ. Ε΄, Δη. ΔΙιῃ, οίον! τὸν πρό, .}8 γεγένηται Εἀὰά. "᾽ οὐδέ Β. " ἐχ] χαὶ ἐκ Β. Ὁ. Ε. 
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ενὶπι εἶδ, ἰηαυϊί, ΒΟΉ [αππϑπὲΔ μανὶς, πέφμε εἰζῆηι 

σφ; εεὰ [απιέηι αμαϊοπαάϊ υεγῦϊ Ῥοπεὶπὶ (Απιοῖ 

᾿ 8. 44). θυϊά δαυΐοπη ἰπίο οἶα 8 6886 ροβ81}, 4υλπ), 

οὐπὶ Πυὰ φυοὰ οὺδ υἱ ραηδπι ἐοπηπιπαίυν, ΠΠυά 

ἴρϑυπι πιᾶὶυπὶ ἴθ δροηίθ ἰῇ ολρυὶ ιυτὰ Δι{Γ8}}}8., 

ἀυπὶ ψναν  βϑἰη18 [ἀπι6 ΔΠΠ| 8 ΔηΪπηδηὴ ἰᾳ8η1, 1} Δ) 416 

οαμμηΐδυ5 ἱπῆγπιίογοηι γο ἀΐβ Ὁ Ν ἢ) ἃ νυ ]5 111 οἱ 

δοΣταπερὶ οἱ βδηδγὶ βοῖεὶ. δἰᾳυϊάσπι 1}}}8 οἱ ἰδ ἰγϑπι 

δοποίϊδίογ, οἱ σοπηπηοί8 τἰἰἰζαίυγ : δὰ οΘοπουρίβοθ - 

εἶλπιὶ ᾿ἰαβείναπι αἀϊείαπι ἱποδηαϊϊ, οἱ διὰ οδϑι ἰδίθ 

ψοῦθαπιὶ Ποποβίαπι ταάυοϊ!. 5:1 οπἷπὶ 56ΓΠΊΟ 8008 

τιηίδαιλ νΐτι ΠΔθοΐ, ΟΌΓ, 402580, δογὶ ρίυΓΔ5 ἀ68ρ16}5 ἢ 

5] πδιηυθ δάπῃοη τ] 0η68 ἰΔηΐυπι γα]θηΐ, π0}10 Π1ἃ- 

δ᾽59 αυληθο οὐπὶ δαπιυπί(ἰοηΐθυ8 δάσδϑὶ ϑρὶεἰ(8. 

Εἰδηΐπι νογθυπι οσ ϑογίριυτὶ5 ἀν᾽ 8 ργοίδί πὶ ἰπ- 

ὀυγαίδπι δηϊπηδηι ἱη6 γε Ββοπ πα 6010}, οἱ δὰ 

αὐεῖῖθοι Βοη8 δρίδηι οἤϊοὶϊ!. 8:6 οὔὐπὶ δῦ 5 ΟοΥὶἢ- 

(05 ἰηΠδῖο085 δἰ (υπιδη 65 6886 ἀσρτομοη 8861, Π0η1- 

ΡΓαβϑίὶ δὸ ᾿ποὐοϑϑιίογοβ το ϊάϊϊ, 6 αυΐυ5 δηϊπὶ 

Ῥυάοτο Γυρθογοαᾳῦθ Αἤϊοὶ ρὰγ ογαὶ, ἐδ ἰἰβάδπ)ι δ υπὶ 

δαρίθθδηι. δὰ ρμοβίφιδπι Ῥδυ}} ορἰϑίοἰαπι δεοθρο- 

Ταηΐ, δυὰϊ {Ποτυπὶ πιιίδιϊοποηι, αυδπὶ ἦρ86 ἀοοίοῦ 

(εκ σαί 651 [18 γΟΓΒ]}8 : Ηοὁ ὁπίπι ἔρεμπι εοομπάμηι 

βειιηι οοπιίτὶξίατὶ, φμαπίαπι ἱπ υοδὶς ορεταίεγ 40{{}- 

εἰἐμαάϊπόνι ; εεά ἀε[επείονοπι, ξοά ἱπαϊηπαιίοποηι, εοά 

σηιμία ἑοπεπι, 264 υἱπαϊείαηι (2. ΟοΥ. Ἴ. 11). 5|ς 

. [41 0108, ἢ 05, ὕχόγοβ, Δπηῖ0 09 ἰη8ιΠΠυπ|ὺ8, οἱ ὅ6 

ἰηἰπ)ῖ οἾ8 Διηΐς05 (ΔΘΟΓΟ ΟὐΓΟΠλι5. 5΄΄6 ΤἸηΔση] 1ΠΠ| ΥὙἹγί, 

Ὀοοαχῦθ διηϊοὶ, το] ογο5 οἴδοιϊὶ δυπὶ. Εἰδηΐη ἢ) αν 

Ροβϑὲ ρδοσδί!π), νοῦ (γυσῖὰ, ἰπ ορίϊδηι ᾿Π|8η} 

ἀδάιιοίυ8 651 ροπιοηιίδιο (2. Πόρ. 12. 152) : Δροϑιοὶ! 

φυοχὰθ 515 ἰ8165 δνδϑϑυιηι, 40.4168 ΠΟΥ, οἱ 

απ νουβυ  ΟΥ̓ΡΘΙ δἰίγάχογυπι. Ἐσααΐβ [Γυσίυ5, 1Π- 

4168, 8] 418 αὐάϊαὶῖ, οἱ ἀϊοῖα ΠΟ δχβοηυλίουν 

Νοῆ τποάϊουηι ὁαΡΘ οχ δυάϊϊαι δοοροάδί ᾿υσΓΌπ). 

ΝᾺΠπὶ 8. δαεῖρϑμηι ἀδιβηδθὶ οἱ ἱηρσοπιϊδορὶ, οἱ 60 8]}- 

αυδπάο ἀδσάποοίυν, υἱ φυ ἀϊοία δυηϊ ἱπιρίοαί. Ουὶ 

ΥΟΓῸ Ὧ6 αιϊάδαι 8011 8ὴ ραροδνογὶῖ, φυδπὰο ἃ μ66- 

οληὰο ἀοδπἰβίοι ἢ ᾳυδρο ραοοδίδ ἀδιηηαῦὶϊὶ βυ81 Νἧ 

ἰιαφυς οοπίοιηπδιηυ8 ἀἰνὶ παγιη Ἰοοιοηθπὶ δογὶ 1.» 

ΤΆΓΙΠι. ἤφοο οηἷπὶ ἀἰΔο} 64 6ϑοὶ οορίίδι10 405 ΠῸΝ 

ρου υἱ ᾿μοϑαυτυπὶ νἱάδαπια8ϑ, Π6 ἀἰν}1}8 86- 

αυϊγδιηυ8. Ἰά6 0 πἰἢ}} 6596 ἀἰοῖ! δυάϊΐγο ἀἰνὶ Πλ5 ἰο 568, 

Ὧ6 ὁχ δυάϊίϊα η08 δὰ οἤδξοίυπι γα ἀδράυσογα νἱ ἰθδὶ, 

ϑοίθηίθ8 ἰσίίυν, μδπὸ 6}. 6586 Π6 40 551 Π|8}} ΔΓΙΘΠΙ, 

ὑπ ἶ46 π08 βηυηίδιηυϑ, Εἰ [εἶ5 ΔΓΠῚΪ5 ἰποιγαοίὶ, οἷ 

ΠΟΒ ἰηνίοἱἱ ππηληΘϑιη05 οἰ υ5α 06 Ο2ρ01 (ΟΥἰδπιὰ5, δία 00 

νἱοιοῦὶθ ἰηϑἰχηΐδυ5 οοτομδιϊ, {αἰ ῸΓᾺ ΘΟΠΒΟ]ΠΙΔΠΊῸΓ 

Ῥοπᾶ, φαΐ οἱ δοπίφηϊῖδις Ὠοπιπὶ ποϑιγὶ Ζ68ιὶ 

Ομ τίϑιϊ, ουἱ φιοτία οἱ προγίαπιὶ 1) δθβου]α 8856 .10- 

ΓυΠῚ, ΑἸΠ6Ι.. 

ΠΟΜΠῚᾺ1Δ ΠΠ, 

(Δν». 1, νυ. 1. [ἴϑεγ φοπενγαϊϊοπὶβ 768 (ἰπτὶδιὶ, Κ ἰὶ 

δαυὶώ, βιϊ Αὐταδαπι. 

1, Ομν δοεερὴηδ, πο ΜατίαΣ φεπεαίοσία ἀμοαίεν. 

-- δοθ Ἶαπ ἰθγιϊδπὶ ἀἰβδουίδιίοποπι, οἱ Ῥγοοπιΐᾶ 

ποηδυμι ΔΟϑο]νπι8. ΝΟ ΟΥΡΟ ἰγυδῖγα ἀΐσοΌΔΠι, 

δἀπιοάυπι Ρῥγοίυπάδπι 6686 ΠάγυΠῚ ϑ86η(οη(ἰλτυπὶ 

ῃπαϊυγδηι!. Αχα Ποάΐο ᾳφυδ τεϑιἀυα βϑυηὶ ἀϊοδπιυ8. 

θΘυϊὰ οΥγρο ͵άπι φυθτίπηυβῖ ΟἿ Ζοβορὶ φοποδίορὶδ 

ἀυσϑδίυγ, 4υὶ εἰμ 1} δὰ φοηδγδιϊοποπι οοηίυ}: 1 78πὶ 

Ὁ Π84πὶ ΘΔε581) ἀἰχί 8 : ΟΡΟΥΘ Γαι πὶ 6δὶ υἱ δἸΐαιη 

ἀϊοανπηιδ, τηδρΐὶβ ΠιΥβ.108π| δὲ ΔΥΟΆΠδ. ΟΌΠΔΠὶ 

1 65ι} ΝΟΙοθαι 618 πΠΟίΌΠΙ 6550 'ρ80 ρᾶγῖυ8 

ἰθιρογα 6χ Υ᾽γοίηθ παϑοὶ Ομ γἰβίι πη). ϑ6ὰ ἢδ (0. γ}»6- 

ταϊηΐ ἀ6 ἱποσβροοίδίδ γοδροηδίομθ. Νααὺθ δμἷπὶ πο ι}8 

Εἷς 65 βόύιο, βεἀ ρδίγυπι ποβίγογυπι, δάἀπιΐγαη 0- 

γαῦι ἱποϊρπίπαυθ τἰτογυπ). δὶ ομἷπὶ τη} 18 50}- 

ΟὈδουτγα 4}} ἰπἰ 10 Ἰοαυυ 8 6ϑϊ, ΕἸΣ πὶ ΟΠ η8 8058 

γοσδη8, 6. υλϊ]4υ 5018η| οὐπὶ Ῥᾳίγα φὡ η1|8} {λίθοι 

αἴδτα γουθίαηβ, ηυϊὰ πιϊγανὶϑ δἱ ἰίος εἰΐδπὶ δά ιπΠ|- 

Ὀγανὶ, πδβηϑ αυδάδηι οἱ π|ῖτ8 8} }}} 0808 ΟδΟΟΠΟΙΠἰΔΥ͂ 

Ἑοαυϊά πὶς πιγ4}}}}6 ἢ ̓ Ἰπαυΐο8. 1 βεγνυαγοῖ Υ᾽γαίποπι, 

δί ἃ ργανγὰ βϑυϑβρίοίοης ᾿ἰθοταγοῖ. 851 δηΐπι ἰδς δυ ἀκεὶ 

ΔΌ ἰηϊἶο δυ( ᾽ββθηῖ, πιδ] πα τοπὶ ἱπίογργοίδηϊος 

Υἱγαίποπι ἰδρ  ἀδ 5561, δἰίσυδ υὐ Δι] δγᾶπ ἀδηγπηδε- 

860η1. ΝᾺΠιΙ δὶ ἰῃπ 8118, αυοτυπὶ εἰἶδη Ἔχθπιρὶὰ ἢ - 

θοθδηῖ ἱπ γοίοτὶ Ταβίδπιοηίο, ἱπιρυἀοηῖοῦ ρ8]. πὶ 86 

βογθθδηί : δὶ φυδπὰο ἀξθιηοῃ85 6] 6οἷϊ, ἀφ ΠιοηἰΔ0 0 ηὶ 

ΨΟΟΘΆΒΔΙΝ, 5] αι ἴῃ ϑΆθαῖΟ ουτανὶ, 60 δάνογςι- 

Σἰαπι ρυϊδὈδηΐ, οἰἰδηηϑὶ ἀπίθα δ Ὀθαι πὶ 538 06 501" 

ἰυπὶ [υἶδ86ί : ᾳυϊὰ ποιι ἀἰοιυτὶ ογδηΐ, ἢος δυύίοη- 

1687 ΕΙΘΗΪΠ) ΓΟ ᾿ἰρ5ὶ8 ρυφηλββοὶ ἰοἴι ργριογίτιωι 

ἰοηρυ8, υδὲ πυπηαυδιη αυϊά 5ἴπη}16 φεβίυπι [υἐΓαϊ. δὲ 

πδήάυθ ῥρυϑβί (οἱ 5ἰσπα ἰἶυπὶ δάϊς 70β6ρ ὶ {Π ἢ πὶ 



οὖ 5. ΦΟΑΝΝΙ5 ΟΠΠΥΘΟΘΤΟΜΙ ΔΠΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΊΑΝΤΙΝΟΡ. 
ἌΡΡ0ΠΠ 5 ηῖ, φυσπιοιίο διε 1Π|ἃ εἰρη ἰρδυπι οχ Ὑ᾽}- 
δἶηδ πϑθηη ἐγ ΐβϑοηι Ὁ [400 ἰίδηυα 6)ι8 φθηοϑιυ- 
δἰ ἀπάδίυγ, Υἱγρίμοιηψυθ ἀσδροηθαί. Ουδλπάο δηΐπη 
θοβερὶ, Υἱγ ἠυδίυδ οἱ δἀιηϊγαπάυβ, πλυ 8 ορὺβ ᾶ- 
ΒΝυΐι, υἱ φιιοί φοβίυπι δαὶ δαΐσοαγαί, ἃησθὶο, νἱβίοηβ 
ΡῈΓ ΒΟΠΊΠΠΠ)., Οἱ ὈΓΟΡΙΟἰΔΓυΠῚ (65 Π|οηΐ0 ; 4ηοιηο: 1.0 
ϑυν εἰ ρογναγϑὶ δὲ σοτγυριὶΐ, οἱ 1}}} Ἰη!οηκβὶ, ἤδης δχοὺ- 
Ρίδβοιι. ορίΐοδοπ 7 Αὐπιούθπι οἰἶπι ἐΠ 08 τὸ ἴδηι 
ΠΟνΝΆ,, ἴδῃ ἱποχβροοίαι ρδγιυγθαίιρα ογῶϊ, 60 οηιμνά 
ῬΓΟΘΟΙ ΟΠ ΒΌΟΓΙΠΙ νῸ ἢ} μι) κοΐ φαοβίυϊη 
π“υδη) [1556]. ΒιΘηΐπι 4} Βοποὶ ογοα ἀϊι {ΠΠ πὶ 6586 
Ποῖ ΕΠ] πὰ, αἢ}}} Ἰὰς ἀδ γα δπιυίξεγα ἀδυυΐὶ : φαΐ γογὸ 
πὶ δοσυσίογοηι οἱ 60 δἀνεγβαγίυπι οχἰβιϊπηᾶγοὶ, 

σιοιηθἋο ποὴ ἤθε ἀδ γὸ πηαρὶβ οἴδσπάογοϊιν, αυἱ Ἰη 
ἡΠ|ϑν ποη ἀεράυσεγοίαν Ὀρίΐσποπι ἢ ἰἀθοψυθ δροδιοὶὶ 
᾿ς δΒίαιϊι δὺν ἰηϊ εἶσ πο ἀΐοιηϊ, βο ἀδ γοβυγγοοίίθῃθ 

το 8 δαῖρα ἐἰδδογυηῖ, ουυβ 73πὶ Θχοπερία ἔμογϑηῖ: 
ΡγυΙογ 5 ἰΘΠΙρογθυ8,, δἰϑὶ ποη ἢυὶς 5: 1}}}18 : φιοὰ 

διθε 46 ΥἹγρίμ 6 ἢδίι5 δἰ, βοὴ ἰ(8 (γοφυδπίοῦ ἀΐουμι 

50] πόῆῦδ τηϑῖογ ἰὰἀ οδὶ διῶ ρΓοίεγτο. Ὑ᾽ἀ86 πϑπη406 
αὐ 11} Ὑῆγχο ἀἶολὶ : Εξοο ἐσὺ εἰ μαι6ν ἔμ ἡμοτοϑα» 

᾿νμ8 (ε{ἢπὸ. ἃ. 48). ΝΑπι δὶ {ΠΠπ4 ἰμ ϑδυδρίοἰοπδηι 
νοι δαί, εαι θεν 19 ἀδαυτῃ Εἰ 5 6666 ογοάϊ 

[υἱδδρὶ : Πᾶς ΡΟΙΡῸ βυϊϑίδ ορίηϊοια, πιαϊϊδ αἰϊα δὺ}- 

ΟΥμΙΓΆ Πη.Ϊλ ογϑηϊ. Ῥγορίογοα η6 ἰρεὶ ηυίΐάοπι ληκοὶὶ 
"ΠυἋΔ ἀϊουπί, ηἰδὶ Μαγίϑ ἰδηϊὰπὶ δὲ οσορίιο ; οὐπὶ 

ν6ΓῸ ρϑβίογίυυ5 [λυδία πυπιϊλγοηϊ, ἰᾳά πιϊηϊπηα δά- 

)βοργυπῖ. Οὐ ΑἸνγαϊιπὶ πηθιηογδῖο,, οὐπὶ ἀϊχὶδ- 

86, κομ [588ς, οἱ 5826 δλεο}», πος [γδίγοηι ' 71- 
ΟΟἸνἱ ποπηΐπαβϑοῖ, οὐ δὰ δοοῦυπι ροβίθα γυϑηϊὶ, οἱ 
ϑυάδιη οἱ [γαίγοδ οἦιι5 συ ϑιηογᾷι 

Φ ιυϊάαπι ἀΐευηι, ἰὰ ο» ργᾶνοβ Εβηῖ πιόγοβ οἱ 

δἰϊογπν ργίογι πη ἔδλαίιπι 6580. ΕΠῸ γνϑγθ ἰἰϊυά βοὴ 

ἀἰχογίην : πιᾶπὶ 5] [06 6586ῖ, ΟυὐΓ ἰ4165 ρΆ0]0 ροβὲ πιὰ- 

ἰἰογθβ5 σοιπιρηιογαι ἢ Νδιη σἰογὶ ο᾽)υ5 ᾿ς 6 Χ σοη ΓΑΡΙ 8 

εἰυσοβαὶξ "ΠΟΙ ὁχ 60 Πυοά πριρηο5 μαῦθαϊ ργοξοηὶο- 

Γ65, 806] μοιἱι8 Οχίβιιο5 οἱ ν}}658. δ} πιὶ δε ΐπὶ πα 

(ἸΔση8 φογία ὁδί, δἱ ροβϑὶὶ ἀδθηδβϑιιδ δἀπιοάυμι οἱ 
ν}}}5 ΦΡρΆΓΟΓΟ : ΕΓ ΙΔ ΠῸ6 ΠΟῚ ΘΟΠΙΠΙΘΠΙΟΓΑΥΪ ἢ Ο νᾶ 
πίη οομηθηο ΒαΡΌΙΔηι 1}}} οὐπὶ 15γδο ἶοΟ ρσοποΡα., 

πθρ6 ϑαγδοθηὶ, ἰβπηδο πὸ οἱ ΑΥῦο5,, οἱ αποιϊχηοὶ 
αν 1118 πιδ)ογίυυ.8. οΥγιὶ δαιὶ. ἰάδοφυς {{{|8 δἰ Ἰθηιὶο μή 8- 

588, δ 6}05 οἱ υυάλί οἱ ρορυἱ πιϑ]ογὺβ ργορογαὶ. [66 

αἷι : Φαοοῦ ἀμίεπι σεπμῖ Ζμάασπι εἰ [γαίγες οἾμ2. [ἰς 
ἴλην δηάσογυπι ἀοϑίπδίαγ ρορυ]υ5. Φπάας σμίξηι 965 

πμὶι Ῥλατοε οἱ Ζαγαιη (6 Τ|ηἠαηϊατ. 

δὲ τπαΐογμπι ποημῖζδα ΟΝ οτγιδεεοοπάνηη. --- Ουἱά 
[ιεἶ5., ποὶ βοπιθ, ἐπι [ἰϑέοτίλπι ἃ 6 8 ἱπιργο! ἡ σοὶ» 

ἰι5 ἢ Ουἱὰ ἀϊοὶδ ̓  ἰπφαὶ!. Οὐγις δὶ μα! [οι δ ζοπὼβ 

ὈΠΑΓΓΑΓΟΠΊΙΒ, ᾿θΓὰ αυΐδ ᾿ς Ιφουΐβ56ῖ : 8 δυίθιη ἰῃ- 
σλΓηδι} Ποὶ, πο πιοίο ᾿αο ποη ἰδοοηάα,, 56ὰ οἰΐδηι 
πιλρη 66 ΘΧΡΓΟΠΊΘΙ ἃ διηί, αἱ 6115 οἱ ργονϊ ἀοηιία ὁὲ 
Π0Γ65(28 Ὀϑίοπαλιυγ. Ἰάοο παπιηυς νοηΐὶ, ποη πὶ ορ- 
φγουγία ποβίγα [υρήαἱ ; το υἱ {ΠΠΔ 46 πιοάϊο 10]}]4ἱ, 

δ 54γ1}. Ἰρσ ἱ, Θονηηΐ. 

δίουϊ ποη ἴλην Δ πη γϑηνΡ., {ποὰ πιογίυν5 οἷϊ, ΄ἢ 
αυοιὶ ἐγυοϊχως ; ̓οοἱ Γ65 ργυμγοβᾶ δἰξ : βοὰ 400 

Ὀγοβίογ, (ϑπῖο πιδρὶς ο᾽ῦβ ὄγζα ἰνοωινέθοξς 2Π)01 

δχθ θεῖ : εἷς 46 φοηογαίίοπο οἷυ ἀϊοορηάυπι : ἢ 
πιούο αυοὰ σΆγΠαπ δυβοσροῦὶ δἀπιίγαπάυς 6βι-- 

ἐἰΐ8π| αυοά (4165 ἸΆΒΟΓΟ οορπαίοβ ἀἰφηϑίυβ εἷ1, ἢ 
αὐλπὶ ἀδ π|8}}5 ΠΟΒΙΡΙ8 5 ΒΟ ΟρΕΪ5 ΟΡ βοθη. Πα 

6Χ 'ρθο φοιδγδιὶοηΐβ Ἔχογϊο ὈΡ ἀἸσΑΥ, 56 ἐδ ηι 

ηυοῦ δὲ μοδ ρογίϊποδί οὐ ΒοοΓΟ : ΡΟ 6 ΠΟΚ 6 

ἐθηδ, Π6 ππη]θλὴ ἀὧὅ6 ΠῚ )ΟΓΉΙΒ ΠΟΕΙΓΟΓΌΠΙ πὺην 

ΘΡΟ ὈΘΘΟΔΩ}}9 ; δορὰ ι83πῈ 5010πῈ 4υ ΓΆπιις Υυἱγίιιε 
Ν πὶ αὶ ᾿ΠΠ8π| δϑοίβιι, οἰἰδιιϑὶ 216 ζοηδιη ργορε 
τογόπι λυ οαι, οὐδὲ πηλίγοπὶ πηογοίγίοθ, νοὶ : 

πιοάο ἀἐδρίεἰοπάδλπι, "}}}}} Ηΐπς ποσυπηδηῖΐ ραββιι 
681. Νλδηι 8ὶ (Ὀγηἰσαϊύγοιη, αι} Γαϑρυογῖ, ἢ} ]0 ρὲ 

ΥἹ12 ἀδάδοοξο ΔΠΠΟΪ : πῦ 0 πιΐπυ8 Υἱγ ῬΥΟΌΠ8, ΟΣ ἢ 

Ῥοίγίοα τοὶ δύυϊογα πδίαϑ, ραγοδίυηι ἱπιργου αι ἀς 

ποδί ιυγ. 5.16 βΟΙ͂ΤΟ 86 βοτοαί, ποὴ ἰϑηίυπ υἱ 1 

ἱποιογοῖϊ, 56 οἰίδπι υἱ διιθ:οξυῶ) ἰυτηογο ἀσρείη 
τοῖ. Θυἱλ οηἷπὶ δηΐηὶ νἱγίυι6 πορίοοια, Αὔ γα! δηὶ 

ΒΟΠΙΡΟΓ ΟΥΟ ἔργα θηι, Ρυϊληι65 ργοανόγιπ) νἴτγιυι 

ἀοϊοηβίοηί 5:01 6556, 400 'ρ50 ἰπἰ:ιἰο οβίθηάὶὶ, ἢδης ηνὶ 

το σ]ονίδπι δυουραγί Ορογίουα., βοὴ (δδ βγοργὶβ τὸ 

[λοἰἰ8. Ροϑῖ ἢδο πη αυθηυς 4γ|1, υἱ οκἰδη δι ΟΠηι 

ρδοσαιβ οὐποχίοβ ἔμ ἶ586, οἰἰλν]υδ ρΥΟΔΥΟΒ ἰρ808. Ν' 

ἶρδ6 ρϑιγίγο δα, φυὶ ποιβοη ἐπα! ξοηιΐ, πον τηούϊοι 
ἱπ Ροοοδίυπι ᾿ρ5}}8 πᾶγγαῖυγ : 5141 δ ὙΆΙΙΔΓ α 
[οτγιιϊοδιϊομθῖ δοουβδη5 ; θανί ἃ αυοαῦς ἐχ δή υ] 6 Ὁ 

πὴ] 6 Γα ϑαϊοιμοηθπὶ ϑυβοορὶϊ. Θ᾽] ρΟΥΓῸ ἰὸχ Π6 ἃ πη 
4φιίάσπι 1115 νἱνῖβ ἱπηρ] οἴ θ5ῖ, Τὴ} }10 πηΐηι5 40 Οχὶψιι 

δἰ δυυίδηι ἱπιρ] 618 ΠΟΠ 65, ΟΠΊΠ65 ρΟΟΟΔΥΘΓΏΗΙ, ἃς α 
οοδβαγίυδ [1 ΟἸγῖϑιὶ δάνοπίυβ. ῬγΟρίογοα ἀυσάσι 
Ραι γί γο μα ΟΠ ΘΠ ΟΓΑΥΪ", ἱπάς 4ιοφιθ ἰδοίδηι! 

11Π|8π ἀθ Ῥγοφθπίιογιῃ π᾿ 16 ἀερτγίπιθηβ. Ν 
ἰογυιη πιὶεὶ ὁχ 4η0|}}18 παιῖΐ ογϑηὶ : οἱ ἰἈΠι η ῬΆΓι 

ἴυπ 116 αἰ ογοπία αἰ ογο πιϊῶ πὶ ἱπίογ ἢ 05 ποπ ἴῃ 
11. ΟἸππ 65 δηΪἷπὶ 5ϊη}} ογϑηὶ οἱ ραιγγεῖα οἱ ἰεἶθυ 

Ῥγϊηοῖραβ. ΠΠ|ὰ συρρα 6ϑὶ ΕΟ οἰ ργγοραῖίνα : ἢ 
ΔΡι πο8 ο5ὲ ΠΟ] 4ι}5 ἀὐκηϊαιίθαπο τγαιο, Ομ] 05 Ο 
ἢσυγα ρΓιΡΟαβϑὶϊ. 18 δἶνα ϑύγυιβ, να ΠἰυῸΓ δἷβ., πὶ 
γΗἱυδ,, πὶ δὲ} πιὶηο5 Βλθθᾶ5, βεὰ πῆυ!η οδὶ φυοά 4ικ 
ἴυγ, γα 85 δηϊπηΐαια πΓ68. 

ὅ. Ομν Ζαγα εἰ ῬΝαγεΣ ἴῃ φεποαίοφία (ἰλγίδἰξ πὸ 

παπίμν. --- ῬΓΟΙΟΡ ΘᾺ “025 ἀϊοὶλ διιηϊ, 4112 οἈ 88 ᾿ 

᾿ς σοι τοιβογαι δὴ : πΠεαυδ «πὶπὶ δὶς Οδιι58 ἢ 
Ῥ ᾶγοδ δα άίιιι5 οτς οἱ Ζαγα. Εἶτχγαι οηπ γοἀυμάλη: 

διιρογῆυυπι) ροδλ οΟπιπιοπιογϑίιπὶ Ῥ]ΙΔΓΟΠΙ, 6Θχ « 
(μεῖς " σοηδοίοσία ἀυοίτν, ΖΓ οἴδη [σὲ γα πὰ 
εἰοποιῦ. ΟἿ ογρο οἱ ἰναπο πιοπι ΤΆ ᾿ στ μῸ5. ἢ: 
ἴτα ΤΙΔδ΄ οοϑοῖ, πἰνοηίοπῖο ρόγυ, Ζλνα θυ ὶν 
᾿πϑηῦπι δηνῖϑι ὁ νυΐγα : 06 σσδδρόσιο ΘὈδίοιγιχ. 

116 ὑοῦ παϑοογείυν, οοὐοοίηοα [λδεὶδ πιλ πη Οὐ 5 

ξανὶ ; υἱ ροῦγοὸ ᾿ἰζαία [{Πϊ4| ΓΟΙΓΑΧΙ ΡΠΘΓ Ἰθδημη, « 

ἴλοΙ0 οργοϑϑῦβ δὶ Ῥθαγοθ, οἱ ροϑίοα ζΖαγ. ἢος οἱ 
Βραοίο οὐδίοιτῖχ Αἱϊ : Ομαγ 6 ὑγορίον (6 ἐπεῖδα δεῖ ξέ 

(ὥδη. ὅ8, 99)} ) ἰση᾽ τογοιοσίογαυπι δηϊηιαία ἡ Νὸι 



δῦ ΙΝ ΜΑΤΤΙΙΕΌΜ ΠΟΜΉ,. ΠΙ, 5. 
γενημένον, χαὶ ἀγγέλου, καὶ τῆς δι᾽ ὀνειράτων 
ὄψεως, καὶ τῆς ἀπὸ τῶν προφητῶν μαρτυρίας, πῶς 
ἂν οἱ Ἰουδαῖοι, χαὶ σχαιοὶ ὄντες χαὶ διεφθαρμένοι, 
καὶ πολεμίως οὕτω πρὸς αὐτὸν ἔχοντες, ταύτην ἂν 
παρεδέξαντο τὴν ὑπόνοιαν; Σφόδρα γὰρ αὑτοὺς 
ἔμελλε θορυδεῖν τὸ ξένον χαὶ χαινὸν, καὶ τὸ μηδέ- 
ποτέ τι τοιοῦτον μηδὲ ἀχοῇ παραδέξασθαι ἐπὶ τῶν 
προγόνων συμδεδηχός. Ὁ μὲν γὰρ ἅπαξ πεισθεὶς, 
ὅτι τοῦ Θεοῦ Υἱός ἐστιν, οὐδὲ [84] περὶ τούτου λοι- 
πὸν ἀμφισδητεῖν εἴχεν- ὁ δὲ καὶ πλάνον καὶ ἀντίθεον 
αὐτὸν εἶναι νομίξων, πῶς οὐχ ἂν ἀπὸ τούτου χαὶ 
ἐσχανδαλίσθη μειζόνως, χαὶ πρὸς ἐχείνην ὡδηγήθη 
τὴν ὁπόνοιαν ; Διὰ τοῦτο οὐδὲ οἱ ἀπόστολοι παρὰ τὴν 
ἀρχὴν εὐθέως τοῦτο λέγουσιν " ἀλλ᾽ ὑπὲρ μὲν τῆς 
ἀναστάσεως πολλὰ διαλέγονται χαὶ πολλάκις, ἐπειδὴ 
ταύτης ὑποδείγματα ἦν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις, 
εἰ χαὶ μὴ τοιαῦτα " ὅτι δὲ ἐχ Παρθένου γέγονεν, οὐ 
συνεχῶς λέγουσιν" ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτὴ ἡ μήτηρ ἐξ- 
ενεγχεῖν τοῦτο ἐτόλμησεν, Ὅρα γοῦν χαὶ πρὸς αὐτὸν 
τί φησιν ἡ Παρθένος " ̓Ιδοὺ ἐγὼ καὶ ὁ πατήρ σου 
ἐζητοῦμέν σε. Εἰ γὰρ τοῦτο ὑπωπτεύθῃ, οὐδ᾽ ἂν τοῦ 
Δαυϊδ λοιπὸν ἐνομίσθη εἶναι υἱός" τούτου δὲ μὴ νο- 
μισθέντος, πολλὰ ἂν ἐτέχθη καὶ ἕτερα χαχά. Διὰ 
κοῦτο οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ταῦτα "" λέγουσιν, ἀλλὰ τῇ 
Μαρίᾳ μόνῃ "" καὶ τῷ Ἰωσήφ᾽ τοῖς δὲ ποιμέσιν εὐαγ- 
γελιζόμενοι τὸ γεγενημένον, οὐχέτι τοῦτο προσέθη- 
χαν. Τίνος δὲ ἕνεχεν μνησθεὶς τοῦ 'λόραλμ, καὶ εἰ- 
πὼν 6 ᾿Εγέννηε τὸν Ἰσαὰχ, καὶ ὁ Ἰσαὰχ τὸν Ἰαχὼδ, 
χαὶ οὐ μνημονεύσας τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἣ ὅτε εἰς τὸν 
Ἰαχὼδ ἦλθε, χαὶ τοῦ Ἰούδα χαὶ τῶν ἀδελιρῶν τῶν 
τούτου μέμνηται ; 

β΄. Τινὲς μὲν οὖν φασι, διὰ τὸ δύστροπον τοῦ Ἡσαῦ 
χαὶ τῶν ἄλλων τῶν προτέρων ᾽5 " ἐγὼ δὲ οὐχ ἂν τοῦτο 
φαίην. Εἰ γὰρ τοῦτο ἧν, πῶς μικρὸν ὕστερον τοιού- 
τῶν μέμνηται γυναικῶν ; ̓Απὸ γὰρ τῶν ἐναντίων 
ἐνταῦθα ἡ δόξα αὐτοῦ φαίνεται" οὐχ ἀπὸ τοῦ μεγά- 
λους ἔχειν προγόνους, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ μικροὺς χαὶ εὑ- 
τελεῖς. Τῷ γὰρ ὑψηλῷ δόξα πολλὴ, τὸ δυνηθῆναι τα- 
πεινωθῆναι σφοδρῶς. Τίνος οὖν ἕνεχεν οὐχ ἔμνημό- 
νευσεν ; Ἐπειδὴ χοινὸν οὐδὲν εἶχον" πρὸς τὸ τῶν 
“Ἰσραηλιτῶν γένος Σαραχηνοὶ καὶ Ἰσμαηλῖται καὶ 
ἽΛραδες, καὶ ὅσοι γεγόνασιν ἐχ τῶν προγόνων ἐχεί- 
νων. Διὰ δὴ τοῦτο ἐχείνους μὲν [35] ἐσίγησεν, ἐπ- 
εἰγεται δὲ πρὸς τοὺς αὐτοῦ προγόνους, καὶ τοῦ δή- 
μου τοῦ Ἰουδαϊκοῦ, Διό φησιν" ᾿Ιαχὼδ δὲ ἐγέγνησε 
τὸν Ἰούδαν, καὶ τοὺς ἀδειϊφοὺς αὐτοῦ. ᾿Ἐνταῦθα 
γὰρ τὸ τῶν Ἰουδαίων λοιπὸν χαραχτηρίζεται γένος... 
Ἰούδας δὲ ἐγέγγησε τὸν' Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ 
τῆς θάμαρ. 

Τί ποιεῖς, ἄνθρωπε", ἱστορίας ἡμᾶς ἀναμιμνή- 
σχὼν παράνομον μίξιν ἐχούσης; Καὶ τί τοῦτο; φη- 
σίν. Εἰ μὲν γὰρ ἀνθρώπου χκατελέγομεν γένος ψιλοῦ, 
εἰχότως ἄν τις ταῦτα ἐσίγησεν " εἰ "δ δὲ Θεοῦ σαρ- 
χωθέντος, οὐ μόνον οὐ σιγᾷν, ἀλλὰ χαὶ ἐχπομπεύειν 
αὐτὰ χρὴ, δεικνύντας αὐτοῦ τὴν χηδεμονίαν χαὶ τὴν 
δύναμιν. Διὰ γὰρ τοῦτο ἦλθεν, οὐχ ἵνα φύγῃ τὰ 
ὀνείδη τὰ ἡμέτερα, ἀλλ᾽ ἵνα αὐτὰ ἀνέλῃ, Ὥσπερ οὖν 
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οὐχ ἐπειδὴ ἀπέθανεν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ ἐσταυρώθη, 
μᾶλλον θαυμάζεται (καίτοι ἐπονείδιστον τὸ πρᾶγμα, 
ἀλλ᾽ ὅσῳ ἐπονείδιστον, τοσούτῳ φιλάνθρωπον αὐτὸν Ἴ 
δείχνυσιν) " οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς γεννήσεως ἔστιν εἰ. 
πεῖν" οὐκ ἐπειδὴ σάρχα ἀνέλαδε, χγαὶ ἄνθρωπος 
ἐγένετο, θαυμαζειν αὐτὸν δίχαιον μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ 
τοιούτους συγγενεῖς χατηξίωσεν ἔχειν, οὐδαμοῦ τὰ 
ἡμέτερα ἐπαισχυνόμενος καχά. Καὶ τοῦτο ἐξ αὐτῶν 
τῆς γεννήσεως ἑχήρυττε τῶν προοιμίων, ὅτι οὐδὲν 
ἐπαισχύνεται τῶν ἡμετέρων, παιδεύων χαὶ ἡμᾶς διὰ 
᾿τούτων, μηδέποτε ἐγχαλύπτεσθαι ἐπὶ τῇ τῶν προ- 
γόνων καχίᾳ, ἀλλ᾽ ἕν μόνον ἐπιζητεῖν, τὴν ἀρετήν. Ὁ 
γὰρ τοιοῦτος, χἂν ἀλλότυλον ἔχῃ πρόγονον, χἂν πε- 
πορνευμένην ᾽", κἂν ὁτιοῦν ἕτερον οὖσαν, οὐδὲν πα- 
ραδλαδῆναι δυνήσεται, Εἰ γὰρ αὐτὸν τὸν πόρνον 
μβεταδληθέντα οὐδὲν ὁ πρότερος αἰσχύνει βίος, πολλῷ 
μᾶλλον τὸν ἐχ πόρνης καὶ μοιχαλίδος ἐνάρετον ὄντα 
οὐδὲν ἡ τῶν προγόνων κακία καταισχῦναι [56] δυνή-- 
σεται. Οὐχ ἡμᾶς δὲ μόνον ταῦτα παιδεύων ἐποίει, 
ἀλλὰ χαὶ Ιουδαίων χαταστέλλων τὸ φύσημα. Ἐπειδὴ 
γὰρ τῆς χατὰ ψυχὴν ἀρετῆς ἀμελοῦντες ἐχεῖνοι, τὸν 
᾿Αὐραὰμ ἄνω καὶ χάτω παρέφερον, νομίζοντες ἔχει" 
ἀπολογίαν τὴν τῶν προγόνων ἀρετήν" δείχνυσιν ἐξ 
αὐτῶν τῶν προοιμίων, ὅτι οὐχ ἐπὶ τούτοις αὐχεῖν δεῖ, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς οἰχείοις χατορθώμασι. Μετὰ τοῦτο χαὶ 
ἕτερον χατασχευάζει, τὸ δεῖξαι πάντας ὑπευθύνους 
ἁμαρτήμασιν ὄντα:, καὶ τοὺς προγόνους αὐτούς. Ὁ 
γοῦν πατριάρχης αὐτῶν χαὶ ὁμώνυμος οὐ μιχρὸν 
φαίνεται ἡμαρτηκώς ' χαὶ γὸρ ἐφέστηχεν ἡ Θάμαρ 
χατηγοροῦσα αὐτοῦ τὴν πορνείαν" χαὶ ὁ Δαυὶδ δὲ 
ἀπὸ τῆς πορνενθείσης γυναιχὸς τὸν Σολομῶνα ἐχτή- 
σατο. Εἰ δὲ ὑπὸ τῶν μεγάλων ὁ νόμος οὐχ ἐπληρώθη, 
πολλῷ μᾶλλον ὑπὸ ὅ᾽ τῶν ἐλαττόνων" εἰ δὲ οὐχ 
ἐκληρώθη, πάντες ἥμαρτον, καὶ ἀναγκαία γέγονεν ἡ 
τοῦ Χριστοῦ παρουσία. Διὰ τοῦτο χαὶ τῶν δώδεκα 
κατριαρχῶν ἐμνημόνευσε, κἀντεῦθεν πάλιν τὸ ἐπὶ 
τῇ τῶν προγόνων εὐγενείᾳ φύσημα χατασπῶν. Καὶ 
γὰρ πολλοὶ τούτων ἀπὸ δουλίδων ἧσαν τεχθέντες γυ- 
ναιχῶν" ἀλλ᾽ ὅμως ἡ τῶν γονέων διαφορὰ διαφορὰν 
ποῖς τεχθεῖσιν οὐχ ἐποίησε. Πάντες γὰρ ὁμοίιυς ἧσαν 
χαὶ πατριάρχαι καὶ φύλαρχοι. Τοῦτο γὰρ" τῆς Ἐχ- 
χλησίας ἐστὶ τὸ προτέρημα" αὕτη τῆς παρ᾽ ἡμῖν. 
εὐγενείας ἡ προεδρία, ἄνωθεν τὸν τύπον λαμδάνουσα. 
“Ὥστε χἂν δοῦλος ἧς, χἂν ἐλεύθερος, οὐδέν σοι πλέον, 
οὐδὲ 5 ἔλαττον ἐντεῦθεν γίνεται, ἀλλ᾽ ἕν ἐστι τὸ ζη- 
τούμενον, ἡ γνώμη καὶ ὁ τῆς ψυχῆς τρόπος. 

γ΄. Ἔστι δέ τι μετὰ τῶν εἰρημένων καὶ ἕτερον, δι' 
ὃ χαὶ τῆς ἱστορίας ταύτης ἐμνημόνευσεν. Οὐδὲ γὰρ 
ἀπλῶς προσέῤῥιπται τῷ Φαρὲς ὁ Ζαρά. Καὶ γὰρ πα- 
ρέλχον ἦν καὶ περισσὸν, τοῦ Φαρὲς μεμνημένον, ἀφ᾽ 
οὗ τὸν Χριστὸν "5" ἔμελλε γενεαλογεῖν, χαὶ τοῦ Ζαρὰ 
μνησθῆναι πάλιν. Τίνος οὖν ἕνεχεν ἐμνήσθη : Ἡνίκα 
ἔμελλεν αὐτοὺς τίχτειν ἡ [57] Θάμαρ, τῶν ὠδίνων πα- 
ραγενομένων, ἐξήνεγχε πρῶτος 3) ὁ Ζαρὰ τὴν χεῖρα " 
εἶτα ἡ μαῖα θεασαμένη τοῦτο, ὥστε γνώριμον εἶναι 
τὸν πρῶτον, κοχκίνῳ τὴν χεῖρα ἔδησεν " ὡς δὲ ἐδέθη, 
συνέστειλε τὸ παιδίον τὴν χεῖρα, καὶ συστείλαντος 
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ἐχείνου προῆλθεν ὁ Φαρὲς, καὶ τότε ὁ ζαρά. Ταῦτα 

ἰδοῦσα ἡ μαῖά φησι" Τί διεχόπη διὰ σὲ φραγμός; 

Εἶδες μυστηρίων αἰνίγματα ; Οὐ γὰρ ἁπλῶς ταῦτα 

ἡμῖν ἀναγέγραπται" οὐδὲ γὰρ ἱστορίας ἄξιον ἣν τὸ 

μαθεῖν, τί ποτε ἐφθέγξατο ἡ μαια" οὐδὲ διηγήσεως 

τὸ γνῶναι, ὅτι τὴν χεῖρα προήχατο πρῶτος ὁ δεύτε- 

ρο; ἐξελθών. Τί οὖν ἐστι τὸ αἴνιγμα ; Πρῶτον ἀπὸ 

τῆς προσηγορίας τοῦ παιδίου μανθάνομεν τὸ ζητού-᾽" 

μενον" τὸ γὰρ Φαρὲς διαίρεσίς ἔστι χαὶ διαχοπή. 

Ἔπειτα ἀπ' αὐτοῦ τοῦ συμβάντος " οὐδὲ γὰρ φυσικῆς 

ἀκολουθίας ἦν, τὴν χεῖρα ἐχθαλόντα συστεῖλαι πάλιν 

δεθέντα - οὐδὲ γὰρ χινήσεως ἦν λογικῆς ταῦτα, οὐδὲ 

ἀπὸ φυσιχῆῇς γέγονεν ἀχολουθίας. Προεχπεσούσης μὲν 

γὰρ τῆς χειρὸς, ἕτερον προεξελθεῖν, ἴσως φυσιχόν " 

τὸ δὲ συστεῖλαι ταύτην, χαὶ ἑτέρῳ δοῦναι πάροδον, 

οὐχέτι χατὰ τὸν τῶν τιχτομένων νόμον ἦν" ἀλλ᾽ ἡ 

τοῦ Θεοῦ χάρις παρῆν τοῖς παιδίοις ταῦτα οἶχονο- 

μοῦσα, καὶ εἰχόνα ἡμῖν τινα τῶν μελλόντων ὑπογρά» 

φουσα δι᾽ αὐτῶν. Τί οὖν 35; Φασί τινες τῶν ταῦτα 

ἀχριδῶς ἐξητακότων, ὅτι τῶν δύο λαῶν τύπος ἐστὶ 

ταῦτα τὰ παιδία. Εἶτα ἵνα μάθῃς ὅτι τοῦ δευτέρου 

λαοῦ ἡ πολιτεία προεξέλαμψε τῆς δ τοῦ προτέρου 

γεννήσεως, τὴν χεῖρα ἐκτεινομένην ἔχον τὸ παιδίον 

οὐχ ὁλόχληρον ἑαυτὸ δείχνυσιν, ἀλλὰ χαὶ αὑτὴν συ- 

στέλλει πάλιν" καὶ μετὰ τὸ ὀλόχληρον ἐξολισθῇσαι 

τὸν ἀδελφὸν, τότε χαὶ αὐτὸς ὅλος φαίνεται" ὃ χαὶ 

ἐπὶ τῶν λαῶν ἀμφοτέρων γέγονε. Τῆς [58] γὰρ πολι- 

τείας τῆς ἐχχλησιαστικῆῇς ἐν τοῖς χατὰ τὸν ᾿Αὐραὰμ 

χρόνοις φανείσης, εἶτα ἐν τῷ μέσῳ αυσταλείσης, 

ἦλθεν ὁ Ἰουδαϊχὸς λαὸς καὶ ἧ νομιχὴ πολιτεία, καὶ 

τότε ὁλόχληρος ὁ νέος ἐφάνη λαὸς μετὰ τῶν αὐτοῦ 

νόμων. Διὸ χαὶ ἡ μαῖά φησιν" Τί διεχόπη διὰ σὲ 

φραγμός ; Ὅτι τῆς πολιτείας τὴν ἐλευθερίαν ἔπεισ- 

ελθὼν ὁ νόμο; διέχοψε. Καὶ γὰρ φραγμὸν ἀεὶ τὸν 

νόμον ἡ Γραφὴ καλεῖν εἴωθεν’ ὥσπερ καὶ ὁ προφῆ- 

τῆς " φησί Καθεῖλες τὸν φραγμὸν αὐτῆς, καὶ 

ερυγῶσιν αὑτὴν πάντες οἱ παραπορευόμενοι τὴν 

ὁδόν" καὶ, Φρωγμὸν αὑτῇ περιέθηχα" καὶ ὁ Παυ- 

λος, Καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ «ύσας. 

δ', "Ἄλλοι δὲ τὸ, Τί διεκόπη διὰ σὲ φραγμός ; ἐπὶ 

τοῦ νέου φασὶν εἰρῆσθαι λαοῦ" οὗτος γὰρ παραγενόμε- 

νος τὸν νόμον χατέλυσεν. Ὁρᾷς ὡς οὐχ ὀλίγων οὐδὲ 

μικρῶν ἕνεχεν ἐμνημόνευσε τῆς κατὰ τὸν Ἰούδαν 

ἱστορίας ἀπάσης; Διὰ τοῦτο καὶ τῆς 'Ῥοὺθ χαὶ «ἧς 

Ῥαὰδ 3 μέμνηται, τῆς μὲν ἀλλοφύλου, τῆς δὲ πόρ- 

νης, ἵνα μάθῃς ὅτι πάντα ἦλθε τὰ χαχὰ λύσων τὰ 

ἡμέτερα. Ὡς γὰρ ἰατρὸς. οὐχ ὡς διχαστὴς παρα- 

γέγονεν. "Ὥσπερ οὖν πόρνας ἔλαδον γυναῖχας οὗτολ 

οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τὴν φύσιν τὴν ἐχπορνεύσασαν ἧἡρμό- 

σατο ἑαυτῷ " ὃ καὶ ν᾽ προφῆται ἄνωθεν προλέγουσιν 

ἐπὶ τῆς συναγωγῆς γεγονέναι. ᾿Αλλ᾽ ἐκείνη μὲν ἀγνώ- 

μὼν γεγένηται περὶ τὸν συνοιχήσαντα " ἡ δὲ Ἔχχλη- 

σία ἅπαξ ἀπαλλαγεῖσα τῶν πατρῴων χαχῶν, ἔμεινεν 

ἀσπαζομένη τὸν νυμφίον. "Ὅρα γοῦν καὶ τὰ ἐπὶ τῆς 

Ῥοὺθ γενόμενα ἑοικότε. τοῖς ἡμετέροις. Αὕτη γὰρ 

ἀλλόφυλός τε ἦν, καὶ εἰς ἐσχάτην κατηνέχθη πενίαν" 

ἀλλ᾽ ὅμως ἰδὼν αὐτὴν ὁ Βοὺξ, οὔτε τῆς πενίας χατ- 
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εῳρόνησεν, οὔτε τὴν δυσγένειον ἐδδελύξξατο" ὥσπερ 

οὖν χαὶ ὁ Χριστὸς τὴν Ἐκχχλησίαν δεξάμενος, καὶ 

ἀλλόφυλον καὶ ἐν πενίᾳ πολλῇ, τῶν μεγάλων ἀγαθῶν 

ἔλαδεν αὐτὴν χοινωνόν. ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ αὕτη, εἰ μὴ 

πρότερον ἀφῆχε πατέρα, καὶ ἠτίμασεν οἰκίαν [598] 

χαὶ γένος χαὶ πατρίδα χαὶ συγγενεῖς, οὐκ ἂν ἐπέτυχε 

τῆς ἀγχιστείας ταύτης" οὕτω χαὶ ἡ Ἐχκχλησία τὰ πα- 

τρῷα ἔθη καταλιποῦσα, τότε ἐπέραστος ἐγένετο τῷ 

νυμφίῳ. Ὅπερ οὖν καὶ ὁ προφήτης αὐτῇ διαλεγό- 

μενός φησιν Ἑπιλάϑου τοῦ «αοῦ σου καὶ τοῦ 

οἴχου τοῦ πατρός σου, καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς 

τοῦ κάλλους σου. Τοῦτο καὶ ἢ Ῥοὺθ ἐποίησε. Διὰ 

τοῦτο καὶ μήτηρ ἐγένετο βασιλέων, ὥσπερ οὖν χαὶ 

ἡ Ἐχχλησία " καὶ γὰρ ἐχ ταύτης ἐστὶν ὁ Δαυῖδ. Διὰ 

δὴ τούτων πάντων ἐντρέπων αὐτοὺς, καὶ πείθων μὴ 

μέγα φρονεῖν, τήν τε γενεαλογίαν συνέθηχε, χαὶ τὰς 

γυναῖχας ταύτας εἰς μέσον ἤγαγε. Καὶ γὰρ τὸν βασι- 

λέα τὸν μέγαν αὕτη διὰ τῶν μέσων ἐγέννησε " χαὶ 

οὐχ αἰσχύνεται ὁ Δαυῖδ ἐπὶ τούτοις. 

Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστιν οὔτε ἐξ ἀρετῆς, οὔτε ἀπὸ 

χαχίας προγόνων εἶναι σπουδαῖον, ἣ φαῦλον, ἢ ἄση- 

μον, ἢ λαμπρόν " ἀλλ᾽ εἰ χρῇ τι χαὶ παράδοξον εἰπεῖν, 

ἐχεῖνος ἐχλάμπει " μειζόνως, ὁ μὴ τῶν σπουδαίων 

προγόνων ὧν, γενόμενος δὲ ἀγαθός. "' Μηδεὶς τοίνυν 

ἐπὶ τούτοις μέγα φρονείτω᾽ ἀλλ᾽ ἐννοήσας τοῦ Δεσπό- 

του τοὺς προγόνους, τὸ φύσημα ἅπαν κενούτω, χαὶ 

ἐπὶ χατορθώμασι μέγα φρονείτω" μᾶλλον δὲ μηδὲ 

ἐπὶ τούτοις. Οὕτω γὰρ χαὶ ὁ Φαρισαῖος τοῦ τελώνου 

γέγονεν ὕστερος. Εἰ γὰρ βούλει δεῖξαι μέγα τὸ 

κατόρθωμα, μὴ μέγα φρόνει, χαὶ τότε μεῖζον τοῦτο 

ἀπέφηνας᾽ μὴ νομίσῃς τι πεποιηχέναι, χαὶ τὸ πᾶν 

εἰργάσω. Εἰ γὰρ ὅταν ἁμαρτωλοί ὥμεν, ἂν νομίσω- 

μὲν τοῦτο εἶναι ὅπερ ἐσμὲν, δίκαιοι γινόμεθα, ὥσπερ 

οὖν χαὶ ὁ τελώνης " πόσῳ μᾶλλον ὅταν δίκαιοι ὄντες 

ἁμαρτωλοὺς ἑαυτοὺς εἶναι νομίζωμεν; Εἰ γὰρ ἐξ 

ἀμαρτωλῶν δικαίους ποιεῖ τὸ ταπεινοφρονεἶν" χαί- 

τοιγε οὐδὲ ταπεινοφροσύνη ἦν "" ἐχεῖνο, ἀλλ᾽ εὐγνω- 

μοσύνη" εἰ οὖν εὐγνωμοσύνη τοσοῦτον δύναται ἐπὶ 

ἁμαρτωλῶν, ἣ ταπεινοφροσύνη σχόπησον ἐπὶ διχαίων 

τί οὐκ [40] ἐργάτεται ; Μὴ τοίνυν λυμήνῃ τοὺς πό- 

γους, μηδὲ ὑποτέμῃ "" τοὺς ἱδρῶτας, μηδὲ εἰχῇ δρᾶ- 

μῇς» μετὰ τοὺς μυρίους διαύλους πάντα χεγῶν τὸν 

πόνον. Καὶ γὰρ σοῦ μᾶλλον οἶδε τὰ κατορθώματα ὁ 

Δεσπότης τὰ σά. Κἂν τοτήριον ψυχροῦ "" δῷς, οὐδὲ 

τοῦτο παρορᾷ " χἂν ὀδολὸν χαταδάλῃς. χἂν στενάξῃς 

μόνον, μετὰ πολλῆς πάντα δέχεται τῆς εὐνοίας, χαὶ 

μέμνηται, καὶ μεγάλους αὐτοῖς ὁρίζει μισθούς. Τίνος 

δὲ ἕνεχεν ἐξετάζεις τὰ σὰ, καὶ φέρεις ἡμῖν εἰς μέσον 

διηνεχῶς ; Οὐχ οἷδας ὅτι ἐὰν ἐπαινέσῃς σαντὸν, οὔ“ 

χέτι σε ὁ θεὸς ἐπαινέσεται; ὥσπερ οὖν ἂν ταλανί- 

σῃς "", οὐ παύσεταί σε παρὰ πᾶσιν ἀναχηρύττων; 

Οὐδὲ γὰρ βούλεταί σου τοὺς πόνους ἐλαττωθῆνσι. Τί 

λέγω ἐλαττωθῆναι; Πάντα μὲν οὖν ποιεῖ χαὶ πρᾶ- 

γματεύεται, ὥστε χαὶ ἀπὸ μιχρῶν σε στεφανῶσαι "“ 

χαὶ περίεισι προφάσεις ζητῶν δι᾽ ὧν δυνήσῃ ἀπαλλα- 

γῆναι τῆς γεέννης. 

ε΄. Διὰ τοῦτο χἂν ἐνδεχάτην ὥραν ἐργάση τῆς ἡμέρας: 

ῆς Β. 5" Αὐδὶ- 

ἐς ἈΠ ἡμὴ διὰ τῆς ἐς δίς Δ. 
ἣ ἐχ τῶν οἱ γινόμενος ιἀ, 

.2 ὑποτέμῃΪ δίς Π). Ε΄. ἐἀτ ἐΓὶ ὑποτέμἢο" 
5 στορανωθηναι Εμιϊ. 
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δπΐπι ἤῖρΟ 5'η8 Ολ1158 δορί ΠΟΡ8 [Ἰ6ΓῸ : πο]ιθ οἷ 
δκιοτ ἀϊσι αίοιη ρογιϊ ποθ αὶ δ ἴβοοτα, φυϊά ἀϊχίβ8βοι 

ΟὈδιοιγὶχ : πό]ι6 ποτγδηάυπὶ ΥἱἀΟὈΔῸΓ 6886. αιοά 

12 η0πὶ σευ! ογὶ ( ργίπιι}5 18 41} δοουπά 8 ΘΟ Λ.551}8 Εδί. 
Θιιούπλμ ἰσχία ὮΟΟ Φηἰριηὰ οδὶ ἢ Ρυίπηο, ὁχ 'ρ8ο ριιογὶ 
πογηΐμα φυδϑιϊοιιοπι 801 νπΠη0}8 : ῬΠΔΓΘΒ 60}1π} 681 ἀϊνὶ- 

δ'0 οἱ ξοηοΐϊϑὶο. ϑϑου πο 6χ 'Ρ68 ΓΟ β6518 : π6ῆ06 δι ἷπὶ 
ΦΥ ΠαίιγΑΪὶ ΘΟηδοη! θη} ογαὶ οὐπὶ 40} Οχί 556 

. ΤΆ ΠΌΠι, ᾿ρ581η ροϑίθδ ΓΟ ΠΟΓΟ ᾿ἰραῖδη ; πο6 ἰὰ Γὰ- 

(ἰοηἱ νοὶ παίυγ Ἄοοηϑοηυπι Υἱ θίιγ. ΝΑΠι ρῥΓΘΠἾ8ς: 8 

ᾳυϊάδη υηΐυ 5 πιᾶπυ, ἀἰίογαυπ) ἐρτοαϊΐ, ἰἀ [ογι6 παι ιγα] 
Πιοεὶι ; βοὰ γεϊγαοίδ πηδηῆῦ, Δ] 16γὶ ᾿γδηδι συ} ργῶθογο, 

ἰά ποη ἢπϊ᾿΄ ὁχ ποῦ πδβοθηίυπ) : γογυπὴ δάδγαὶ οὶ 

ται αυ "ας οἶγοα ρυθγοβ ἀἰδροιιβαγοῖ, οἱ ρδν ᾿ς 
[υἱϊυγόγυπι αιιδιπίλη ἱπιαρίηοπι δἀυπιθγαγαῖ, Ουἱὰ ἐπὶ- 
Ὁ αἰυμ ηυϊάδηι! εχ 1118 4υΐ Πέδο δχρίογανθγυμ 

Ἠοδοθ ριθγοθ αἀὐογυπὶ 6556 Ρορυϊογαπι ἤφυγλμ. 
Βεϊπάθ υἱ ἀΐδοα5, βεουπάϊ ροΟρυ]ὶ ἰηδιϊυἱυη) ρείονὶβ 

οΥἱυὶ ργ!υχὶδ56, πιλπαπ ὁχίοηὐθηδ ρυ6 Γ πυὴ 86 [0- 

ἴση οχ οι, 'π|0 ᾿ΠἰΔπὶ ρμοϑίθα γοίγα ], οἱ μοϑίψ πὶ 
ἰοῖυϑ γϑῖο ιν οὔ γα 85.158 6ϑδῖ, [0η0 οἱ ἶρ86 (ο᾽08 ϑρρεγεῖ : 

Κα φυου οἰἰδι ἴῃ ὄυοθι8 ρορυ] 8 φοϑίυ) δε. Νδιη 
οὕπὶ οδΟοἰ δἰ αβι οι ἰηϑε υἱυπὶ ἴῃ ἀΐοι.ι5 Αὔγα] 8ἃρ- 
ραγιι ΐββεῖ, αἀεοἰπάδα6 ἴῃ πιοάΐο δι ργαββΌιη [886ῖ, 

νοι! }υἀδίουβ ρορυ]08 οἱ ποι υἱυη Ἰοραΐο,, δι ροβιθᾶ 

πον 16 ρορι!υ8 εὐπὶ ἰορφὶ θυ 51:18. ἰἀδοχυθ δἱἷἱῖ υῦ- 
διοιγὶχ : (ὑγν ὀχεῖδα θεῖ ῬΥΓΟΡΙΕΡ (6 δερο2 ῦ φυΐα ποίου! 
Ἰἰϑαγίδίοι ἰοχ βυρογυθηΐθηβ ἀβδθουΐ!. Εἰ δηΐ πη ἰοσοιη 
ϑογὶρίυγα 86ρ6πὶ γοσᾶγα 5016.; βίοι! Πανὶ ἃ ργορ οί 
ἀϊοὶι, διιειμίϊ εἶ δορένη ἐπ. εἰ υἱηἀδηιαπῖ ἐαπὶ οπιποξ 

φεὶ ρταἰεγονοάϊηίων υἱαηι (Ῥεαϊ. 19. 15) ; οἱ Ι5δαΐδλρ, Εἰ 
δέρεμε εἱγεοπιροεμὶ εἰ ([14αἱ, 5.3}; ἰίδπι Ῥαυ]υ5, Εἰ πι6- 
ἀϊμηι ματ]είεηι πιασοτίώ εοἰσειι (Ερίιεε. 2, 14). 

ἃ. ΑΙ ἰΠυ, ὑμν ὀχοῖδα ἐδἰ ῬγΟΡίαΥ (6 86γ}ὲὲ  ἀδ 
πόνο ρορυϊο ἀϊοίιπι ρυίδηϊ. ΗἸς φυΐρρο οὐ δὐνθι}5- 

δεῖ, ἰεσοπὶ Δυγοσανῖ!. Υ468 ἰρϑυπι πο.) ἰεν] ἀδ οδυβᾶ 

ἰυϊλπν ΟΘΟΠΉΠΘΙΠΟΓΑν 886 δι [νδίογίαπι ἢ [ἀοἶγοῸ 

φιίδπι υϊ οἱ ἈΔ)ιΔἢ πιο, φυλγυπ) Δ|{6Γὰ 4116- 

ηἰζαηδ, Δἰίογὰ πηογθιγὶχ ογαὶ, υἱ δι ϊβοογοβ ἰρδυη γὙδ- 
Πιὅδ6 υἱ 1Π212 ΟΠ} Πο5 γα βοϊνογοὶ., {1 πηράϊσι!8 6ΠΪΠ|, 

ἤθη υἱὲ ἰυδχ νοπηὶὶ. Θυδηιδαάπιοάυπι ἰφίιυγ ᾿νὶ [ΙΟΓηΐ- 

Οουτγί5 ἀὐχόγα πη} 16 Γ68, [18 οἱ θδυ5 παίυγδηιὶ [οΓηΐἶ61 - 

ἤν ΟΟρυ αν δἰ : ἰὰ αυοά οἹΐπι ᾿γορἢοίδΒ ΕἰΓΟ8 

δγπηχυράπὶ [Δοϊυπ| 6856 ἀἰχογυηί. 56 || αι ίοπι 
ἙΠοη] πὶ 80 ἰηφγαία ἤιΐς, ΕοΟΙ 6518 ΥὉΓῸ ἃ ρΔ1Γ}158 Πη8}18 
δυπιοὶ Πα γαῖ, 1) δροηϑὶ ΔΉ ] χὺ ρογιηϑη5ῖ. ΑἸ Ϊπ1- 

δάγοτία 6. αὐ δά πὶ βροοίληϊ ποδί γ] 5 6556 51η}}}18. 
Ππὸ φαΐρρα αἰϊδηΐσοπα ογαῖ, οἱ δὰ ὀχίγοιπαπὶ ραυρο- 

γίδην εἰδάἀμοία ; διίδίηδηῃ υἱά δι 11 2π| βουζ, "06 βϑ 106" 

Γίοιη ἀἰδδροχὶ!,, πους ἰφηοῦ!!α σοπίομηρ5!ῖ θσθηυδ : 

4φιοιηδαπηοάιϊπι αἱ ΟΠ γἰϑιιι9. βιιδοορίαπ) ΕΟ] 6βίαπι, οἱ 

ΑἸἰο σα παπ) οἱ πιασιογιπὶ ροπυγία ὈΟΠΟΡΕΠῚ ἰλυυΓΆ}- 

ἴση, ἴῃ ὁοπβογίοπὶ δἀπιἰδὶῖ. Α6 υοπιλάἀιπούυηι ἱ1|8., 

εἶδὶ ὑγῖυ5 ραίγοηι αἱ) 5596, ἀουγυι σοῃἰ δι) ρ5ἰδεαί οἱ 

" [ἢ Μογεϊ. μοβῖ, κααῦ, πη416 δὐάδίυν, εἴ ΤΠΘΠΊΩΓ, ἴμδα 56- 
τί ἰωρδυπ ἱμΠἸολμίο. 

θ6Πι}5 οἱ ραιγ 21 οἱ οοσιδίος,, Πυπι]ηλπὶ (21] σοπηι- 

υἱο ἀΐφιιαῖα Πιΐϑοοι : δας Εςοϊ βία. ραιγὶῖς αἰ 15815 πιο- 

Τῖθυδβ, ἰἴθῃς Διη8}}}}}5 Βρόιϑο ζϊ. οὐ οἱ ρτοριιοίδ. 

᾿ρϑαπὶ 4] 0406 }}5 ἀθοἸαγαῖ : Οὐ υϊδεετα ρορμίμη ἱκμῖπ, 

εἰ ἀοηιηι Ῥαϊτὶς (μὲ, οἱ εοποιιρίξοοί τοι ἀφοοΥοΝ {ΜΗ 

(Ρεαί. 41. 11. 12) “δος εἱ Πιιΐ (6οἰϊ : Κἄδο πιδίογ 
γόσυχ [ε|, φυσπηλάπησοάιπι οἱ ΕΟ 518 : ὁχ {ΠΠ συΐρ 6 

ΟΥΙ5 οϑἱ Πονὶ ἃ. ογ τσ ἱμηυῦ. οὐ πα μυέογα 1Π|08 

αἰποίθης, ϑλάδσηβηια Π6. 8}{π|π| ΒΔΡΟΓΟΗΪ, σοποδ]οσίδη 

(οχιῖ, πλ.ΠΠ6γοβηηο 15:25 ἰπ πιϑαϊι πὶ ργοί!!. Εἰοηὶπι 

πιδξησπι 12. τόσο πι ρῈΓ ποροία9 σοηυΐῖ ; πεηπ δὰ 46 

Γὰ γα θοκοὶϊ δαν . 

Νοηαλιῖα ρατεπίμνι π05 ποσοῖ μγοϑὶς ; Ῥαγοπίμηι ργ0- 

δίας ποη γγοάοεί ἱπιργοδὶδ. --- ΝΟ ροϊοκιὶ δηΐπι, ΠΟΙ 

Ροί68ι υτσυς αυϊδρίαπι 6χ υἱγίαἱθ 411 χ πο 8 πηλ- 

ἰοσιπι 401 ργοῦυϑ δι} ἱπηργοθιβ οελο, ταὶ ρον οϑας 
δι}: Πρ] οΥἶα8. : ἡ γιπὶ δἱ 411 πιγυιη ἀϊοία! ργοίοτνοι - 

ἄπ, {16 πια]οτῖ (σοὶ βρίοπάογα, ηΐ οχ ποη γος 
πιϑ]ογ ῦυ5 οΥγυ8, ΡΓΟδι5 ἰδπηοη οΟἸἥΐδοιιι5 οδἱ. Νόηιο 

ἰσίινΡ ἀ(α ἢ18. 41{|Ππ|Ὶ διρίαῖ, βδ6ιὶ οοποι ογηιβ Ποπιὶ"ΐ 

Ρυυσοηϊογίθυϑ, ἰοί πὶ ΔΌ} οἷδε (ππιόγοιη, οἱ δ κο]ῖς 
ῬΙῸ 6 φοβιὶα ρ᾽ουΐθιγ; ἱπιὸ πος (6 |1}15. ΠᾺ σπίηι 

ῬΠἢτίβϑθυ8 ΡῈ] οαηοὸ ἰπίογίου {{}. 5: νἱβ οπῖ πὶ π)ἢ- 
θΠ|ΠῚ ὈγΙ δ γα [ΔΟΪΠ118, Π6 Δ]1Π1ΠῚ δαρίη8, οἱ {116 

Π18}115 ἰλοΐπυ5 ΘΧἢ θυ 51} : πα ρυΐϊα 5 (6 αὐ ρίλην [Ὁ- 
αἶδ86, οἱ ἴππς ἰοἴυηὶ [6οἾ5ι]. δ᾽ δηΐπὶ σιιαπυ ρασολίο- 
ΓΒ 5118, ΟὐΠῈῚ ΠῸ8 6586 Ὀι|2Π}1}5 (ἰ 40 (ἱ κα), 

51} οὐ οἰ γ, υἱ ΡῈ] δ πι85 116 : ΦΠΉΠΙΟ ᾿Πλ 515. οἰμ 

ἴυκιῖ δυπιιβ, οἱ πΠ08 6556 ρβούσδίογοβ ΡΠ] γαιηπν ᾽ δὲ 
δηΐηι ᾿ Π}} ΟΡ Θάρα ΓΟ ἀχ ῬδΟΟ ΟΡ 05 [τ|ςῖ05 ΟΠΙ οἷς, 

οἰἰδιιϑὶ {ΠπΠιΔ ποὴ ταγο ἢ} 15 δῖ, 50 [π512 ὀχ! - 

ΤηΔιΪο ἡ : δὶ ἰσί μας [υ5 αἰ δι πηδιὶο (Δι νϑί οὶ 
πῃ ροσοδίογίυυθ, 41} πο σοὶ να} ΠΠΠ|85. 1) 1.151}8 Ὁ ΝΟ 

ἰφίτυν ἸΔθΟΓΘ8 ἴυο5 ἰαυοίλοιοι, παν δυάογυμ πη ογίππ 

δΔιιοΓΆ5, Π6 Υδὴ6 ΟΌΓΓΆ5 ροδὶ Π}}Π|Π6ὸ ἀ οι γϑθα 58|2{{|ἃ 

οπηηοηι ΟΠιιη 6 η8 ἰαυυγοιι. Ὠοπιίηυβ Θιἷπ) ἰοηδβα (6 

πιοϊΐυ8 πονΐὶ ὀρογὰ ἰυ8. δὶ ν6] μνοίυπι 8405: [Γ᾽ α5 
ἀδάοτίβ, π ἰΠυἀ4 αυϊάοπη ἀσδῃίεϊ! : δὶ νοὶ οὔ πὶ 
ῬΓΟ[ΙΔΟΡΪ8, δὶ ἰπφυπιυσογίβ ἰΔη 11}, ΟΠηπίδ 16 οὐπὶ 

πιάση Ὀοηδνο πε ταοὶρ!ῖ, πογα τοςσογύδίυγ, οἱ 
τηᾶζηᾶ ἢΪ8 ργϑπΐα ἀδίϊηϊ!. Οὐγ 02 ἜΧρΡΙΌΓΑ5, οἱ 56 06 
'ν πιοάϊυηι δἰ ΓΒ ἡ ΔῊ ποϑοὶβ δὶ ἰ6 ἰδ 65, θυ [6 

ΠΟῚ ὑ]1Γὰ ἰδ αίηγιηι 6586 ὃ φυοπιαιπιοάιη) οἱ δὶ ἰ6 

Πιίλονυπι ἀΪς 85, Ποη οαβδαι συ ἴ6 ἀρ ΟΙΏΠ65 ρΓ:Ὁ- 

ἀΐοαγο 7 Νοιν να] απὶπι Δ ΠΟΓΘ8 108 ἰῃ ΤΠ ΠΟΓῸ ργοιο 

μα Ρογὶ. Ετ φυϊὰ ἀΐοο ἰπ πιίηογα ργοίῖο πα νογὶ Ὁ ΝΠ] 
ΠΟη 4611 οἱ 0] 1}, υἱ νοὶ ὁχ ραγνὶβ πιο (18 φΟΤΟηοΥΐς, 

δὲ οἰγοὺΐὶ Οσσ, 8.008 4. ΞΈΓΘΙ8, 4615 μυ55}8 ἃ σ0Π ΠπᾺ 

θα γαγὶ. 
ὃ. Πιηκνίμας σοπιηιεπάαίμν. Ῥοοσαία ὨϊθηιοΥῖ(Β, ὕολα 

1 Ιῃ ΟΥΏΡ00. εὐζνωμοσύνη. Αηΐδηιις γΟ ΡΠ ΟΟῊ [Ὁ55ἴ0. ΠΟΠ 1})2- 
16. ἢ66 οοπίγὰ ΟΠ ΓΥϑοϑίοπιἑ δοορυπι, (αἰ ὩῸἢ ΟΠΙπΐπΟ πο μκαῖ 
ας ρϑοσδίου 8. ὁοιμρυμποιίοποπι 6556 τ γα μππ} ἘΠ δίθ πη, 86 
Αἰ ο5δὲ, εν πομοσύνην» Ῥ᾽ Οὐ αίΘηι, ἡμδι ἴα], ἡ δίαπι 6 αἐσιηλα- 
{ΘΊ, αν ἰἰπιϊρυδὶ ἃ Βαποίογοιη {416 : εὐγνωμοσύνη 8ι1- 
16}}) ἃΙ΄υδιύυ, σιαίμης ἀπεπηιπὶ, ἰμαϊοαι, φιιαπασιιο οι, 
υτουξαξοηι. 
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Θνεέτα οδἰξυϊοπὶ ("αἀὐδηάω. Ῥέπιιδ δόομγα Ῥγοῦδ σΕΒΙΟΥΒΏΙ, 

ἐδὶ οδίϊυϊο ὀογιμ. --- ἰΙἀθυψι6 οἰἰαπιδὶ ἴῃ υπῃά θα! π|8 

διογὰ ἀΐαὶ ᾿Ὡθογαβ, ἰοἴδπιὶ πιογοσάθι ἰγθυοὶ ; Επαηιδὲ 
πμίίαηι εαἰμιὶς ἀπδαμι ἰαϑόαδ, ἸηΠῸΪ, ῬΓΟΡΙΟΓ πϊ6 [α- 
εἰαμι, πὸ πομιδη πιδιηι ὑγο[απείιν (τοοῖ. ὅθ. 23. 53); 

διἰμι δὶ ἰδπίυπι φοαπιυογὶβ, γ6] ΔΟΓΥ ΠΥ ΟΓἶβ, ἰἸ Ὁ 518 - 
εἰπὶ 16 γαρὶῖ ᾽) ΟΟΟ,ΘΙΟΠ6ΠῚ 58{||5 ἰυ.». Να [[941|6 
οχιο Ιτὰτ, 561 πο5 ἀϊσαπηιβ πα {68, ὧδ ε1|}65 οἵο 

οἴδηνιγ. Νὰπι δὶ (6 ἰΔυ ἀΔ0}}6η] ἀϊχαγὶβ, ἰηυ 158 δνδάϊβ, 

οὐἰαηηπὶ ᾿ἀσ2}0}}}5 νότο [πογῖβ. 51 (6. ἐπι} Π6πΆ ἀίοδε, 

1115 οναάϊβ, οἰΐϑιδὶ ηργουδ 5 [ἀ6Γ8. Οπδιη- 
ΟὈΓΘΙΏ Ποροβϑαγῖα Π0}}}5 ὁ5ὲ ὑγῸ 6. φοβιογυιῃ ΟὈἸ ἐνὶ 0. 

Ετ ᾳυοιῃοάο ροβϑϑδυϊηιι5, ἐπ 65, 40 νΟΓΘ δ0 18 

ἐρπόγαγο 3 Ὁυἱὰ ὑἱ6}5 ἢ οἴμνι ἀϑϑί 6 οἴδἀ:15 δοπιηιη, 

ἀο]οἰδγὶθ οἱ γἰ 68, 86 πθῆι6 80}5 (6 Ρ6602856, Δἰη00 

ομηΐα Οὐ νοηἱ (γ8415 : ρζγοῦθ φσαϑιογθ νογῸ πο 

ΡοΟΙοϑ ᾿ῃθπογίαπι Δ} οὐγὸ ἢ ΕΔ )δὶ ὙΠ οπηθπιῖογο δἷϊ 

ορυϑ ιἰπιογ. Νὺ8 οοηίγα, οὐπὶ αιοι 16 μαοοσοιμβ, [4 
Ὡ6 ἰπ πιοηῖα αυΐάοπὶ γα ΠΟΙΠ 5; δ νά γὸ (Δη||}} πὶ 

Ροουη  ραυρογὶ ἀδηνι8, {Π0 8115 ἀσᾳυ6 ΥΘΓΒΩΙΠΙΒ : 

δ χιοᾷ οχιγπιο ὁδὶ ᾿πϑί ρἰ πιεῖ, τη χὶ ππ]06 60} 
μοι 5 ἀδιγθυῖμη!. 6815 ΘηΪπι 5600} ΓΟ 6 βοδίο- 

γπ|, 651 οἱ ϊνίο Θοόγιπι. ΑΓ απδηιϑαμηούθ 6ι1πὶ 

γοϑιϊ Πί8 οἱ Δυγί ἰπ [ὉΓῸ ρΔη 88, πλ1}05 ΒΟ 8 

ἰμιϑἰ ἀἰδίογαθ ρϑυϑιηι8, δὶ γ6ΓῸ ἀοπιΐ ἀδροιλιμυ5. οἱ 
σου! ηυδ, πη (π0 ΟἸλ 8 ΘΟ] ΟΟΔΌ.08 : [Δ οἱ γϑοίθ 

ἴλεῖλ, 5ἰ Γ[γοφιθηίοῦ ἰῇ πηϑιηογὶα οἰγου πη γαπ5, )υ- 

μια) δὰ ἰγϑ σΟπο Ππμ:8, ᾿)ΟΒ [ΘΙ 7016 ΔΓΠΙΔΏ}15, οἱ 

4ὦ [υγίαηι ἰην Δ πι08; δ ἡ ΓῸ πθπη0 ἰὰ 5εϊ οὶ, 018} - 

16 6} Ππὶ Πυ θη 5011π| ἰϊθθὸ "0856 ΟμΟΙ ΘΙ, ἢ) (0 {ἢ 
οτι.. Νὰ ἰιδηυα ||8 Ποπαπίον νόι 565, δ αυ]β 
4 αἰγὶ ρίδε ; ἰά ᾳφυοά Ῥ]ιατγίϑιο δος !, 4φυἱ 1118 ᾽ν 
οτὰ [Ἑγαϊαὶ : ΖΙΔΡΓΟΡΙΟΓ θα 'ρ884 αἰδθοίι8 δογίρυῖ ; 
διἰλιι δὶ οὶ σται γι δεϊίοηα ̓  1118 ΘΟΠΙ ΠΠΟΠΟΡΩΓΕΙ, 
οὐ) ηΐδαι6 γοίδγγοι ἢοο. ὕογιυπι 06 ποὴ 58ι}5 1Π] ((|. 

Νοιὶ οπηΐπὶ φγδιίδγαπι δοι οι οὶ Δ]105 ΥὙἹΌΡΟΓΑΓΟ, 
58}}}} οχ μ] Γ᾽ πι}5 ἐ] γί συΐγιγα, οἱ οουῖγα ρΘΟση- 

405 οἴογγι. δ᾽ δηΐμι ψγαιὰ5 60 φίϑ, [36 5012 ΓΘ 
οομίδηί8 6510, οἱ π6 ἰά γαίςγαϑβ ἰοπι εἶ )ι18, ΠΟ406 

ἡμιαϊείιπ [6Γ85 (6 ΡγΓοχῖηο : ἰά ΘΗ} ΠΟΠ 65ὶ βιδιι- 

γιη οι 5. δ᾽ σγλιίαγιιπν δοιυτἷ5. πηοίπι νὶ5 δα ἷ- 
ΒΟΟΓΟ, δινϊ ἐΓ65 μιι61Ὸ5 ἀἰσοι 68 : Ῥεοσαυϊηιμδ, 1} 516 
ἐσὶμιις : ἡμδίας 64, Ποηῆηθ, πὰ Οπιμ δι φυ [ὑεἰδιὶ 

νοὐΐδ, φια ἱπ υϑῖὸ ἡμαάϊεὶο ομιπΐα ἱμαμιαὶδίὶ (αι. ὅ. 
99. 97. 51). Ῥγοριηιὶα οεἷπὶ ροσολῖα οοπἤιογὶ, {ΠΠ|. δὲ 

διλιϊι5 ἀρόγο 60 σοηῃΠιοδιίθη), 40] ἀθοίαγαι 866 ἰμ}}- 
Βιογὶν ΟὈδοχίνπι δὐδ6 ροσοσιιδ, Π6Ο δ γα. ΠΟ ΠΏΠ| 

ἘΘΟύσαΓΟ : ΠΟ. ΟΠἸ ΠῚ ΠΧ η6 σγαι 145. ἢρὶϊ. ὑλνοῦ- 

πιυ8 ἰσίτυγ πὸ 84 ἰδλυάοπι ΒοϑίγΆπ αυΐὶ Ἰοφυλπηιγ : ἰά 

᾿ Θηΐπι πὸ5 οἱ Βοπηῖπιθι5 Οὐΐ0505 οἱ θ60 Θχβθογδη 05 

᾿λλτων Ιἀοἰγοο 4100 πιΔ]) γα (ΘοΟΡ 115, 60 ΠΙΉΟΓᾺ (6 
Ποῖ 8 ἀϊοδυδ ; 8 οὐΐην ᾿πρηδηι ΘΟ ΘΟ ΠΟΘΙ 6]0- 

αΥίϑηι οἵαν ἀρυ Ποιηΐδ5, πὶ ἀμρικὶ ἤουιη, πο ποθὴ 

εν ἴλτ} σἰογίδαι ἀρυὰ Ὠοϊμη, 5664 πϑθηληι ἸὨΘΙΌΘΘ0ΘΙΉ. 
Νὰ ἰρίειιν τρογεσέθι οχὶρϑς, εἰ πιοεοσύθιη γοορίαβ. 
ΟΠ 6 ΓΟ (6 ΡΘΥ ΘΥΔΕΪ ΝΜ 59] 6 πὶ ςοη8ο41), υἱ Ε0ὲ 16 

δ υγο!., σην σαμάϊ0. 

86 ἀοθιιογοι 6866 οοπἤιδδνγ, Π0η ΟὟ ργοῦ βοβιᾷ 
ἰδηϊαη, 501 ΟὉ σγλίυπι δι ϊιηυ) ἰσπ|. αὐπὶ ὀι ἐπ 

Γοοία ορογαπιγ, οροεῖθιυ8 Δ ἀδὈ οΥοπὶ ᾿ρϑυπη 
Πιαϑδηλυ8 Οὐ ΒΟ Ρυΐβη}0}5 ΠΩΒ 4140} Γεοίο [6 εἰ 550, 
ῬΓΟῸ ᾿ΠΠ| 0 'ρθο αὔδοειιι πιαρῖβ 4ὐυϑι) ῥγοὸ ορογίθυδβ ἀεὐϊ- 

ἴόγθι πὰ ΘΙ 5 : [ἃ υἱ ἃ 1ρ515 δὶϊ ΟΡΟΓΪ 8 αἰ} ρ4- 

Γαηάυπι. δ᾽ ἰιος δηΐηὶ ἢοὰϊ δἀδὶϊ, 1 ΟρΘΓὰ ἤθει 

᾿ϑρσ8 ν ἰοθυπῖυν. Θἰφυϊάσθιηῃ οἱ Π05 φυοαυὰ ἰμῃς 

πιαχίτηα ἰδπλυΐος Ὠοδί108 Ὡροαρίοῦ ἰαοιι8, φυσι! 

οἰπεΐϑ οὐ ομδνο διὰ ἀσοηι68, η1}}}} 86 τηδσηὶ ρΓα"- 
δι111556 ρυϊδληϊ. 

Πιιπιϊ 8 οοπιπιοηἀαἰμν κι οπιπὶδ ρί ἡ! οδορήϊα ρτὶποὶ- 
ρίμηι. ---- ᾿Ἰἰλφυς δἱ ν]8 Ορεγᾷ ἴπιὰ "ΟΠ ΠΩΘΠΆ 6586, "6 
τᾶσηᾶ 6556 ρυ(68, (πο ]1}16 πιαφη8 οτυηῖ. 8.5 σοημΓ]Ὸ 
ἀΐϊοουαι, Δοπ διηὶ αἀἴθπιιδ μὲ ἴπίγος δι (δοίμηὶ Ὠϊδμῖπ 
(Μαιιι. 8. 8); Ἰάδοχυθ ἀΐξηιβ ἔπ}, διιργαι 6 Θπλμ65 
δυάύϊθο5 πιίγα }}}}5. Ππτὰ οἱ ῬΆυυ5 αἷι : ΝΠ δπὶ αἰσπῶξ 
υοσατὶ ἀροδίοίμδ (1. (ον. 15. 9). Ιάθοαη6 ργίιηι85 οἷη- 
Ὠἰτπὶ οἴεοίι5. 681. 515 οἱ Φοδιο5 : ΝοΝ διπὶ αἴσπις 

δοίυεγ6 εογτίσίαπι οαἰοθαπιοπιὶ ο)α8 (ατο. 1. Ἵ. εἰ 
Μαιιι. ὅ. 11). 1160 οἱ Δπιῖίουβ βροηϑὶ ογδί., οἱ πιϑπιιη 

ΠἸανη, φυδιη ἱπσηδλιη 6] ΘΔ ΠΊ6ΠηΠ15 ρυίαυ αι, (ἢν 5115 
ΒΌΡΓΑ ολρυϊ διυπὶ δἰἰγαχὶῖ. δῖ. οἱ Ροῖγιβ ἀἰσαὶν : Εαὶ 
4 πιέ. φιια ἰοπιο ρμεϑοσαίογ διηὶ ( 16. ὃ. 8). [ὑετοῦ 

[υπάαπιδηίυμι ἘοοΙ οἷ: (οἴ 651. ΝΙΝ ἀπίπι ἰμι Π 60 

ξτιαίυη ο5ῖ, ηυλπὶ 5] 415 86 εὐ Οἱ {ἰπη8 ρΘΟΟΔΙΟΓΙΡΙ5 

πυπηογοῖ. Ηος οἰπ δ ρἐ]ο5ο δ ρεϊποὶρίυπι 6ϑ8ϊ. Ουὶ 

οπἰπι δα} 15 οἱ ὁομ "15 ο5ῖ, μ0.} ἰηδηὶ ον οἴογο- 

{1}, ποη ἰγαϑεθίωγ, ἤθη ργοχίμιο ἰανίἀοἷ1, πη ἢ υὰ 

αυϊάρίμαι νἱἱϊ αὐπηΐμιοι. Νόψια, ὁ ἢ σομ 81 πᾶς 

πυϊη, 4υδηϊυπνὶβ οΟπι π λι 8, ΡΟδβιμη115 εν ΑἸ ταΩι 

οἴδεγγα. δὶ ἰϊλαῦθ [6 δπίπιϑπ) οηίογαπιυδ, οἰ η)5ὶ 

οογαϊβ αἴδοιυβ ἰππυπιοῦὶ {ΠΠπὶ πη Γ6 οἱ Ἔχ (0 ]ΠΠΟΓὉ ἴ01:- 

16}, Π6 γ6] πηἰεΐ νὰν ροίογὶὶ ογρὶ. 51 οπΐμ 40] δ:66α- 

Ιαγία ἀδπηνὰ ἀδρίογϑι., οἵπμ65 ἃ 56 {π|δαϊ δι) ληνι ἴδῃ" 

ζυυγοδ : Π0}10 ἸηΔ 615 16 41} ργὸ ροοοδι δ [4 Δ6 1, ρ!ν]- 

Ἰοδορμμΐα ροιίοιιν. ΕἸ αυΐδ [4 ροιοῦθ!,, να 0168. ΟΟΥ 

8υ0πὶ| οοηίόγογα ἢ ΑἸ δανίάοιη., 4 6 ἐδ ἐλιϑἃ 

πᾶσί ϑρίθιάϊ αϑ {{}, οἱ νἱ 16 οὐυ5. ΔΝ ΘΟ Ὑ1|0 - 

ποιῃ. Ροδβί ᾿μημΠ ΓᾺ γι ΟΙγὸ σο δῖ, ΟἿΠῚ ὈΥῸΧ Ἢ} 
αδ86ὶ υἱ ραιγία, ἀοπιο οἱ 'ῃ84 ν᾽ ὁχοϊδογοῖ,, ἰμρ50 οα- 
ἰφιηἰτατἷδ τρογα, νί πὶ δ) οι 116 τ" Π1ην νἸ Δ (}8 

ἰηει ἴθι βὶ] οἱ οοηνιοἰλῃ!6 πὶ, Π0] δ0ΐμ ὙΊΘῸῊ 

ποι τοἀάϊιϊε, βοὰ διἰλιη ἀποοιῃ αυσιηρίδιη ἰμδιι ἢ" 

ἰογι 6 Γὰ νοϊδηίθιη ἱπιροι νι, ἀΐσοηδ: δ μ|6 ἡ πηι, 
φιΐα Βοπιῖπιις πιαπααυὶϊ οἱ ( 3. ἴοᾳ. 10. 11}. ἀπ ιν 
δασογάοιϊθιι5 γορηηι θυ, ἸΙσατοῖ δὲ οὐηῖ 110 ἀν .}} 

Οἰγου πη ΓΓΘ, [4 μ) ρᾶ5505 6δ5ι : δ6ι} (εἰ αἷι ) Ποάιις 
αγοαμι δομιϊπὶ ὧς οἰ αἰ θην, οἱ δίοί ἷη ἰοοο᾽ διιο. δὶ ἰπῦ6- 

0Υ0 σγαιϊπηι πῃ σοι δροοῖι ἰυπιϊηὶ, οἱ ΠφόΥατοΥ  ἢν6 ἐλύπς 

(6 ἱπειαμπείϑδ πιαΐς", υἱάοθο ἀδοογθμὶ ὁ}; δὲιι ἀϊχενὶ 

2 Π΄ ς δάπιθάυπι ντγὶϑηὶ θυσιαιρ᾽δγία. ϑαν}} οἱ Μογοὶ. 85 
θοπὶ αἱ μιν ταχία : πη βογίριν νόγὸ πλὰ} (ὉΠ 05 510, δυά 
δίανο ἧὰ (επιρίο. οἱ δἱ ἰἰϑογαθονῖ πὸ ἀἐὸ ἰμδίιη 8 ἡ μἰΐ8. 
(Π:ς 681 Ἰοοϊῖο ατθοα θὰ. ΕἸοιὰ ἀπᾶπὶ ὀχεογίρπιην8. 
Ἰριτ ) Διήθπυ5 Υ6γο, δε δίεί, ᾿ιγμῖ, τη το μο : εἰ δὶ [ἐ}}6- 
γυρΥ  μῖ6 Πυῖ5 (6 ἱπειπίυις καί ΐδ, υἱάευο μι οί εμ.11- 
τὐι ὁ}ι|5, οἰς. 



ΧΙ 

ὁλόχλῃηρον τὸν μισθὸν δίδιυσι " Καν μηδεμίαν ἔχῃς 
ἀφορμὴν σωτηρίας, φησὶ, δι᾿ ἐμὲ ποιῶ, ὅπως μὴ 
[τὸ ὄνομά μου βεδηιωθῇ. Κἂν στενάξῃ: μόνον͵ χἂν 
δαχρύσῃς, ἁρπάζει ταῦτα πάντα ταχέως εἰς ἀφορμὴν 
τῆς σῇ; σωτηρίας αὐτός. Μὴ τοίνυν ἐπαιρώμεθα͵ 
ἀλλὰ " λέγωμεν ἑαυτοὺς ἀχρείους, ἵνα γενώμεθα 
εὔχρηστοι. ᾽Αν μὲν γὰρ " εἴπῃς σαυτὸν εὐδόχιμον, 
γέγονας ἄχρηστος, χἂν εὐδόκιμος ἧς " ἂν δὲ ἀχρεῖον 
ὀνομάσῃς, γέγονας εὔχρηστος, χἂν ἀδόχιμος ἧς. Διὸ 
ἀναγχαῖον ἐπιλαθέσθαι χατορθωμάτων. Καὶ πῶς 
δυνατὸν "5, φησὶν, ἅπερ ἐπιστάμεθα, ταῦτα μὴ εἰδέ- 

ναι; Τί λέγεις ; προσχρούων διηνεχῶς τῷ Δεσπότῃ, 
πρυφᾷς χαὶ γελᾷς, χαὶ οὐδὲ οἶδας ὅτι ἥμαρτες, λήθῃ 
“παραδοὺς πάντα, κατορθωμάτων [4] δὲ οὐ δύνασαι 
ἐχδαλεῖν τὴν μνήμην; Καίτοι ἰσχυρότερον ὁ φόῤδος. 
Ἡμεῖς δὲ τοὐναντίον ποιοῦμεν" καθ᾽ ἑχάστην μὲν δ 

[ 

ἡμέραν προσχρούοντες οὐδὲ εἰς νοῦν βαλλόμεθα" ἂν ἡ 
δὲ μιχρὸν ἀργύριον πένητι δῶμεν, ἄνω χαὶ χάτω 

τοῦτο στρέφομεν, ὅπερ ἐσχάτης ἐστὶν ἀνοίας, χαὶ 

μεγίστη τοῦ συλλέγοντος ζημία" ἀσφαλὲς γὰρ τα- 
μιεῖον χατορθωμάτων λήθη χατορθωμάτων. Καὶ 

καθάπερ τὰ ἱμάτια χαὶ ὁ χρυσὸς, ὅταν μὲν ἐπ᾽ ἀγο- 
ρᾶς ταῦτα προθῶμεν, πολλοὺς ἐπισπώμεθα τοὺς 
ἐπιδούλους" ἂν ὃὲ ἀποθώμεθα οἴχοι χαὶ χαταχρύψω- 
μεν, ἐν ἀσφαλείᾳ χαταθήσομεν ἅπαντα" οὕτω δὴ 
χαὶ τὰ χατορθώματα, ἂν μὲν συνεχῶς ἐπὶ τῆς μνή- 
μὴς φέρωμεν, παροξύνομεν τὸν Δεσπότην, τὸν Ἐχθρὸν 
ὀπλίζομεν, ἐπὶ τὴν χλοπὴν χαλοῦμεν ἂν δὲ μιδεὶς 
εἰδῇ αὐτὰ, ἀλλ᾽ ὃν εἰδέναι χρὴ μόνον, ἐν ἀσφαλείᾳ 
κείσεται. Μὴ τοίνυν περίστρεφε συνεχῶς, ἵνα μὴ τις 
αὐτὰ ἀφέληται " δ5' χαὶ ὁ Φαρισαῖος ἔπαθεν, ἐπὶ τῆς 

γλώττης αὐτὰ περιφέρων " ὅθεν χαὶ ἥρπασεν αὐτὰ ὁ 

διάδολος " χαέτοιγε μετ᾽ εὐχαριστίας 532 αὐτῶν 

ἐμέμνητο, χαὶ τὸ πᾶν ἀνέθηχε τῷ Θεῷ. ᾿᾽Α)λ᾽ οὐδὲ 
τοῦτο ἥρχεσεν αὐτῷ. Οὐ γὰρ εὐχαριστία 53 τὸ ὀνει- 
δίξειν ἑτέροις, τὸ φιλοτιμεῖσθαι ἐπὶ πολλῶν, τὸ χατ- 
εξανίστασθαι τῶν πεπλημμεληχότων. Εἰ γὰρ εὐχα- 
ριστεῖς τῷ Θεῷ, ἀρχέσθητι μόνον αὐτῷ, χαὶ μὴ ἐξ- 
ενέγχῃς εἰς ἀνθρώπους, μηδὲ καταδιχάσῃς τὸν πλη- 

σίον - οὐ γάρ ἔστι τοῦτο εὐχαριστία Κ', Βούλει: " μα- 

θεῖν εὐχαριστίσς λόγους ; ἄχουσον τῶν τριῶν παίδων 

λεγόντων. Ἡμάρτομεν, ἡνγομήσαμεν" δίχαιος εἶ, 
Νύριε, ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησας ἡμῖν, ὅτι ἐν ἀλη- 

θινὴ κρίσει πάντα ἐπήγαγες. Τὸ γὰρ δ τὰ οἰχεῖα 

ἀμαρτήματα ὁμολογεῖν, τοῦτό ἐστιν εὐχαριστεῖν τῷ 

Θεῷ ὁμολογοῦντα, ὅπερ δείκνυσι μυρίων μὲν ὄντα 

αὑτὸν ὑπεύθυνον, οὐχ ἀπαιτούμενον δὲ τὴν ἀξίαν 

δίχην" οὗτος μάλιστά ἐστιν ὁ εὐχαριστῶν. [43] Φυ- 
λαξώμεθα τοίνυν τὸ περὶ ἑαυτῶν τι λέγειν" τοῦτο γὰρ 

καὶ παρὰ ἀνθρώποις μισητοὺς καὶ παρὰ Θεῷ βδελυ- 
ρυὺς ἐργάζεται. Διὰ τοῦτο ὅσῳ ἂν μεγάλα χατορθώ- 

σωμεν, τοσούτῳ μιχρὰ περὶ ἑαυτῶν λέγωμεν" οὕτω 

γὰρ μεγίστην χαρπωσόμεθα δόξαν, χαὶ παρὰ ἀνθρώ- 
ποις χαὶ παρὰ Θεῷ μᾶλλον δὲ οὐδὲ δόξαν μὖνον 

ὁ 7 ἀλλά] Δάά. καί Β.- Ε. 45 γάρ] Λάἀ. σύ Β. Ε. 
Ε. μὲν οπι. α. ἢ. Ε΄. 512] 5ὶς ". 
εὐθτο685 μετὰ χαρᾶς. δ᾽ εὐχαριστίας Ε΄. 
Ε.Ε. Ακ. ὅαν. οσφιογὶ Εἰ γὰρ βούλει. 
80 βούλει) Α0ι. χαὶ σύ 1}. Ε΄ 
τὰ πάθη Βήἀά, 5' περὶ] ὑπέρ 1). Ε΄. 
διοτὸν τοὺ Θεοῦ εἰ: τὴν πόλιν, χαὶ χαθισάτω ε 
ἀτιχλλάξη ἀν δ(ει τν Πομ 0, οἱ δὲ ϑοναιο Δα, 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΌΜ ΠΟΜῚ.. ΗἱΙ 

"Ρ δυνατόν) Λάά. τοῦτο ἴ). Ε΄, 59 
Ε. Αἢ. Ατ. ἑἐιογὶ μηδὲ πάθῃς ὅ. 5" μετ᾽ εὐχαριστίας] δὶς Ατ'. ΑΓΗ. 

δ᾽ εὐχαριστίας αι, εὐχαριστία εἰς Θεόν 1). ΕΒ. 
86 γάρ] γοῦν ᾿). δ᾽. ᾿Ἰποχ ὁμολογοῦντα οιῃ. Ε΄. 

“9 ἐφχάτων) δὶς 1). Ε΄. Ε΄. ΑΝ. Αὐτη, οἴογὶ ἐσχάτων ἁμαρτωλῶν. 550. πάθη) 
“ ἘΠΕῚ εἴσῃ 1). 10. 

ς τὸν τόπον αὐτῇς. Ἐχν εὕρω χάριν ἐνώπιον Κυρίου, χαὶ 

δᾷ 

παρὰ Θεῷ, ἀλλὰ καὶ μισθὸν χαὶ ἀντιδητιν μεγάλην. 

Μὴ τοίνυν ἀπαίτει μισθὸν, ἵνα λάβῃς μισθόν. Χάριτι 

ὁμολόγει σώζεσθαι, ἵνα σοι αὐτὸς ὀφειλέτην ἑαυτὸν 

ὁμολογήσῃ, οὐχὶ τῶν κατορθωμάτων μόνον, ἀλλὰ καὶ 

πἧς τοιαύτης εὐγνωμοσύνης. Ὅταν μὲν γὰρ χατορ- 
θῶμεν, τῶν χατορθωμάτων ὀφειλέτην ἔχομεν μόνον" 

ὅταν δὲ μηδὲ 57 ἡγούμεθά τι χατωρθωχέναι, χαὶ αὐτοῦ 

τοῦ οὕτω διαχεῖσθαι, καὶ μειζόνως ἣ ἐχείνων᾽ ὥστε 

ἀντίῤῥοπον τῶν χατορθωμάτων τοῦτό ἐστιν. Ἂν γὰρ 
μὴ τοῦτο παρῇ, οὐδ᾽ ἐχεῖνα φανεῖται μεγάλα. Καὶ 
γὰρ καὶ ἡμεῖς οἰκέτας ἔγοντες. τότε αὐτοὺς μάλιστα 

ἀποδεχόμεθα, ὅταν πάντα μετ᾽ εὐνοίας διαχυννησάμε- 

γοι, μηδὲν ἡγῶνται πεποιηχέναι μέγα. 
Ὥστε εἰ βούλει 88 μεγάλα σου ποιῆσαι τὰ χατοῦ- 

θώματα, μὴ νόμιζε αὐτὰ εἶναι μεγάλα, χαὶ τότε 
ἔσται μεγάλα. Οὕτω χαὶ ὁ ἑκατοντάρχης ἔλεγεν " Οὐκ 

εἰμὶ ἱκανὸς, ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς" 

διὰ τοῦτο ἄξιος γέγονε, χαὶ ὑπὲρ πάντας Ἵσυδαίους 
ἐθαυμάζετο. Οὕτω χαὶ ὁ Παῦλός φησιν Οὐχ εἰμὶ 

ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστοιῖος " διὰ τοῦτο καὶ πρῶτος 
πάντων ἐγένετο. Οὕτω χαὶ Ἰωάννης " Οὐχ εἰμὶ ἱκα- 

γὸς ο1ὔσαι αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος " 

διὰ τοῦτο καὶ φίλος ἦν τοῦ νυμφίου, χαὶ τὴν χεῖρα, 
ἣν ἀναξίαν ἔφησεν εἶναι τῶν ὑποδημάτων, ταύτην ὁ 
Χριστὸς ἐπὶ τὴν χεφαλὴν εἴλχυσε τὴν ἑαυτοῦ. Οὕτω 
χαὶ Πέτρος ἔλεγεν - Ἔξε.106 ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ 

ἁμαρτωκῖϊός εἰμι" διὰ τοῦτο θεμέλιος τῆς Ἔχχλη- 

σίας γέγονεν. Οὐδὲν γὰρ οὕτω τῷ Θεῷ φίλον, ὡς τὸ 

μετὰ τῶν ἐσχάτων ὅ᾽ ἑαυτὸν [45] ἀριθμεῖν. Τοῦτο 
φιλοσοφίας πάσης ἀρχῆ. Ὁ γὰρ τεταπεινωμένος χαὶ 
συντετριμμένος, οὐ χενοδοξήσει, οὐχ ὀργιεῖται, οὗ 

φθονήσει τὸν πλησίον, οὐχ ἄλλο τι δέξεται πάθος. 
Οὐδὲ γὰρ χεῖρα συντετριμμένην, χᾶν μυριάχις φιλο- 

νειχήσωμεν, εἰς ὕψος ἄραι δυνησόμεθα. Ἂν τοίνυν 
χαὶ τὴν Ψυχὴν οὕτω συντρίψωμεν, χἂν μυρία αὐτὴν 
ἐπάρῃ φυσῶντα πάθη “5, οὐδὲ μιχρὸν ἀρθῆναι δυνή- 
σεται. Εἰ γὰρ περὶ 5“ βιωτιχῶν τις πενθῶν πραγμά- 
των, πάντα ἐξορίξει τὰ νοσήματα τῆς ψυχῆς ᾿ πολλῷ 
μᾶλλον ὁ ὑπὲρ ἁμαρτιῶν τοῦτο ποιῶν ἀπολαύσεται 
τῆς φιλοσοφίας. Καὶ τίς οὕτω δυνήσεται συντρῖψαι 

τὴν ἑαυτοῦ χαρδίαν : φησίν. ΓἌχουσον τοῦ Δαυῖδ τοῦ 

διὰ τοῦτο μάλιστα λάμψαντος, χαὶ βλέπε “5 αὑτοῦ 
τὴν συντριδὴν τῆς ψυχῆς. Μετὰ γὰρ μυρία χατορ- 
βώματα, χαὶ πατρίδος καὶ οἰχίας χαὶ αὐτῆς μέλλων 
ἐχπίπτειν τῆς ζωῆς, παρ᾽ αὐτὸν τὸν χαιρὸν τῆς συμ- 

φορᾶς, στρατιώτην εὐτελῇ χαὶ ἀπεῤῥιμμένον ὁρῶν 
ἑπεμδαίνοντα αὐτοῦ τῷ καιρῷ καὶ λοιδορούμενον, οὗ 
μόνον οὐχ ἀντελοιδόρησεν, ἀλλὰ χαὶ τῶν στρατηγῶν 
τινα βουλόμενον αὐτὸν ἀνελεῖν διεχώλυσεν, εἰπών “ 

Ἄφετε αὐτὸν, ὅτι Κύριος ἐνετείλατο αὐτῷ. Καὶ 
πάλιν, τῶν ἱερέων ἀξιούντων μετ᾽ αὐτοῦ τὴν χιθωτὸν 

συμπεριφέρειν, οὐχ ἐδέξατο" ἀλλὰ τέ φησιν; πὶ 

τοῦ 5) γαοῦ καθίσω 5", κἂν ἀπα.1.1άξῃ μὲ τῶν ἐν 
χερσὶ δεινῶν ὁ Θεὸς, ὄψομαι τὴν εὐπρέπειαν 

ἐν] Αἰἰά. γάρ Β. 

δ Ἠούλει] 516 
51 μηδέ] μή Εἰώ, 

65 ἐπὶ τοῦ... ἀπαλλάξῃ] ἀπόστρεψον τὴν χι- 

δι χαθίτομλαι Δ. 
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αὑτῆς" ἂν δὲ οἴπῃ μοι, Οὐ τεθέλληχά σε, ἰδοὺ ἐγὼ, 

ποιδίτω μοι τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὑτοῦ. Τὸ δὲ ἐπὶ 
τοῦ Σαοὺλ χαὶ ἅπαξ καὶ δὶς “δ χαὶ πολλάχις γεγενὴ-» 
μένον, ποίαν οὐχ ἐνδείχνυται φιλοσοφίας ὑπερδολὴν: 
Καὶ γὰρ καὶ τὸν παλαιὸν ὑπερέδη νόμον, χαὶ τῶν 
ἀποστολιχῶν ἐγγὺς ἐγένετο προσταγμάτων. Διὰ τοῦτο 

πάντα ἕστεργε τὰ παρὰ τοῦ [44] Δεσπότου, οὗ διχά- 
ζων τοῖς γινομένοις, ἀλλ᾽ ἕν μόνον σπουδάζων, παν- 

ταχοῦ πείθεσθαι χαὶ ἕπεσθαι τοῖς παρ᾽ αὑτοῦ χειμέ- 
γοις νήμοις. Καὶ ὁρῶν μετὰ τοσαῦτα αὐτοῦ χατορ- 
θώματα τὸν τύραννον, τὸν πατραλοίαν, τὸν ἀδελ- 
φοχτόνον, τὸν ὑδριστὴν, τὸν μαινόμενον, ἀντ᾽ αὐτοῦ 
τὴν αὑτοῦ ἔχοντα βασιλείαν, οὐδὲ οὕτως ἐσχανδαλί- 

ζετο " ἀλλ᾽, Ἂν τῷ Θεῷ ταῦτα δοχῇ, φησὶν, ἐμὲ μὲν 
ἐλαύνεσθαι χαὶ πλανᾶσθαι καὶ φεύγειν, ἐχεῖνον δὲ 

εἶναι ἐν τιμῇ, στέργω καὶ δέχομαι, χαὶ χάριν ἔχω 
τῶν μυρίων αὐτοῦ χαχῶν. Οὐχ ὡς πολλοὶ τῶν ἀναι- 
σχύντων καὶ ἱταμῶν, οὐδὲ τὸ πολλοστὸν χατορθοῦντες 
τῶν ἐχείνῳ χατωρθωμένων 46, ἂν ἴδωσί τινας ἐν 

εὐημερίαις ὄντας, ἑαυτοὺς δὲ μιχρὰν ὑπομείναντας 

35 δίς] δὶς δὲ ΕἀΔ. 54 χατορθουμένων Ειά. 
Δα. οπίογὶ ἀρετῶν. 55 ταῖς] ἐν ταῖς ἢ). 

«οαακισο ον αανοτη."" -ι.................2..........................θ. γὕὉὕὦὌἄὕὺῷΌὖὅᾶὕὕ00.....ὄό.ς.-.-- -΄5...,ρρΔΔ'ὋἘὌὋὌΕοὌΠοὌοὌὍ.-.- τ τ----........ἍΨἍΨἍ. Δ ΛΠ 

ἀθυμίαν, μυρίαις τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ἀπολλύουσι 
βλασφημίαις. ᾿Αλλ’ οὐχ ὁ Δαυϊδ τοιοῦτος, ἀλλὰ πᾶσαν 
ἐπεδείχνυτο ἑπιείχειαν. Διὸ χαὶ ἔλεγεν ὁ Θεός" 

Εὗρον Δαυῖϊδ τὸν τοῦ Ἰεσσαὶ, ἄγδῥα κατὰ τὴν 
καρδίαν μου. Τοιαύτην χαὶ ἡμεῖς χτησώμεθα Ψυχὴν, 

χαὶ ὅπερ ἂν πάθωμεν, οἴσομεν “7 ῥᾳδίως, χαὶ πρὸ 

«ἧς βασιλείας ἐντεῦθεν χαρπωσόμεθα τῆς ταπεινο- 

φροσύνης τὴν πρόσοδον. ἈΙάθετα γὰρ, φησὶν, ἀπ᾽ 
ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἶμι καδ ταποιγὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ 
εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖᾳ ψυχαῖς ὑμῶν. Ἵν᾽ οὖν 
ἀπολαύσωμεν ἀναπαύσεως, χαὶ ἐνταῦθα χαὶ ἐχεῖ, 
μετὰ πολλῆς τῆς σπουδῆς τὴν πάντων μητέρα τῶν 
ἀγαθῶν 55, τὴν ταπεινοφροσύνην λέγω, ταῖς “ ἑαυτῶν 
φυτεύσωμεν ψυχαῖς. Οὕτω γὰρ χαὶ τὸ τοῦ βίου τού- 
του πέλαγος χωρὶς χυμάτων δυνησόμεθα διαδῆναι, 
χαὶ εἰς τὸν γαληνὸν ἐχεῖνον χαταπλεῦσαι λιμένα, 

χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῷ αἰώνων. ᾿Αμήν. 

4: οἴσωμεν οἱ πιοχ χαρπωσώμεθα ἢ. 545 ἀγαθῶν] 5[ο ὃ. 

ΟΜΙΛΙΑ Δ’. 

Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αδραὰμ ἕως Δαυῖδ, 
γενεαὶ δεκατέσσαρες" καὶ ἀπὸ Δαυῖδ ἕως τῆς 
μετοιχεσίας Βαθυ.ῶνος. γενεαὶ δεκατέσσαρες " 
καὶ ἀπὸ τῆς μετοιχεσίας Βαδυ.ῶγος ἕως τοῦ 
Χριστοῦ, γενεαὶ δεκατέσσαρες. 

α΄. Ἐἰὶς τρεῖς διεῖλε μερίδας τὰς γενεὰς ἁπάσας, 
διιχνὺς ὅτι οὐδὲ τῶν πολιτειῶν μεταδληθεισῶν ἐγέ- 
γοντο βελτίους, ἀλλὰ καὶ ἀριστοχρατούμενοι, χαὶ 
βασιλευόμενοι, χαὶ ὀλιγαρχούμενοι, ἐν τοῖς αὐτοῖς 

ἦσαν χαχοῖς" χαὶ οὔτε δημαγωγῶν, οὔτε ἱερέων, 
οὔτε βασιλέων αὐτοὺς διεπόντων, ἔσχον τι πλέον εἰς 

ἀρετῆς λόγον. Τίνος δὲ ἕνεχεν ἐν μὲν τῇ μέσῃ μερίδι 
τρεῖς παρέδραμε βασιλεῖς, ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ δώδεχα 
θεὶς γενεὰς, δεχατέσσαρας αὐτὰς εἶναι ἔφησε; Τὸ 
μὲν πρότερον ὑμῖν ἀφίημι ζητεῖν " οὐδὲ γὰρ πάντα 
ἐπιλύειν ὑμῖν ἀναγχαῖον, ἵνα μὴ ἀναπέσητε " τὸ δὲ 

δεύτερον ἡμεῖς ἐροῦμεν. Ἑμοὶ γὰρ ἐνταῦθα δοχεῖ 
χαὶ τὸν χρόνον τῆς αἰχμαλωσίας ἐν τάξει γενεᾶς 

τιθέναι, καὶ αὐτὸν τὸν Χριστὸν, πανταχόθεν συν» 

ἀπτων ἡμῖν αὐτόν. ᾿Αναμιμνήσχει δὲ καὶ τῆς αἰχμ- 

αλωσίας ἐχείνης καλῶς, δηλῶν ὅτί οὐδὲ ἐκεῖ χατελ- 
θόντες, ἐγένοντο σωφρονέστεροι" ὥστε πάντοθεν 
ἀναγχαίαν φανῆναι τὴν αὐτοῦ παρουσίαν. Τί οὖν ὁ 
Μάρχος, φησὶν, οὐ ποιεῖ τοῦτο, οὐδὲ γενεαλογεῖ 
τὸν Χριστὸν 75, ἀλλ᾽ ἐπιτόμως; [40] ἅπαντα φθέγ- 
γεται; Ἐμοὶ δοχεῖ ὁ μὲν Ματθαῖος πρὸ τῶν 

ἄλλων ἦρχθαι τοῦ πράγματος" διὸ χαὶ τὴν γενεαλο- 

γίαν τίθησι μετὰ ἀχριδείας, καὶ πρὸς τὰ κατεπεί- 

γοντα ἴσταται' ὁ δὲ Μάρχος μετ᾽ ἐχεῖνον, διὺ ἐπὶ 
σύντομον ἦλθεν ὁδὸν, ἅτε τοῖς ἤδη λεχθεῖσι χαὶ δήλοις 

ἔθνος, οἷς καὶ μᾶλλον προσεῖχεν ὁ τῶν Ἰουδαίων δῇ - 
μος. Διόπερ ἀναγχαῖος οὗτος τῶν προοιμίων ὁ τρό- 

πος ἣν παρ' αὐτοῖς. Εἰ δέ ποτε χαὶ ἐγένετο σημεῖα, 

τῶν βαρδάρων ἕνεχεν ἐγένετο 1", ὥστε πολλοὺς γενέ- 

σῦαι τοὺς προσηλύτους, χαὶ εἰς ἔνδειξιν τῆς τοῦ 
Θεοῦ δυνάμεως, εἴ ποτε αὐτοὺς οἱ πολέμιοι λαδόν- 

τες, ὡς τῶν παρ᾽ αὐτοῖς θεῶν ἰσχυρῶν ὄντων, ἐνόμι-- 

σαν χεχρατηκέναι 5" χαθάπερ ἐν Αἰγύπτῳ, ὅθεν χαὶ 

πολὺς ὁ σύμμικτος 15 ἀνέδη ᾽" χαὶ μετὰ ταῦτα ἐν 
Βαδυλῶνι, τὰ κατὰ τὴν χάμινον χαὶ τὰ ὀνείρατα. 
Ἐγένετο δὲ καὶ ἡνίχα καθ᾽ ἑαντοὺς ἦσαν, σημεῖα ἐν 
τῇ ἐρήμῳ, χαθάπερ χαὶ ἐφ᾽ ἡμῶν χαὶ γὰρ καὶ ἐφ᾽ 

ἡμῶν, ἡνίχα τῆς πλάνης ἐξήειμεν, πολλὰ θαύματα 
ἐδείχθη" μετὰ δὲ ταῦτα [47] ἔστη, πανταχοῦ τῆς εὑ- 

σεξείας φυτευθείσης. Εἰ δὲ χαὶ μετὰ ταῦτα γέγονεν, 

ὀλίγα χαὶ σποράδην" οἷον, ἡνίκα ὁ ἥλιος ἔστη τοῦ 
γεγενημένοις ἐπιχειρῶν. Πῶς οὖν ὁ Λουχᾶς, καὶ γε- 
νεαλογεῖ, χαὶ διὰ πλειόνων τοῦτο ποιεῖ; “Δτε τοῦ 

Ματθαίου προοδοποιήσαντος, βούλεταί τι τῶν εἰρημέ- 

νων διδάξαι πλέον ἡμᾶς. Καὶ ἕκαστος δὲ ὁμοίως τὸν 

διδάσχαλον ἐμιμήσατο" ὁ μὲν τὸν Παῦλον, ὑπὲρ τοὺς 
ποταμοὺς ῥέοντα" ὁ δὲ τὸν Πέτρον, βραχυλογίας ἐπι- 
μελούμενον. Καὶ τί δήποτε ἀρχόμενος ὁ Ματθαῖος 

οὐχ εἶπεν, ὥσπερ ὁ προφήτης """ Ὅρασις ἣν εἶδον" 
χαὶ, Ὁ .16γος ὁ γεγόμενος πρός μὲ; Ὅτι πρὸς εὑ- 

Ὑνώμονας ἔγραφε, χαὶ σφόδρα αὐτῷ προσέχοντας. 

Καὶ γὰρ χαὶ τὰ γενόμενα θαύματα ἐδόα, καὶ οἱ δεχό- 
μενοι σφόδρα ἦσαν πιστοί, Ἐπὶ δὲ τῶν προφητῶν 
οὔτε θαύματα ἣν τοσαῦτα αὐτοὺς ἀναχηρύττοντα, 
χαὶ πολὺ τὸ τῶν ψενδηυπροφητῶν ἐπεχώμαζεν 15 

τὸ Χριστὸν] Ἰησοῦν ἢ. Τ7' οἱ προφῆται 1). 5 ἐχόμαζεν (5:ε) Ὁ. ἐχώμασεν Ὁ. τοἐγίνετο ἢ. (ἡ. Ε. “""εῖ 
«οτε... χεχρατηχέναι] ἵν᾿ εἴ ποτε αὑτοὺς οἱ πολέμιοι λάθωϑσι, μὴ νομίσωσιν, ὡς... ἤντων, χεχρατηκέναι Α. 
1:. Ο. Ε΄. 15 ὁ σύμμικτος] σύμμιχτος Ο. χαὶ σύμμικτος ΔΑ. Ἷ5 ἀνέθη] Αἰ. λαός ὃ), Ε, ὅᾳν. Βοιι. δοά νἱὰ. 
᾿ἶχυϊ, χηι, 8, λιτ. 1, “ἢ 
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φδὶ, Νοίο [6 : δορὰ 600. [ἀεῖαὶ πιδὴ μοι ἐδί μίαοί μι 

ἐπ εοπδροεῖν ο)κὲ (ἃ. Περ. 1ὅ. 35. 20). ΠΙυὰ νεγὸ φυρά 

ογαὰ ϑδθϊεδιη οἱ βοπιαὶ οἱ ὑ͵8 οἱ ρἱεγίες (δεἶΐ, αιδινθμη 

ποη Ρἰοδορ 5 ουϊπιδη οδβιοιαϊι! [ἃ οηΐπι οἱ νϑίθγοωι 

Ιοχοπὶ διρογαθαὶ,, οἱ Διὰ Δροβίο οἃ ργαοαρίδ ὈΓΟΧΙΠ6 

δοςοοάοθαι. Ιάθο οπιηία 40 ἃ ἢδο0 ρῥτγοίϊο δοθβα 
διιρίοοιοδαίυγ,, πός γαϊίοποιι οἐχίψεραὶ οογυπὶ 4028 

δοοίφουϑηϊ, βο υπυπὶ διυδουαί, υἱ υϑΐηη6 6}68 ἰ6αἾ 15 
οἰδεφιοτγοίυν. Εἰ ρμοδὶ (οἱ ἰαπίδηυο ργοίαγα [πείπογα, 

υἱάδπβ (γγῶπημπι, ραγγ οἰ ἀἀπι, [γδιγοἰ ἄδην, σοπίυπιθ- 
Ἰΐοδιπι, Γυγίοσιπι, 4υἱ γοσ πηι βυυπὶ ἰηνάβογαῖ, πὸ "ΠΜ 

αι άοπι ἱροὶ οἴδεπάϊου!ο [(οἷϊ : δοά αἱ ἰ1Δ ῃ60 ρίδοοραί, 

ἰμαυῖα, ρα" πιο, γγάγα οἱ υξογα, ἰΠΠἹἢ δυϊὸπὶ ἦν ᾿π}- 

ΠΟΙῸ 6856, ἰὰ Δ ρ ΘΟ. δια 58ι5ερῖίο,, οἱ φγαϊίδιν 

Β2)60 ῃΓῸ τη8}15 ἱπηυπιοῦῖ8. ΝΟ υἱ πηι} ιἰ ̓ππριάθι! 68 
ὃς ροϊυαπίο5, 4} π6 τηἰπἰπιῶπιὶ αυϊάοπι ραγίοπὶ ργοῦο 

φυξίογαιη ο᾽υ8 Ἔχβοήθυι δυμὲ, φυΐϊηο 5] 4105 νἰ θδηῖ 
ΓΤΌΞΡΟΓΟ 66 ΓΟ, 86 6 ΓῸ ΡΑΓΥΔΙΩ 1201 65{12Π] τη: 5{{{|2η}- 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΘΌΜ ΠΌΣΗ. ἸΥ. 

4π6 βυυΐγθ, ἱπηυπιογὶδ Δηΐπιλ5 βιᾶς Περι οπι 15 ̓λ06- 
[λοϊληϊ. Αἱ ποι ἰδ βίην 5 αν γαῖ, 4} Πε ὀπὶ 

᾿ποῤοκιί ργαε 5. [060 ἀϊοεῦαι δδυφ.. ἐπυεηὶ θανϊά 
βιίκηι 1 ἐεεα;, υἵγιιπὶ ϑεοημἀδηὶ (ΟΥ̓ πιέιι ἃ ἤεαί. 88. 4. 
41). Τλίοπι οἱ Π05 ροβϑι ἐδαπν5 αἰἰπηδπι, οἱ αὐυϊθηηίὰ 

ρΡαϊπιυγ,, Ἰδι ΟΡ [ὈΓΆΠΙ5. οἱ δη16 γερῆνπι, ᾿ς ποῦ! 
μδγίϑπιι 5 Πυπ 2115 ργονοπίμι. Νῆπι αἷϊ : δίδει α 

η:6, ημὶα ἡ (ἐς 5μηὶ οἱ μπιΝ 8 ἐογα6, εἰ ἱπυεηϊοἰὶα γοημέδηε 

απίηιαδιε νεειτ ( αι. 11.349) ὕι ἰφίευν οἱ ἰς οἱ 

“11 γοχιΐα Γρυδπιμγ, δινπηπι8 ουΓΆ οπιηΐυηι Ὀοπογυπὶ ἡ 

πλίγαπι πυ πὶ} ίοιη 'ῃ Δ Δ θ08 ΠΟδΙΓ8 ᾿ΠΒΟΓΑΠΙΏδ. 

[6 οηἶπι οἱ ᾿νι15 ν᾽ [55 ροίασυβ δίιι6 Πιισι! θυ15 ΓΑ οΟ γὸ 
Ροϊογίηνιβ, οἱ δὲ τγρδηαυ! πὶ ἐπ ρογίυπι παν ίξαγο, 

ἐγαιία οἱ θοπίφηίιδια θοιηΐηὶ ποϑίγὶ δθβὰ Ομγίβιϊ:, ουὶ 

εἰοτῖα εἰ ἐππρογίμπι ἴῃ δίδου] βου ογιπι. ΑΠΊΟΙΝ. 

8. Μμδμιβογίριϊ πο ραποί, υἰγμηε, Ἰαρίηῖ Ιο6119 
οριίπιο φιδόγαγοι; 56 Αμίδυιι5 ἰΘρἰϊ. τω 

παν νῦν τ ὐπυσσστσσπσ
'  π-' ἰκιυυσυυπευδουυυυ νυ πα σπσυσασυα εθεννδιπθοστα 

ΠΟΜΙΠΙΑ Υ͂. 

(λυ. [. ν. 11. θπηπος ἰσίίαν σοποταίΐοπες αὖ Αδγαβαπε 

νει αὐ θαυϊά, φεμεγαιίοπος φμαίμοτθεἶπι ; εἰ α Ῥα- 

υἱά μάγια αὐ ἱγαπεηι φγαιίοποπι Βαυψίοπξ, φεπεγαίῖο-. 

πὲς ημαϊπογαεοῖπι ; οἱ α ἱγπηϑηνσγαίίοπα Βαδῃ!οπὶξ 

ε5η56 αὐ (ἰιγίδίμηι, σονεγαιϊοηιε8 φιαϊμογάεοῖπι. 

4, Οἰμπο5 σοῃοίδίίοιιοϑ ἰῃ Γ05 ρϑγίο5 αἰ ΥἾ811, ο510}- 

ἄδην "05 οἰἰλιν ροϑὶ γοϊρυυ]οιβ (ογιηδπι ]1Γ105 Π}0}- 

ιδίδην "οη δουδβίδϑθ πιϑιίογαβ,, 86] βἶνο γί βιοογαιοδ., 

δἶνθ γοβῃο, βῖνα οἰ ξαγο να ράγδγθηὶ, ἴῃ ἰἰδάδπι νϑγβᾶ- 

ἴο8 πιδ|}5 6856 : 86 ποι ἀιυοὶδ8., Π66406 Βοογο}- 

}».8, "οαο γορίθυδ γοπ ρυθ ΐοδπι δάπινὶ πἰβίγδη 0118, 

τνδ)ογοπι ρ6π68 ᾿||05 νἱγίυ 15 γϑιϊοπεπὶ (556. Οὐ 8ὺ- 

ἴδηι ἰπ πιουϊα ραγία {γα 8 ργαδιογ πη δι( γοζ68, ἰῃ ροϑίΓαπιᾶ 

δυίϊοπὶ ραγία φοπογαιουΐυυ5 ἀυοάεοίπι ᾿Δηίιπὶ ρΡοϑσί εἶδ, 

ηπαιιογάφοϊπι ἰρβᾶς 6880 ἀἰοία7 ῬΓΙΠδμ ηυδ5110Π6Πὶ 

γοθὲς φοἰ νοπάασπι γοϊ πιο; ποη δηΐπὶ ΟΠ ΒΟΥ ΘΟ ΓΘ 

γιννὲα πορδ856 6ϑ8ῖ, Π6 νο}}}5 (ϑ{1}π|π| ΘΟ ΠΘΡΘΙΠ 5 : 86- 

εἰπεΐδιη δυίοιη δχρίαμδίννιβ ". ΜΙΝ οεγία νἱδοίιν 68" 

ρεϊνιδι|5 ἰοιρυ5 6 ΡΓῸ υ18 ξομπαγηιίοπα πιμηγασὶ, 

βοὐ οἵ ἴρεαιῃ Ομνίβειπι [Δ]ΈΊ γᾶπι ἱπηρίῈ Γ.}, αυοπὶ υδ]- 

46 ποἰὶβ ἑοπῥυπρὶ!. ΕῈ ΓΟ ΔΏΪΟΙΝΙ σαμεν ἀίοπὶ {|| 8πὲ 

δοιηπιδηιογαὶ, οϑιοπάδηβ {ΠΠππς ἀδμοιο8., μοἢ 6 πρ6- 

τληιἴογοβ ον δβ͵556; [18 υἱ ΠΓΟΓΒΙΙ5 ΠΟΟΟΙΒΑΓΙΠ5 νἰ ἀ6. 1} 

(υ͵586 ΟἸηγῖδι! αἀνοηιιβ. Θυϊά οὐσὸ Μάγουϑ ποι ἰ ΐρδυπὶ 

«αὶϊ, ποι 268: ξοπολιοσίδι γεζαηϑοί, δ6ι σοι ροη 0 

οἰηηΐα τοί ΜΕΝ φιυΐϊάσει νἱάοίυγ Μαι!οθυ5. δηῖθ᾽ 

ομηηδδ πνλιῖπ ορογὶ δἀιηουΐβθο : αυαργορίογ βοηθὸς 

4 ΤΡΟϑ Μιε8, 5“'6 ΠδΙνοιὶ,.... δοομπήπηι ΘΜ δα 

ἡΝ 18, ἔμιο εἰ ρυδποης μοί μ6, οὐς. 10 1Γ65 μαῖα δὐλιοίυη- 

ἀυν, τ οχρίσομειν 1:8 «υδιπαοσ!είπι σομονγδιίομ δ, ην 

διὸ ολμἰν ται οπν παπγάη!υΓ, ΘΟ ΟΩ «ὐδιυογάσεϊπι 4115, 

4: ρυβὶ σοριἱνὶϊαίθπι. Οὐΐα γΘΓῸ μας 40 Απιλὴ0 ᾿ οἱ τ0}} 

βιηΐ, πος νἱΔομῖιν ὁ856 ὈΠγγϑοβίοπιϊ, ἰῃ ἤποπὶ (Οπιῃλολ 

τἰυγπηι ἰυ Με πσπη) Αἰ ο(αϊλ δυμὶ. 

εἶλπιὶ δοοιγαῖς ΡΟΠΗ, οἱ ἔῃ [8 4115 ποοδϑϑϑυὶ δ ΟΓ2Η} 

ἰηβἰδι 1; ΜΆΓΟΙΙΒ γ6ΓῸ μοϑὶ ἰρδιῖπιὶ δου μδὶῖ, ἰύθινμις 

εοπιροπάϊο δβιυ δὶ, υἱροῖο αυἱ απ ἀϊοίδ εἰ "οἷα γοσθη- 

βοδῖ. ΟἿ οΥσο 1,688 οἰἰαπὶ φεποαϊορίλη) οἱ φιμίοιι 

γἰυνι8. βογ!ἷ} Οἷα ΜΆΛ αυ5. διὲς μγιβούββογαῖ 

υἰλησιθ ραγάνογαὶ.,, νου! {Π|6 ]αυϊά διημιλι5 πῸ5 

δὐοοογο. Ουΐδαυα αἰδοίμυ!ογυπι πη 6 ΒΈΓ ΠΝ δυιπὶ ὁδὶ 

ἐπε λει. ᾽ς Ῥαυΐπι, υνογίαιο Πυπιίθα Βυρογαπίοπὶ ; 

ἐ!6 Ῥοίγυπι, νγον διὶ δευάοπίοπι. Οὐ ρυττὸ ΜΔ ΕΩ8 

ἴω δχονι ΐο ποη ἀϊχὶξ, βίδυιϊ οἱ ργορ μοί, Υἱδίο χνανε 

οἱάϊ, νοὶ, δέγηιο φμὲ [αείμε ἐεἰ αὐ πιε7 (υονίαπι δά 

(τυφὶ οπιῖπο5 βογθευδί, υἱ δὐἀπιοάυηι ἀΐοι 5 διίοη- 

ἀετοηῖ. Εἰοπΐμη ἰαπὶ ραιγαίδ τηἰγϑεια οἰδαιδίθμι.,, οἱ 

ηνὶ οναηροϊ᾽υπι δοοὶρίουδηϊ, ρα μ6 βάο!65 ογῶπὶ. βγο- 

νἰνοϊαγιπι γογὸ (ΘΠ ΠΟΓΟ πΟΠ ἰοἱ ΟΓΔΗΐ [οἰ γλοιΐα,, {128 

δυσιοτἰιδίοιι ᾿μ5ῖ5 ἱπάδγοιϊ, εἰ πιᾶρη8 ἴυπο ἐΓαυπιροθαῖ. 

μβευάυρτγορδοίδταπι τυγθὰ,, αυΐυυ5 πιδρὶβ Αἰἰοηἀερθαιὶ 

γυάπὶ. Ουδπιοῦγοπι εἷς ρεοοπιογυηι ποῦ 5 ἀρυὺ ἱ|}09 

ποοδϑϑαγίι ογδὶ. δὶ ὑϑγο δίσηδ φυληθοηιο ἤθσγθηϊ, 

μ᾿ θατογαηι ολι58, υἱ πιυεἰ ργοδοῖ γι! δοοθ ἐγοηὶ, οήθ. 

ναίυν, Εἰευδηϊ 4φυοηι6 δἰξηδ δὰ δαὶ ροϊοπιίαπι ὀχὩΐ- 

"κσπόδηι, φυδηάὰο λάνογβανὶ δι ῦ3.}}5 δι παῖδα, ἀδογιμ 

δϑυογυπὶ υἱ οἱ διυχὶ ο 86 νἱοἶδ86 ρει ίαῦϑυϊ, εἱ ἰὼ. ἐπ γ- 

γνίο οοπεϊξίι, υπὰθ ργομηίβοι ἐπγυα ργοίθοιδ οβὶ : εἱ 

Ροβίϑα ἰῃ Βαυγίοης, ηυ:8 δ( [ογπδδαῖν οἱ βοιπηΐα δρ6- 

εἰδηϊ. Εγϑὶ οἰΐωπι οὐπὶ δίψῃ οὐὐθγοηίινγ ἱπ ἀσπογίο, 

αυληο ει] αγὶ5 ογδηί, συδημδάπιούιπι οἱ ΔΡΙΝ] πυδ : 

οἰδηΐπι ἀρυά ποϑ οἵην ἃ ΘΓΓΌΓΘ ΘΙΠΟΡΘΓΟΠΊΟΒ, δἰ βηα 

τουϊια Ἔχ ἐ ἱτα δι! ; ροδὶ προ δυΐοπι, οὐδὲ ΤΟΡΆ ΓαΙ- 

εἷο υνίαυς ἀἰδδοπιίποία οββοῖ,, {18 φοβδανόγυω!. Ουνὲ 

δἱ ροβῖ οχίιυων 6χ θϑογίο δια [οἰ δηηὶ,, "1 ραῦο 

οἱ γαγίογα Γογυ } οἱ οἰΠ] 50] δι εἰς, νοΐ εὐηὶ Γ6- 

ἰγογβιηι Δυϊνὶι. δία ηηοηια ρυ πο8 λεία νἱάογα 

Ἰλονῖε : παῖ αἰλία ποδίγα δυὺ δυϊίαπο, φαὶ ΘΕ) 95 ἐμι- 



ΓΙ) 8. ΦΘΘΑΝΝΙΒ5 ΟΠΒΥΘΟΒΤΟΜΙ ἈΒΘΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4 
γιοδῖο βηρογαΥΐ, πηϑ}12 πιγα " !ΠΔαυο [Δ ο: δυνῖ. μεν 

οη δυάιὶ ἰοπρίιπι δοΓοβοϊ γα ϊδηυπι του ἤοαΓα 
οι γϑηὶϊ, ᾿ἰση}8 ὁ [υπάἀδπιθη 8 ΘΓ ΡΘΗΒ ΟΠ068 (6- 
ἰδυγυΐ! ; οἱ οπὶ δ] ]}Δη08 ΠΙΓΟΓΟΙ δθυπι ἴῃ νδδ8 58 0Γ2 

Ἔχογοόγοὶ, αυδβίογ οἱ υἰϊϑηὶ ἀνυπου 8 'ροὶ οορπο- 
ἡμἰἷθ ῬΙΕΧῚ δυο! : ὈΓΙΟΥ ΘὨΪπὶ ἃ Ὑδγπθιι8 ΘΟΥγγοβδυβο 
ἐμιονὶϊς,, ΔΙῸ Ὑ ΡῸ πιθαϊΐυ5 ἀϊγιρίι8 68}: Ρβογϑοι  841:16 

Ἰυΐδοπι 5δογ ἢς! 5 (Οη(68 ἀοίοοογμ!, οἱ [ΔπΠ168 4υ:. 60- 
ἄδιη ἱπηρογαηίθ οἰν (2.68 ἰηναδὶι.,, πηχίιηυτα ΘΓαὶ ηἰΐ- 

γδουΐηηι. 

9. ϑοϊεῖ οηἷπὶ Ὦθυθ8 ᾿δὸ ΟΠ ΠΟΓΘ : αυδηπὰο “818 

ΒΠΡΓΆ ΤΠ πὶ δυξοπίαν, ΟυΠῚ 51105 τι ΞΟ ΓΠΠ}})}8 γαγβδγί, 

δανογοαγίοβαυρ {Ὑγπηΐο νἱ ἀοθδοσίιαγί νἱἀδὶ., ἔπη 6 

βυλπι Οϑίδηαἶ ροιοητίαπι. [ἃ χυοὰ οἰἴδιη ἰη Ῥογϑία οἶγὸ3 

δυδοβ ργαϑι. Θυοά ογροὸ πο δίπο οαυϑ ΟΠ γἰϑιὶ 

ψεοβοπηογοδ ἰῃ ΓΒ ὈΑγί68 αἰ: ΓΙ θυ ΟΥ, ΟΧχ δυργὰ 
εἸοιὶς. ρα]λπὶ οἱ. Απἰπιλάνογί 8 ν ἢ} αἱ πο Ν᾽} οἱ 

υο ἀδϑίὶπδὶ : δῦ Αὔγδιδηι ἰη αν ἄδπ ; ἃ θανίἀθ τη 
φλριϊνιδίθαι δ υγ]οΟη 8; 40 ἰΔ6 ἰ) ἰρδυπι Οἰιγίϑινη}. 
Νδπὶ ἰπ |0 Δπ|005 υὴ8 δογία ροϑυῖ, αν άθπὶ οἱ Αὔτα- 

Ι ἁιυηὶ : ἀοϊηἀδ ΓΟδιρῖα ψοποαϊορία υἱΡυπΊ 4.6 π|6- 
"ογαν. Ναπι, υἱ ͵Διὴ ἀἰϊχὶ, |11}|8 [δοῖ8 [Ἰογληὶ ρτο- 
"580 :65. ὦαγ ρΟΓΓο, υἱ Δ Ὀγ]ΟΙ Δ ΠΔ {1Δη5Πη) 5 Γᾶ- 
Ποποπι πποπηογανίί, ποθὴ ρογί πο ἀδθοδηβθας ἢ .8}8}- 
Ρίυπι πηοηιἰοποπὶ [δεἰϊ 3 Θυΐα ὐσγρίϊοϑ ποι υ]1Γ8 πηὸ- 

᾿ὐδυαῖ, ΒΗΡΥ ΟΝ ἶ05 νογῸ δ 6 ἰγοπι νηΐ : {Ππ8ὲ 
οιἶηι ργίϑουπ) ἀγαϊ, ἢΟς γὰΓῸ ΤΟ Θῆ5., Οἱ ρᾶυ]0 δἃῃί6 

Βοβίυηι ; δίφιο ἢΠ6 ποη οὐ ρμϑοοδία ἐθάυσεὶ ογδηὶ, 

ἰδίως νΘΓῸ Β0ΕΙΘΡῸΠι ἐδιι88 ἰΓπδίδι! ἐπογληΐ. 8] αυΐϑ8 

ΘΓ ποπλΐπιιπὶ ἱπίογργοιδι ἤθη ἀρσγοάΐ νοὶ, πι8}- 

τη ἰὉΪ] γορογίοι βροου λπαϊ πιλίοτῖδπη,, α0α: δῷ Νονὶ 

“Τοβιλπη6 1 ἰμ16 } χα πεΐαπι πηλχίδιθ σοηίογαϊι ; δορὶ 

ὁι54 αχ ποπιἰπῖθι5 ΑὐὈγδναπιὶ, δαοοδὶ, ϑαϊοπποι δ, 

ΖογΟΠ Δ Ό6 18 : ποη δηΐπὶ ἰδπηογα πδδ {ΠΠ|Ξ ποπηίηᾶ ἰἢ - 

αἶα 5διηϊ. Θοἃ πὸ ἰοπρίν5 Ἔχουγγοη!θ8 πιο ϑιΐδπι ἰῃ- 

{ὈΓΊΠῚ115, Π|1 855 1}|}|5, Δα πηϑχὶδ ΠΟΟΘ 558 Γ18 νϑηϊδηιῦδ. 

Οἰηὶ ἰἰδηπθ ργοβοπΊ ΓΒ ΟΠ 6Β ΟἸΗΗΟΓαβδοὶ, οἱ ἴῃ 
δοβαρίνι ἀ6511586[, ΠΟῚ ἢΐ6 5161}, 56 δὐάϊαϊε, δοδορὴ 

οἰγιμη ατίῶ : οδἰοπάθηβ 56 ὈγοΡίον ἢ||2Π| 6᾽1}}5 5 6η68- 

Ἰορίαπι ἀπ χίθ56. θεϊπάθ ἣδ δυαίθηϑ,, γίγηνι Ααγτία, 

“ῬΆγοΒ συπιηυηὶ παίυγα ἰοχ6 ΟἸιΓ δί τῇ παίππη 6886: 
διϊΐπι πε  νογία σποιμοῦο δα δά ἀλιὶ 40. Ορ θη ἰβ3Π) 

“οογγίσεαηϊ. Αὐάΐϑι!, ἰηηυΐ, υἱγαπι, αὐ ϊϑιὶ πιδίγοπι., 

“ἈΠ 911 ποπιθ ρύσγο ἀβὲ ιπὶ; δυάϊ οἰἴληι σοπογαιοπίβ 
πιοάμπι. 18. εκ Οἠγίδιὶ αμίδμι σϑποτγαῖϊο εἰς ταί. 
θυ8ηὶ πη πὶ, 1590, ΠΟ ΠΟΡΔΙΙΟΠΘΊΗ ΠΑΡΓΗ 57 π81η γ}Γ0- 

συμπίίογοβ 6765 [αι ἀἰχ[ϑι1}. Αἱ νοἱο δ(ϊδιη βαπογαιοπί8 
"θυ πὶ ὄχροόπογο. γί οι" ιοπηνίο αυϑίίογαπι ὀχςεὶ- 
τλνογὶ᾽ Νδπὶ ἡσὰϑὶ πονΐ ηπί ἀρίαπι ἀϊοείυγΓι5, 56 πιοάϊπη 
4π6ηπὸ6 ἐχρί οαίυτυμ! ργοπι {{|, Εἰ νἱ 6 τι ὶ οριὶ- 

γάλιη (Ποίογυι οοηβοηυσηϊίηην. ΝΟ δι δίλιίηι δα 

᾿ΒΟΘΘΓΆΓΟΠΘΗΙ γδηὶΐξ : 56} ΠΟῸ5 ργίπιηπι οἀοοοί, φυυΐυ3 

ο5861 8' ΑΡγαϊ πο, αυοίι5 4 Ὠανίήδ οἱ ἃ ἰγαπϑιηΐ- 
αιϑιίομθο Βε γι οηί5, εἱ ἀπ γοηίθπι διὰ ΟΓ6 ΠῚ ῬΟΓ ἰδ Ὁ 

᾿ 86 (διηφογθηι οοπιρμ Διο πὶ ἰπν 1, οδιουήοης ᾿ημ}0 

6866 Οὐ τίν Δ ὈΓΟΡ ΙΘιΪ8 ργαϊολίυ. Ομ. δι 

δειοφδιίοη98 πιππογανογίϑ, δία. Θχ (ΟἸ ΠΟΓΪ5 ΘΟΗ}- 

ρινδιίομα ἀἰάϊοεγὶς οιππἄοι ἱρδυπι 6856, [Δ6 116 οκεὶ- 
Ἠ 65 πηΐϊγϑου πὶ [ἢ 6}18 ογία ραϊγαΐαπι. Ουΐὰ δηίπι 
"Δρηυπὶ αυϊάἀρίαπιη Ἰοχιπυγυβ ογλϊ, χυοά οχ Υἱγχίηο 
πλῖυ8 6856ῖ, ργίυβηηϑηι ᾿Θπηρυὺ8 σοιμρυῖοι, συ θΟ ΒΟΙΡΟ 
Ιουδαν, γίγεμι Η ἀγα ἀΐσθηβ., φυΐη εἰ ξαπογδιοηὶς 
ΒΓ πὶ ἰηίαγεοοδὶ : ᾿Πϑ Πρ ΟΓα06 ἢΠΠῸ8 Θπυπιργαί, δά- 
θη 6 η5 δυογοι, ἤσπὸ ἰρϑιιπὶ 6850, Πυ6 πὶ ραιγίαγ- 
ἐμὰ ΦΆ000 (ἐπ. 49. 10), ἀο(οἰοπι! νῈ}5 ἀσπιαπι διά αἰ οἰς 
Ρυϊηοὶρίθυδ, δαυιογυπι ἀϊχὶι : σασπὶ ργορῃοῖα Ὀδηΐοὶ 
( ὠαρ. 9. υ. 95 - 31) ροϑὶ πιυϊϊας [45 ΠΟΙΝΜοπιδάλε 
Ὑϑηΐιγπὶ 6586 ργωαϊχίῖ. δὶ αὐυἱδ αὐΐοιη γνοϊυονείι 
8Π}08 {||05 Ῥ6γ Βεθαοπιδάλταπι πιπηθγαπι Ὁ δηκεῖο 
Πδηϊοὶὶ ἀΐςῖοθ,, 4} ιἀϊβοιλιίοπο υγϑϊδ ἀπιιπιογϑης, ἰπ 

ἰρϑίαβ οὐΐαιη ἀσδοθπάθγο, ἰδὲ οὐπὶ {ΠΠ|Π σοηϑοη το 

ἀεργηοδοπάοι. δίς ἀγρὸ αυοπιοάο πϑίυς 511 : ὅπηι ἐξδεῖ 
ἀοεροπεαία πραίετν ἐἾει6 Μαγία. Νοη αἰχίι, Ὑίγμο, εοι 
Βιηρ!είιογ, κίον, οἱ δαγπηο (Δοῖ]6 σλραγοίαν. ἑάθυ 
6} Ργίυβ ρηρραγηββαί αὐ για δά δ] αυϊά δοόγυπι, 
4υΐθ ΘΧ ποῦ γϑηΐυηὶ, λυαϊοπάσπι,, οἱ ἴῃ ἢας οορὶ- 
(Π0Π6 γον υὐδδαῖ, τὐπο ρογοο ἢ, τη δὐπιὶγα πάλη) 
50} υὨσ6η8 [νἷ8 γνογυ5 : Απίδημαηι σοπυσπῖγεμί, ἱπυσηία 
ἐεί ἰπ μίετο μαϑεης ἀ(α δρίγίίμ ἑξαποίο. ΝΟη ἀϊχὶ!, ΑΠϊ6» 

αυδηὶ ἀυςεγοίυ ἴῃ ἀοιηυπὶ βροηῃβὶ : ἰπει5 Θηΐπὶ ἰδπὶ 

δγϑι. Νὰπι πιὸ5 Ὀγίβοῖβ ογδὶ δροηβαβ υἱ ρὶ γί πιυηὶ ἀ0- 
τοὶ ἰσηογὸ,, ἱπ|0 οἰΐδηι ὐπὸ ἰἃ νίάογα δδὶ - οἱ 1,οιὶ 

Βονογὶ οθην ἶρ80 μαθἠιαῦδηι, ΠΠ4 0] 1204] ογφο οἱ ἱμεᾶ 
ἀπ δοδβορ!ιο. 

ὅ. Ομ᾽ Ματία ΠΟῊ αἩΐὸ δροπεαίΐα σΟῊΗΓΕρετῖ!. δ ρὶγὶ. 
(μ8 ορεγαίο ἱπ γί:γσὶπο πο ἐχρίοταπαα. ---- ϑ6 ΟΡ Ποη 
46 ΒρΟΠΒΆΠ14 σοποορὶϊ ἢ ὕΠ4Φ φυοπιδαάπιούυπι ἀϊχὶ, 

ΕΒ οὐοιΠλγοίυν, οἱ τὖ γ᾽γθο ργαναπὶ Οπποπι βι8ρὶ- 

Εἰοποιῃ οἴυχογει. Ουληάο οηἰπὶ 6, 4υἱ 108 σιδίηῃ 

ΟΙΠΠ65 ΖΟΪοἰγρίᾳ σογεῖρὶ ροίογαί, νἱάρυαϊυ δα πὶ ἢ0 0 

πΙΟάο ποι! ἰγαάυσογα,, πΠ66 1 ΠΟΠΟΓΆΓΟ,, 8δ6α αἰΐδηι ἰη 

᾿ΘΟΠΚΟΡ ΠῚ ΔΟΟΙρογα, ἰρϑίψυα πα βῖΓΆΓῈ ΓΦ Ή Δ), 

ΓΑ ΪΆπ 6δί ουπὶ ΠΟ 56 [ΔοἰΓυπ|, ΠἾκἱ ρογβυάδυπι [Ν8- 

θυ ΐδδοει οαπὶ 6χ ϑρίγί(ν βδϑηοίο οοηδορίβ86 ; ἈΠΟ 

"ΠἸλ ἠδ. ρυι( 86 τοιϊηυΐ556ῖ, η66 ἴῃ 4118 ϑι10 "η- 

ἢ δέογῖο ἀἰσηδίυδ 658561. Αρροϑίῖα δυίόπι οἱ {Ππι: δ(]- 

δεῖνι, Ππυθμπία 65 ἴηι μἴοτο παϑόης ; ἰὰ ηυοά ἀϊοὶ βυίοῖ 

ἰ ΓΟ υ5 δίυρ6 115, 45 ὈΓα ΟΡ Θρ6πι οἱ δχβροοίλ- 

τἰο)6 πὶ οπμόπὶ δοοίππι. Νὰ ἰσίίυγ γᾶ ργοσσύδε, 

π6 «4 αὐτγαβ ΠΛ σὰ 40:8 ἀἰοἴα ϑιηϊ, ἤθηπ6 ἀϊχα- 

Γἰ5, Οιιοιηοῦο ϑρί ἶι15 5αι οι 1 οχ Ὑγρίηθ ὁρογλῖυϑ 

κι 5. 81 δηΐη πδίυγα ορογαιία Π6Πη1)0 ροίδϑὶ (ογιπδίίο- 
πἶβ πηι υπὶ ΘΧρ  σαγα, χυοπιοάο ϑρί γα τ γΓΆἾΠΠῈΡ 

ρα, μοίδγίτηι8 ᾿ὰ6 ἀχρίϑαγο ἢ Νὰ δεΐ ΘΥ1Π- 

ΕΟ Π53η1 νΘΧΑΡ6Β Οἱ ἱπηρΡΟΓ( 18. 41:85 110η}}}0198 ἀχασί ἃ- 

ΓΟβ, 'ῃ86 ΘΠ Δ 10. ΠΙΓΔΘ ΤΠ ΔιοΟΓα 5656 ᾿ς Οπηη 5 

᾿Πνογανθῖ. ΝΊΒΙ! ὑγρὰ δοίο, ἰμαυΐ, αἰεὶ πος ἃ Θρίγιπι 
[ποίυπὶ 6556. ΕΟ βοδηὶ ἢΐ αμΐ δι ρογιϑιη σαπογαῖῖο- 

ΠΟΙ ΟΡ  οδίυϑ Ἔχ ρίογηηι. 5᾽ δηΐπν ΠΔης 4085 ἰΠΠΠΗ6- 

5" (δεῖ ας Ἑσεἰοϑγηίηνγ, οἱ Δη16 (01 5: ΟΠ} ργ ΠΕ 412 

{πόγᾶὶ 40} οἱ ὁ61}}}5 οἱ το! ραννὶα [πἰἰ, ποπιο ρο- 

ἰ65ὶ ὀχρί σατο : 'θ. (πον 0} ἰδ ηΐα συπιυΐπ εἰ6- 
νοπίυπί ἰΐ, 41} δγοδηληι {πὶ ΟἸΓΙσΒ6 5ΟΓ Δ ΠΠ οἱ 

ὀχρίογδηὶ ἢ Νοιυς ομΐ Οαυτγίοὶ, δοηυο Μοι θυ 



δί 

δρόμου, χαὶ πάλιν ἀνεγαίτισεν εἰς τὰ ὀπίσω. Ἴδοι δ᾽ 

ἄν τις τοῦτο ἦἿ χαὶ ἐφ᾽ ἡμῶν γεγενημένον. Καὶ γὰρ 
καὶ ἐν τῇ γενεᾷ τῇ ἡμετέρᾳ, ἐπὶ τοῦ πάντας ἀσεθείᾳ 
νιχήσαντος Ἰουλιανοῦ, πολλὰ χαὶ παράδοξα συνέθη. 

Καὶ γὰρ τῶν Ἰουδαίων τὸν ἐν ἹἱἹεροσολύμο:ς ναὸν 

ἀναστῆσαι ἐπιχειρούντων, πῦρ τῶν θεμελίων ἔχπη- 

δῆσαν 15 ἅπαντας διεχώλυσε" χαὶ ὅτε ἐπὶ τὰ σχεύη τὰ 

ἱερὰ τὴν αὐτοῦ παροινίαν 19 ἐπεδείξατο ὅ τε ταμίας, 

ὅ τε θεῖος χαὶ ὁμώνυμος ἐχείνου, ὁ μὲν σχοληχόδρωτος 
γενόμενος ἐξέψυξεν, ὁ δὲ ἑλάκισε δ᾽ μέσος" χαὶ τὸ τὰς 
πηγὰς ὃὲ ἐπιλιπεῖν, θυσιῶν ἐχεῖ γενομένων, χαὶ ". 

μετ᾽ αὑτοῦ τοῦ βασιλέως τὸν λιμὸν εἰς τὰς πόλεις 
συνεμπεσεῖν, σημεῖον μέγιστον ἦν. . 

β΄. Ἔθος γὰρ τοιαῦτα ποιεῖν τῷ Θεῷ" ὅταν αὐξηθῇ 
τὰ χαχὰ, χαὶ τοὺς μὲν αὐτοῦ χακουμένους ἴδῃ. τοὺς δὲ 
ἐ ,αντίους σφόδρα τῇ κατ᾽ αὐτῶν τυραννίδι μεθύοντας, 
τὺτε τὴν οἰχείαν ἐπιδείκνυσθαι δυναστείαν’ ὃ χαὶ ἐν 

Π:ρσίδι πεποίηχεν ἐπὶ τῶν Ἰουδαίων. Ὅτι μὲν οὖν 
οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ ὡς ἔτυχε ποιῶν, εἰς τρεῖς μοίρας τοὺς 

προγόνους διένειμε τοῦ Χριστοῦ, δῆλον ἐχ τῶν εἰρη- 
μένων. Σχόπει ὃὲ καὶ πόθεν ἄρχεται, καὶ ποῦ τελευ- 
τᾷ" ᾿Απὸ τοῦ ᾿Αθραὰμ εἰς τὸν Δαυῖδ' ἀπὸ τοῦ Δαυὶδ 
εἷς τὴν μετοιχεσίαν Βαδυλῶνος" ἀπὸ ταύτης εἰς αὖ- 
τὸν τὸν Χριστόν. Καὶ γὰρ χαὶ ἀρχόμενος τοὺς δύο τέ- 
θειχεν ἐφεξῆς, τόν τε Δαυῖδ χαὶ τὸν 'λόραὰμ,, χαὶ 
ἀναχεφαλαιούμενος ἀμφοτέρων ἐμνημόνευσεν ὁμοίως. 
Καὶ γὰρ, ὅπερ ἔφθην εἰπὼν, πρὸς αὐτοὺς ἦσαν αἱ 
ἐπαγγελίαι γεγενημέναι. Τί δήποτε δὲ, ὥσπερ [48] 
τῆς μετοιχεσίας Βαθυλῶνος ἐμνήσθη, οὐχ ἐμνήσθη 
χαὶ τῆς χαθόδον τῆς εἰς Αἴγυπτον ; Ὅτι ἐχείνους μὲν 
οὐχέτι ἐδεδοίχεσαν, τούτους δὲ ἕτρεμον ἔτι" χαὶ τὸ 
μὲν ἀρχαῖον ἦν, τὸ δὲ νεαρὸν χαὶ ἄρτι γεγενημένον" 
χἀχεῖ μὲν οὐ δι᾽ ἁμαρτήματα κατηνέχθησαν, ἐνταῦθα 
δὲ διὰ παρανομίας ἀπηνέχθησαν. Εἰ δέ τις καὶ τῶν 
ὀνομάτων αὐτῶν τὰς ἑρμηνείας μεταδαλεῖν ἐπι- 
χειρήσειε, πολλὴν εὑρήσει χαὶ ἐντεῦθεν τὴν θεωρίαν 

οὖσαν, καὶ μεγάλα πρὸς τὴν Καινὴν συντελοῦσαν 
Διαθήχην᾽ οἷον, ἀπὸ τοῦ ᾿Αδραὰμ, ἀπὸ τοῦ Ἰαχὼβ, 
ἀπὸ τοῦ Σολομῶνος, ἀπὸ τοῦ Ζοροδάδελ'" οὐ γὰρ 
ἁπλῶς ταῦτα αὐτοῖς ἐπετίθετο τὰ ὀνόματα. ᾿Αλλ᾽ ἵνα 

μὴ δόξωμεν πολὺ μῆχος ποιοῦντες ἐνοχλεῖν, ταῦτα 

παρέντες ἐπὶ τὰ χατεπείγοντα ἴωμεν. Εἰπὼν τοίνυν 

τοὺς προγόνους ἅπαντας, χαὶ τελευτήῆσας εἰς τὸν 

Ἰωσὴφ, οὐχ ἔστη μέχρι τούτου, ἀλλὰ προσέθηχεν" 
Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας" δειχνὺς ὅτι δι᾽ ἐχείνην 

καὶ τοῦτον ἐγενεαλόγησεν. Εἶτα ἵνα μὴ ἀχούσας 
Ἄνδρα Μαρίας, τῷ χοινῷ νομίσῃς τετέχθαι τῆς φύ- 
σεως νόμῳ, σχόπει πῶς αὐτὸ διορθοῦται τῇ ἐπ- 

αγωγῇ. “Ηχονσας, φησὶν, ἄνδρα, ἤχουσας μητέρα, 

᾿ ἤχουσας ὄνομα τῷ παιδίῳ τεθέν" οὐχοῦν ἄχουε χαὶ 
τὸν τρόπον τὴς γεννήσεως. Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
ἡ γέγγησις οὕτως ἦν. Ποίαν μοι γέννησιν λέγεις ; 
εἰπέ μοι" καίτοιγε τοὺς προγόνους εἶπας. ᾿Αλλὰ βού- 
λομαι καὶ τὸν τρόπον τῆς γεννήσεως εἰπεῖν. Εἶδες 
πῶς διανέστησε τὸν ἀχροατὴν; ὭὩς γὰρ μέλλων τι 

χαινότερον ἐρεῖν, ἐπαγγέλλεται χαὶ τὸν τρόπον λέ- 

γειν. Καὶ σχόπει τῶν εἰρημένων ἀχολουθίαν ἀρίστην. 

ἼἼ τοῦτο] Αἰά. πάλιν Βηἰ 
51 χαῇῇ] καὶ τό αἰ, 
ὦϊο Α. σφίονὶ αὐτοῖς. 85 ἐπιλειπόντων Ε΄. 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΔΌΝΜ ΠΟΥ, Ι΄. 
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Οὐδὲ γὰρ εὐθέως ἐπὶ τὴν γέννησιν ἦλθεν, ἀλλ᾽ ἀνα- 
μιμνήσχει πρῶτον ἡμᾶς, πόστος ἣν ἀπὸ τοῦ ᾿Αδραὰμ, 
πόστος ἀπὸ τοῦ ΔανΊδ, ἀπὸ δ τῆς μετοιχεσίας Βαόδυ- 
λῶνος, χαὶ τὸν ἀχριδῇ διὰ τούτων ἀχροατὴν εἰς 
ἐξέτασιν ἐμδάλλει τῶν χρόνων, [49] δειχνὺς ὅτι οὗτός 
ἐστιν ἐχεῖνος ὁ Χριστὸς ὁ διὰ τῶν Προφητῶν χηρυ- 
χθείς. Ὅταν γὰρ ἀριθμήσῃς τὰς γενεὰς, χαὶ μάθῃς 

ἀπὸ τοῦ χρόνου, ὅτι οὗτος ἐχεῖνός ἐστιν, εὐχόλως 

δέξῃ χαὶ τὸ θαῦμα τὸ περὶ τὴν γέννησιν συμῦάν. 
Ἐπειδὴ γὰρ ἔμελλε μέγα τι φθέγγεσθαι, ὅτι ἐχ 
Παρθένου ἐτέχθη, πρὶν ἢ μὲν ἀριθμῆσαι τὸν χρόνον, 

συσχ:άζει τὸ εἰρημένον, Αγδρα Μαρίας, εἰπὼν, μᾶλλον 
δὲ χαὶ συντέμνει τὴν 85 διήγησιν αὐτῆς δ" τῆς γεννῆ- 

σεως" ἀριθμεῖ ὃὲ χαὶ τὰ ἔτη λοιπὸν, ἀναμιμνήσχων 

τὸν ἀχροατὴν, ὅτι οὗτος ἐχεῖνός ἐστιν, ὃν ὁ πατριάρ- 

χῆς Ἰαχὼόδ, ἐπιλιπόντων δ᾽ λοιπὸν τῶν ἹἸουδαϊχῶν 
ἀρχόντων, παρέσεσθαι ἔφησεν" ὃν ὁ προφήτης Δανιὴλ 
μετὰ τὰς ἐδδομάδας τὰς πολλὰς ἐχείνας ἤξειν προ- 

ἀνεφώνησε. Κὰν ἐθελήσῃ τις τὰ ἔτη ταῦτα τὰ ἐν 
ἑδδομάδων ἀριθμῷ παρὰ τοῦ ἀγγέλου εἰρημένα τῷ 
Δανιὴλ ἀπὸ 55 τῆς οἰχοδομῆς τῆς πόλεως ἀριθμῶν 

χαταδῆναι εἰς τὴν αὐτοῦ γέννησιν, ὄψεται ταῦτα 
ἐχείνοις συμφωνοῦντα. Πῶς οὖν ἐγεννήθη, εἰπὲ ; 
Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὑτοῦ Μαρίας. Οὐχ 

εἶπε, Παρθένου, ἀλλ᾽ ἀπλῶς, Μητρὸς, στε εὐπαρά.-- 
δεχτον γενέσθαι τὸν λόγον. Διὸ πρότερον παρασχενά- 
σας προσδοχᾷν τὸν ἀχροατὴν ἀχούσεσθαί τι τῶν 
συνήθων, χαὶ χατασχὼν τούτῳ 57, τότε ἐχπλήττει τῇ 
τοῦ παραδόξου πράγματος ἐπαγωγῇ, λέγων, ὅτι 
Πρὶν ἣ συνε. θεῖν αὐτοὺς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ 

ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἀγίου. Οὐχ εἶπε" Πρὶν ἢ ἀχθῃ- 
ναι αὐτὴν εἰς τὴν οἰχίαν τοῦ νυμφίου" χαὶ γὰρ ἔνδον 
ἦν. Ἔθος γὰρ τοῖς παλαιοῖς ὡς τὰ πολλὰ ἐν οἰχίᾳ 
τὰς μεμνηστευμένας ἔχειν, ὅπου γε χαὶ νῦν τοῦτο γι- 

γόμενον ἴδοι τις ἄν" χαὶ οἱ γαμθροὶ δὲ τοῦ Λὼτ ἔνδον 
ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ. ἽἜνδον οὖν καὶ αὐτὴ μετὰ τοῦ [50] 

Ἰωσὴφ ἦν. 
Υ΄. Καὶ τίνος ἕνεχεν οὐ πρὸ τῆς μνηστεΐίας ἐχύησεν ; 

Ἵνα, ὅπερ ἔφην 5 ἐξ ἀρχῆς, συσχιασθῇ τὸ γινόμενον 
πέως, χαὶ ἵνα πᾶσαν πονηρὰν διαφύγῃ ἡ Παρθένος 

ὑπόνοιαν. Ὅταν γὰρ ὁ ζηλοτυπεῖν ὀφείλων μάλιστα 
πάντων φαίνηται μὴ μόνον δ᾽ ἐχπομπεύων αὐτὴν, 

μηδὲ ἀτιμάζων, ἀλλὰ χαὶ δεχόμενος χαὶ θεραπεύων 
μετὰ τὴν χύησιν, εὔδηλον ὅτι εἰ μὴ σαφῶς ἣν πεπει- 
χὼς ἑαυτὸν, ὅτι ἐκ τῆς τοῦ Πνεύματος ἐνεργείας τὸ 

γεγεννημένον, οὐχ ἂν κατέσχε, καὶ τἄλλα πάντα 
ὑπηρέτησε. Κυρίως δὲ σφόδρα καὶ τὸ, Εὐρέθη ἐν 

γαστρὶ ἔχουσα, τέθειχεν" ὅπερ ἐπὶ τῶν παραδόξων, 

χαὶ παρ᾽ ἐλπίδα πᾶσαν ἐχδαινόντων, καὶ οὐ προ5δο- 
χωμένων λέγεσθαι εἴωθε. Μὴ τοίνυν περαιτέρω χώ- 

ρει, μηδὲ ζῆτε: πλέον τι τῶν εἰρημένων, μηδὲ λέγε" 

Καὶ πῶς τὸ Πνεῦμα εἰργάσατο τοῦτο ἐκ παρθένου; ΕΓ 

γὰρ τὴς φύσεως; ἐργαζομένης ἀδύνατον ἑρμηνεῦσαι 

τῆς διαπλάσεως τὸν τρόπον, πῶς τοῦ Πνεύματος θαὺυ- 

ματουργοῦντος δυνησόμεθα ταῦτα εἰπεῖν ; Ἵνα γὰ» 

μὴ χόπτῃς ᾽9 τὸν εὐαγγελιστὴν, μηδὲ ἐνοχλῇς συνεχῶς 
καῦτα ἐρωτῶν, εἰπὼν τὸν ἐργασάμενον τὸ θαῦμα, 

79 παράνοιαν Α. Β. Ε. 59 ἐλάχῃσε ὦ. ἢ. Ε΄, 
82 τὴν] εἰς τὴν Ο, ἢ). Ε΄. 55 αὐτῆς] 

). Ε.. 5 τούτῳ] δὶς Δ. ἢ. "ὦ. 
. ἸΗ Φοπ͵]ύοογαὶ ὅαν. ν5ο τοῦτο. "8 ἔφην] ἔφθην εἰπὼν Εἰ... 8) μὴ μόνον, μὴ μόνον μὴ Εἰμ. 599 χόπτης] 
γι μο σχώπτης. Υιἀ. δάμποι. 
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δ 5. ΖΦΟΑΝΝΙΒ ΟἸἸΠΥΘΟΛΤΟΝΙ ΑΠΟΙΠΕΡ, ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. λὴ 

ἀπηλλάγη. Οὐδὲν γὰρ οἶδα, φησὶ, πλέον, ἀλλ᾽ ἣ ὅτι 
ἐχ Πνεύματος ἁγίου ": γέγονς τὸ γεγενημένον. Αἰσχυ» 
νέσθωσαν οἱ τὴν ἄνω περιεργαζόμενοι γέννησιν. Εἰ 

γὰρ ταύτην τὴν μυρίους ἔχουσαν μάρτυρας, καὶ πρὸ 
τοσούτων ἀναχηρυχθεῖσαν χρόνων, καὶ φανεῖσαν, χαὶ 
ψηλαφηθεῖσαν, οὐδεὶς ἑρμηνεῦσαι δύναται, ποίαν 

καταλείπουσι μανίας ὑπερδολὴν οἱ τὴν ἀπόῤῥητον 

ἐχείνην περιεργαζόμενοι χαὶ πολυπραγμονοῦντες; 
Οὐδὲ γὰρ ὁ Γαδριὴλ, οὐδὲ ὁ Ματθαῖος ἐδυνήθησάν τι 
πλέον εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἣ ὅτι ἐχ Πνεύματος μόνον" τὸ δὲ, 

«πῶς ἐχ Πνεύματος, χαὶ τίνι τρόπῳ, οὐδεὶς τούτων 

ἡρμῆνευσεν" οὐδὲ γὰρ δυνατὸν ἦν. Μτδὲ νομίσῃ: τὸ 
[54] πᾶν μεμαθηκέναι, ἐκ Πνεύματος ἀχούων᾽ χαὶ 
γὰρ πολλὰ ἀγνοοῦμεν ἔτι, χαὶ τοῦτο μανθάνοντες """ 
οἷον, πῶς ὁ ἄπειρος ἐν μῆτρῃ ἐστί ν᾽" πῶς ὁ πάντα 
συνέχων χνυοφορεῖται ὑπὸ γυναιχός᾽ πῶς τίχτει ἣ 

Παρθένος, χαὶ μένει παρθένος. Πῶς ἔπλασεν, εἰπέ 

μοι, τὸ Πνεῦμα τὸν ναὸν ἐκεῖνον ; πῶς οὐ πᾶσαν τὴν 

σάρχα ἀπὸ τῆς μῆτρας 3" ἔλαθεν, ἀλλὰ μέρος αὑτῆς, 
καὶ ηὔξησε καὶ διετύπωσεν ; Ὅτι μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς 
σαρχὸς τῆς Παρθένου προῆλθεν, ἐδήλωσεν εἰπών" Τὸ 
γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθέν" καὶ ὁ Παῦλος, Γενόμενος 35 

ἐχ γυναικός " ἐπιστομίζων τοὺς λέγοντας, ὅτι ὥσ- 

περ διά τινος σωλῆνος παρῆλθεν ὁ Χριστός. Εἰ γὰρ 
τοῦτο ἦν, τίς χρεία τῆς μήτρας ; Εἰ τοῦτο ἦν, οὐδὲν 
ἔχει χοινὸν πρὸς ἡμᾶς" ἀλλ᾽ ἄλλη τίς ἐστιν ἐχείνη ἡ 

σὰρξ, οὐ τοῦ φυράματος τοῦ ἡμετέρον. Πῶς οὖν ἐχ 
«ἧς ῥίζης Ἰεσσαί; πῶς δὲ ῥάδδος ; πῶς νἱὸς ἀνθρώ- 
που "δ; πῶς δὲ μήτηρ ἡ " Μαριάμ ; πῶς ἐχ σπέρ- 
ματος Δαυῖδ; πῶς μορφὴν δούλου ἔλαδε ; πῶς Ὁ 

Αὐγος ἐγένετο σάρξ ; πῶς δὲ Ρωμαίοις φησὶν ὁ 
Παῦλος: ἘΞ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρχα, ὁ ὧν 
ἐπὶ πάντων Θεός; Ὅτι μὲν οὖν ἐξ ἡμῶν χαὶ τοῦ 
φυράματος τοῦ ἡμετέρου, χαὶ τῆς μήτρας τῆ; παρ- 

θενιχῆς, δῆλον ἐχ τούτων χαὶ ἐξ ἑτέρων πλειόνων᾽ τὸ 

δὲ πῶς, οὐχέτι δῆλον. Μὴ τοίνυν μηδὲ σὺ ζήτει, ἀλλὰ 
δέχου τὸ ἀποχαλυφθὲν, χαὶ μὴ περιεργάζου τὸ σιγη- 
θέν. Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίχαιος ὧν, φησὶ, 
καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἠδουλήθη 
«.Ἰάθρα ἀἁποιῦσαι αὐτήν. Εἰπὼν ὅτι ἐχ Πνεύματος 

ἁγίου, καὶ συνουσίας χωρὶς, χαὶ ἑτέρωθεν χατα- 

σχευάζει τὸν λόγον. Ἵνα γὰρ μή τις λέγη, Πόθεν 
τοῦτο δῆλον; τίς εἶδε, τίς ἤκουσς τοιοῦτόν τί ποτε 

συμδεδηκός ; μηδὲ ὑποπτεύσῃς τὸν [52] μαθητὴν, 

ὡς χαριζόμενον τῷ διδασχάλῳ, ταῦτα "5 πλάττοντα, 

εἰσάγει τὸν Ἰωσὺφ, δι᾽ ὧν ἔπαθε, πρὸς τὴν τῶν εἰργ,-᾿ 

μένων συντελοῦντα πίστιν, μονονουχὶ λέγων δι᾽ ὧν 
ἀπαγγέλλει’ Εἰ ἀπιστεῖς ἐμοὶ, χαὶ ὑποπτεύεις μου 

τὴν μαρτυρίαν, πίστευσον τῷ ἀνδρί. Ἰωσὴφ γὰρ, 

φησὶν, ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὧν. Δίχαιον ἐνταῦθα 

τὸν ἐνάρετον ἐν ἅπασι λέγει. Ἔστι μὲν γὰρ διχαιο- 
σύνη χαὶ τὸ μὴ πλεονεχτεῖν᾽ ἔστι δὲ χαὶ ἡ χαθόλου 
ἀρετὴ" χαὶ μάλιστα ἐπὶ τούτου τῇ τῆς διχσιοσύντλ 
προσηγορίᾳ κέχρηται ἡ Γραφὴ, ὡς ὅταν λέγῃ" Ἂγ- 

θρωπος δίκαιος, ἀληθινὸς" καὶ πάλιν, σαν δὲ 

δίχαιοι ἀμφότεροι. 
δ. Δίκαιος οὖν ὧν, τουτέστι, χρηστὸς καὶ ἐπιειχὴς, 

8 γίου οπι. δ. 5 μαθόντες Α. 
μητρός ἅν. Εσι. 

Ἐπ το ἢ μήτηρ, Ὁ.Ε τῊρ Ἰτὴρ ἴ.ν, ὦ. δ. 

Εὐδ : ἐν έδάίανυτο μεμα. ὃ εἶπεν] δε ὃ. 

33 ἐττί] γίνεται Β. ΒΕ, , 
39: γεννώμενος Α. Ε΄. Ε΄. γενόμενον Αη. Εἠά. Ροδὶ γυναικός αυοά νυΐϑο ἰοβίτγ ἐχ γυ - 

σίν πο ἃριοβόνη οὐ. Αἡ. Ατηὶ. 5" ἀνθρώπου] Αἰἰά. πῶς ἄνθος; 
396 ταῦτα] χαὶ ταῦτα ὃ. Ε΄. 

Ε΄ τιν. οἱ, αἱ νἱἀδίυγ, ΑΝ. σίου ἦλθεν. 

ἠδυν.1ήθη άθρα ἀποιῦσαι αὐτήν. Διὰ τοῦτο λέγει 
τὸ συμθὰν πρὸ τῆς γνώσεως, ἵνα μὴ ἀπιστήσῃς τοῖς 
μετὰ τὴν γνῶσιν γεγενημένυις. Καίτοιγε οὐ παρα- 

δειγματισμοῦ μόνον ὑπεύθυνος ἣν ἡ τοιαύτη, ἀλλὰ 
χαὶ χολάζεσθαι αὐτὴν ὁ νόμος ἐχέλευεν, ᾿Αλλ᾽ ὁ Ἰω- 

σὴφ οὐ μόνον τὸ μεῖζον ἐχεῖνο, ἀλλὰ χαὶ τὸ ἔλαττον 

συνεχώρησε, τὴν αἰσχύνην. Οὐ γὰρ μόνον οὐ χολά- 
σαι, ἀλλ' οὐδὲ παραδειγματίσαι ἐδούλετο. Εἶδες φιλό- 
σοφὸν ἄνδρα χαὶ πάθους ἀπηλλαγμένον τοῦ τυρᾶννι- 
χωτάτου ; “στε γὰρ ἡλίχον ζηλοτυπία. Διὰ τοῦτο καὶ 

ὁ ταῦτα σαφῶς εἰδὼς ἔλεγε᾽ Μεστὸς γὰρ ζήμου θυ- 

μὸς ἀνδρός 35 οὐ φείσεται ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως" καὶ, 

Σκιηρὸς ὡς ἄδης ζῆλος. Καὶ ἡμεῖς δὲ πολλοὺς 

ἴσμεν τὴν ψυχὴν ἑλομένους προέσθαι μᾶλλον, ἣ εἰς 
ζηλοτυπίας ὑποψίαν ἐμπεσεῖν. Ἐνταῦθα δὲ οὐδὲ ὑπο- 
Ψία ἦν, τοῦ τῆς γαστρὸς ὄγχου διελέγχοντος. ᾿Αλλ᾽ 
ὅμως οὕτως ἣν πάθους καθαρὸς, ὡς μὴ [59] θελῇσαι 
μηδὲ ἐν τοῖς μιχροτάτοις λυπῆσαι τὴν Παρθένον. 

Ἐπειδὴ γὰρ τὸ μὲν χατέχειν ἔνδον παρανομίας εἶναι 
ἐδόκει, τὸ δὲ ἐχπομπεύειν χαὶ εἰς διχαστήριον ἄγειν, 

θανάτῳ παραδοῦναι ἠνάγκαζεν" οὐδὲν τούτων ποιεῖ", 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ νόμον ἤδη πολιτεύεται. "Ἔδει γὰρ τῆς χά- 
ριτὸς παραγενομένης πολλὰ λοιπὸν εἶναι τὰ σημεῖα 
τῆς ὑψηλῆς πολιτείας. Καθάπερ γὰρ. ὁ ἥλιος χαὶ 

μηδέπω τὰς ἀχτῖνας δείξας, πόῤῥωθεν τῷ φωτὶ χκατ-͵ 

αυγάζει τῆς οἰχουμένης τὸ πλέον" οὕτω χαὶ ὁ Χριστὸς 
μέλλων ἀνίσχειν ἀπὸ τῆς μήτρας ἐχείνης, χαὶ πρὶν 

ἣ ἐξελθεῖν, τὴν οἰχουμένην κατέλαμψεν ἄπασαν. Διὸ 
καὶ πρὸ τῶν ὠδίνων προφῆται ἐσχίρτων, καὶ γυναῖ- 
χες τὰ μέλλοντα προὔλεγον, χαὶ Ἰωάννης οὔπω τῆς 

νηδύος προελθὼν, ἀπὸ τῆς μήτρας αὐτῆς ἐπήδα. 
Ἐντεῦθεν χαὶ οὗτος πολλὴν ἐπεδείχνυτο 3 φιλοσο- 
φίαν" οὔτε γὰρ ἐνεχάλεσεν, οὔτε ὠνείδισεν, ἀλλ᾽ ἐχ- 

δαλεῖν ἐπεχείρησε μόνον. Ἐν τούτῳ τοίνυν τῶν πρα- 
μάτων ὄντων, καὶ πάντων ἐν ἀμηχανίᾳ καθεστώτων, 
παραγίνεται ὁ ἄγγελος πάντα λύων τὰ ἄπορα. ἴΛξιον 

δὲ ἐξετάσαι, διὰ τί μὴ πρὸ τούτου εἶπεν " ὁ ἄγγελος, 
«ρὸ τοῦ διανοηθῆναι τὸν ἄνδρα τοῦτο, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν- 
εθυμήθη, τότε ἀφιχνεῖται’ Ταῦτα γὰρ αὐτοῦ, φησὶν, 

ἐνγθυμηθέντος, ὁ ἄγγε.ῖος ἔρχεται" χαΐτοιγε αὐτὴν 
καὶ πρὸ τοῦ συλλαδεῖν εὐαγγελίζεται, ὃ χαὶ αὐτὸ 

πάλιν ἑτέραν ἀπορίαν ἔχει. Εἰ γὰρ καὶ ὁ ἄγγελος 
οὐκ εἶπε, τίνος ἕνεχεν ἡ Παρθένος ἐσίγησεν, ἀχού - 
σασα παρὰ τοῦ ἀγγέλον, χαὶ τὸν μνηστήρα ὁρῶσα 
θορυδούμενον, οὐχ ἔλυσεν αὐτοῦ τὴν ἀπορίαν ; Τίνος 

οὖν ἕνεχεν πρὸ τοῦ θορυθηθῆναι αὑτὸν ὁ ἄγγελος οὐχ 
εἶπεν ; χαὶ γὰρ ἀναγχαῖον τὸ πρότερον λῦσαι πρῶτον. 
Τίνος οὖν ἕνεχεν οὐχ εἶπεν ; Ἵνα μὴ ἀπιστήσῃ, χαὶ 
πάθῃ τὸ αὐτὸ τῷ Ζαχαρίᾳ. Ὁρωμένου μὲν γὰρ τοῦ 
πράγματος, εὔχολος ἡ πίστις λοιπόν μηδέπω δὲ [54] 

ἀρχὴν λαθόντος, οὐχ ὁμοίως εὐπαράδεχτον ἦν τὸ λε: 

γόμενον. Διὰ τοῦτο οὐκ εἶπεν ἐξ ἀρχῆς ὁ ἄγγελος" 
καὶ ἡ Παρθένος δὲ τῆς αὐτῆς ἕνεχεν αἰτίας ἐσίγησεν. 

Οὐ γὰρ ἐνόμιζε πιστεύεσθαι παρὰ τῷ μνηστῆρι, πρᾶ- 

γὙμα ἀπαγγέλλουσα ξένον’ ἀλλὰ χαὶ παροξύνειν μᾶλ. 

λον αὐτὸν, ὡς ἁμάρτημα γεγενημένον συσχιάζουσα. 

ΕἸ γὰρ αὐτὴ ἢ ὑποδέχεσθαι μέλλουσα τοσαύτην χάριν, 

ϑι μήτρας] 8’. οοὐν. Αγπι. οἱ πιᾶγφο Απ. 

Μονγ. ἤθη. νἱἰ. ᾿ς οἱ. τι, 1 
99 ἀνδρός] ΑΜ. αὐτῆς Αη. ΕΝ. " ἐποίει 
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4} ᾳιϊάρίαηι ἐΐοαγα ροϊυδγιηὶ,, ηἰδὶ φιοὰ ἐσ 5ρ]- 

τἰΐυ ποῖι5 511 ; αυοηιοάο λυΐοπὶ οἱ 408 τϑιίοπα ὁχ ϑρὶ- 

γἱτα παῖυς δἰῖ, ε}}ΠΠ1|8 δοῦιπι ἱπιογργοίδί 8 65 ἢ ΠΘΩΠ6 

οηΐπι ἰά ἤατὶ ροίογοι. Νουα Ἁγυϊιγογὶβ (6 ἰοίμαι οὐϊάϊ- 

(6|586 οὐὔπὶ αὐ 8, Εχ δρίγιει : βαϑὲ ραοίεδαι Βοεει Ἰοἰἷ- 
πιι5, πιι 2 δάμος ἱφροσηκοῦ; σχειρ!! οδυ5ῶ, φυοπιοῦο 

13 αυἱ ἡμπεριδεδυα 65ῖ, πῃ νυϊνὰ οοηιίποίυγ ; ιοπιοῦο 

δ φοὶ σαππΐα εοπιϊηοὶ, ἴῃ π16ΓῸ πη! ογῖς βμοβίδίυγ ; 

ηὐυοπιοάο Υἱγθο ρᾶγίαι, οἱ ΥἹΓρῸ πιδηθδὶ. Θ)ιοπιοῦο, 

ηυ580 ἰ6, ϑρί γι υ5 ἰεπηρίυπι [ἢ υἀ οἤτπιανὶ! ἢ φυόπιο- 

ἀο ποη ἰοίδπι ΘΆΓπθ ἢ) 6Χχ πιλίγο ϑυπιραὶ!, δοὰ ραγίοπὶ 

εἷαθ, ιλπὶ δυχὶϊ οἱ (ογιπανὶϊ 7 Νδ 4υοὰ εχ ΟΓΠΘ 

Υἱγειηἰβ ργοάϊετιι, ἀδοίαγαυϊ [νἰ8 υϑγθὶβ : Ὁ μοά ἐπὲπι 

ἐπ ἐξα παίμης ἐεί : οἱ Ῥαυΐυβ, Εοίμπι ἐς πιμίϊεγε ((ταί. 

4. δ) : Κα πιιίετα, ἱνημῖι, ογα ουδιγιθηβ δόγυπὶ 4υΐ 

ἀϊοδγοι!, ᾳφυλδὶ ροῦ φυοιπάδηι ο2ηδ 6 πὶ ΡΟΓ Θᾶπὶ ἰΓΔΠΒ - 

[5860 Ομγίβιίυπι (α). Νδηι δὶ ἤος 6ϑδβεῖ, φυϊὰ ὑἱόγὸ 

οριιδ [υἱεῖ 51 δος αβϑϑεῖ, πἰμὶῖ παθθγοὶ που βουπι 

δου : 86 114 65561 [18 ΘΆΓΟ, ΠΟῚ ΟΣ Π)2688 Π0- 

δίγα. (Ἰυοιοὰο ἜΓρο οχ γδάϊοε 3688: ἢ φυοπιοῦο νἱγβῶ, 

νεὶ ΕΠῚ 5. οπι εἷδ  αυοηιούυ [06 " 7 αιιοπιοίο Μαγίᾶ 

πηλοῦ 6886 400 Ρδ60 6Σ δαπιΐμα θανὰ 7 αιιοιθοῦο 

ἐοτιμδη δογνὶ δοοδροῦὶ Υ αυυπιυάο όγδιι! σαγὸ [α- 

εἴπας ἐεἰ (Ποαπ. 1. 14) } φυᾶ τϑιΐοπθ Ρδιι 8 Ποπιδηΐβ 

ἀϊχίι : ΕΖ φιήδεις Οἠνίειις δεεμπάππι οαγηέπι, ημὶ ἐεῖ 

ἐμρεν οπιηΐα ἤεμς (Ποπι. ϑ. δ) } ()υοὰ ἰξίυν ὁΧχ ποῦΐδ, 

ἐχ τη β8ὰ Βοϑίγα οἱ 6χ [6 Γ0 Υἱγρίπἶβ ργοάϊογὶϊ, ρα ίδπι 
δὶ οχ ἀϊοιὶβ ἐχηυα 4118 ῥἱυγὶπιὶδ : φαοιμοάο δυίθίῃ 
Βοῃ ἰίοπ). Νὰ ἰφί(ιν ἰά ἰὰ φυξγαβ,, 864 δοοίρε ἰὰ φυοὰ 

τονοίδίιν, οἱ 26 ουγίοδο δογαίλγο ἰὰ χιοὰ ἰΔοοίαγ, 19. 
Φοεερῆ αμἱεπὶ υἱν ε)ιι5, σμπὶ 66εἰ ἡμεῖμα, ἰπαυϊί, εἰ ποί- 

ἰει εαπὶ ἱεαάμοετο,, υοἰμῆί οὐοομί6 αἰπμ(εγα ἐαηι. (ὐυτ 

ἀϊχίςβοι, Εχ ϑρί γι βαποίο, οἱ δίηθ υ}}0 οοηβγαβδιι, 
βουτηοηδπι 8011π| οἰἰδίῃ αἰϊυϊὰθ οοπῆγπιαὶ. Νὰ 49 

δηΐπὶ ἀΐοογοι, {Πππὴ6 ἢος πηληϊοϑίυπι 65ὶ Υ αυΐβ ποΥϊϊ, 

γυὶδ δυάὲν᾽! 1216 φυϊάρίαπι ἰδοίυπι 6856 7 Π6 δυδβρίὶολ- 
γογία αἰδοϊρυϊυπι ἴῃ ται πὶ πιϑρίϑιγὶ ΠΟΟ ΘΟΠΙΠΊΘἢ- 

:1π| 6886 : ἱπυοὶ! Ζοδαρίν, ΡΟ 68 4118 Ρ2850.8 6δὶ 

εἷς Πάσπι [οἰδηίεπι, ἃς 5ἱ ἀϊοογοῖ : 51 τὶ Πάθη ΠΟ 

᾿δῦο65, 5[ ἰοει ποπί πὶ τόλπη 10] δυδροοίυπ ὁδί, οΓ6- 

ὧδ τἷγοὸ {ΠΠξπι|8. ἠοεορὴ οηΐπι, αἰἷΐ, υἱν 6)ι|8, ἐμπὶ δε8οὶ 

ἡμεῖκε. υδίυπ ᾿ς οπηηὶ νἱγίμια ργαϊυπι ἀϊεῖϊ : δὰ 
᾿μου ἴαπν δΐπι ρογι δῖ ΠΟ 6898 ἀγψάγυη, ἐδίαα }0- 

β(ἰεἰΔ οπνἶβ νἱγιυ 8 : οἱ 06 πιαχίπ)α 56Π81:) ου ρί ΓΔ 

ἐεδειια νόθα υἱἱίυν, υἱ φιληάο ἀΐεῖς : ἤονιο ἡμδίεε, 

νέγας ()οὺ 1. 1}; 86 ΤΓΒυπι, Εγαηέ απιδὸ ἡμδιὶ ({μει0. 

1, θ). . 

ἀ. ]οεεριὶ Ματγὶα υἱτὶ ἰαἱ6ε68. --- διείιις. ΟΥΡΟ οἸπὶ 
σ::εί, Ἰὰ 681, Ρεπίζηυβ, πιοάογδίβ, γοίνἐ σσεμές ἀν- 

νεἱογ6 εαηι. ἰάδο ἰὰ αυοά οοπαϊχίί οραγγαὶ ἅπ|6 Π0- 

εἰιία αι ἀδίλην, υἱ πὸ ἤάοπι ἀοΥΟρβῸ8 [16 4188 ΓΟ οοβη 8 

(α) ἴά Ὑαϊοπιίηίδηί ἀϊοοΌϑηϊ, υἱ μΔ οἱ Ἐρ᾿ρμϑηίαΣ Ὁ. 175, 
ΞΣ τ πθπ0 Ὁ. 189, Ρὲγ Μαγίαπι ῬεγΓαπεΐερε νείμᾷ σηκαν ρὺτ 

ι ξο, φιρποάο Πος 7 ποὺ Ἰοσυπίυν δρυὰ ϑλνὶὶ.., οἱ ἃ ρἷυ- 
διπιίς Μ58. αὐθιηὶ, κοι μδο μη ἰὰ Μογεὶ. οἱ Ἰορία ϑυωι ΓῊ 

θ651} 8βιπῖ, Οογία 8] (4115 1118 [1886], ΠΟη πιοῦο ἀΐζηλ 
ογηϊ αυ:8 ἰρλυσαγοίμηνγ, δε οἰΐδηι ἐἰἰλη βιιρρὶϊεῖο ἀΠὶοὶ 

ἰὲχ Ἰνμοῦαι. ἔεευπι Ἰοεορέε βοῦ ποϑόο εἰ ηπϑιξ περ μεο, 

δὰ εἰ αἱ σαυά πιΐπυ9 ογαὶ σοπδυϊυἷ, ΠΘπΡ6 ρυ- 
ἀοτὶ. Νοη τηο60 Θηΐπὶ ρΡιπίγα πο οθαὶ, δοιὶ πὸ ἰγαάυ" 

ΘΟΓα φυϊάσπι. Υ]ἰ5ι}π᾽ ρἢ]ΠΟϑομλτπι νἰγυι, οἱ ἰγγϑη- 

ηἶοο ᾿Πἰ ἀἤειυ νου ἢ ΝΟ51}5 Θηἰιη φυδηῖυ8 ἸΟΥῸΣ 
δὶ. σζοϊοιγρία. ΘυΔη)θΌγοι 18 40] ἰά μγοὶνθ βείε δι, 

ἀϊχὶι ; Ρίοπιις ζεῖίο «8ἰ [ΤΟΥ υἱὲ οἾμπδ; πο γμαγ(εῖ ἴῃ 
ἀϊς υἱμαΐοιῳ (του. ). ὅ4): οἱ, θεγα εἰσί ἴη [ἘΓΗ 8 

ηιμαϊδο ((απί. 8 6). Οδγία τυἱ08 πονΐπηιϑ, αὶ 

τῊλ]Π  δηίπδηι πη 6Γα, ΄υ8πὶ ἰῃ ΖΘ ΟΙΥΡὶ δυδρὶ- 

εἰοπθη ἱποίά γα. Το βόγγο ποὴ ππεγὰ δυβρίοϊο δΡΆΪ, 

εὐ υἱόν ἰπ|0Γ Γαῖ ρα ἶλπὶ [Δοογοῦ Αιίδπηδη ἰ(8 ογαῖ 

4) Ποὺ δηϊπιΐ πιογῦο ᾿ἶθον, υἱ Π6 ἴῃ πιϊπἰπιϊβ ΄υϊάθηι 
νοἹ]εἰ Υἱγεί πὶ πγορϑεἰιἶϑηι ἱπίογγθ. Οὐδ ὀγκὸ ᾿ΠΠλπὶ ἰπ- 
8 Δρυ( 56 ΓΟΙΪΠΟΓΟ Ρ6Γ Ἰ6ρ6ηὶ ποι ᾿ΐσογα υἱο ΒΘ, 
ἰγδάιοογο δυίΐσίη ᾿ἰΐδη) οἱ ἴῃ ᾿ἀἸοἰπὶ γα γα, [ὦ Π6- 

ΘΟ55ΒΓ0 ογδὶ δὲ πιουίο πη ἰγλάογα : ποιιγυπι (6 Οἰ!, 8064 

δυργὰ ἰοξοπὶ πὶ 86 φόγογα σωρὶϊ. Ορογίοραι οηΐσι 

͵ϑιη δἀνοιηΐδηία μψγϑιΐδ, τὴ} 8 δἰ σὴ δθ886. 8}0}}π|}8 

᾿π}υ866. ἰηδείι}. Ουδιπηϑάπιοδυπι οπΐ 5οὶ, πομάυιη 

Τλΐοβ οδίθι θηβ, πη ἰΔΠ|6 φηΓΙ ΘΠ Πιλσίπηδηὶ 

ΟΥ 5. ΕΠ ϑῖγϑὶ : οἷς αυοηθα (ἡ γϑῖ38 δχ ὑΐογο ᾿Π|0 
ὁσογίψιγιιβ, Ἀπ αυλπ) οριθάογοίιγ, ογυδπὶ ἰοϊαμη ἰ}- 
Ἰυπιϊηανίι. ἀεἶγοο γ6] δηΐ6 ράᾶγέυπι ργορίνοία: 6χϑυ}» 

(λθϑηῖ, οἱ πιιϊϊόγαβ ἔπίυγα ργω οὈδηϊ, οἱ δοΆΠΠ6Β 

ποηδυη 6 νυν οβγοβϑυδ, 8) ὕἱ6ΓῸ δσβι!αῦαὶ. [116 

πϑδ66 πηυ]Π|8πῈ δο56ρ]}} οδιθηοἐὶ ΡΝ] ΟΒορ ἰδ : ΠΘ4Π8 
Θινἷπὶ δοουβαν! δι, πϑῆυθ ΘΣργοῦγαΥυ ||, 586ιὶ 

ἀϊπιῖιἜ γα (Δι ππὶ οοκίαθαι. [ἴῃ ἢοσ Το γυπὶ βίδίι, οἱ 
ἴῃ ᾿δς ποφοιίογυηι αἰ ου!λιο, δάνοηΐ ησοίιβ αὐ 

δηχὶοἰλίο! οπηοπὶ (οΪαἱ. Θυξβγθινάνπι δυΐϊοι θεῖ οὔ 

ϑηβοῖυϑ. πο 8η16 νοποῦῖξ, φιδπὶ Υἱν 6 ἢ ο ἦν δηΐϊηιυ 
γογϑαγοῖ, δά εὐπὶ ᾿τὸ ἴΠΠ6 σοί ϑγοὶ, ἰθπὸ γοποῦ ἢ 
πᾶπι δἷι : 90. Πς ἰ{|0 οοσίίαμι!ε, αἀπσοίμα νόπηξ, 08:1.» 

4υϑπὶ οἰΐδιν διδχυδηι {4 οοποίραγοί, πυπευϑ Δ0665- 

δου, πιὸ οἰἰλιη 8118 405 5:10 ογίυν, Νάπὶ οἰδὶ 8η- 

ξοϊυ5 Υἱγο πον ἀἶχογδι, οἵ! Υγβο ἰδουΐ! ἰμϑες 8» δηβεὶθ 

δυάϊια, οἱ οπν δροηβυπι δυσὶ δηχίυμι υἱύσγει, ἤθη 

ο)υ5 δηχίοίδίοπν βυβία! Ὁ σΡ ἜΓΘῸ διίομϑι ἢΠ1ὸ ἰυν- 

Βαγοίυγ, δου ποη Ταπὶ {ΠῚ δρογυὶ Ἶ ΠΔΠὶ ΟΡΟΓΙΒ 

Ργοιΐαπι δδι γογο 4ι:Ββ. 0 6 1 ΡῈ ΐΠ)|0 50 ΙΝ ΓΘ. 

θΘυδτγο γὸπὶ ἢΠ1 πο ἀρορυΐϊ 7 Νὰ ἀΐείο ἐἰάοπι περόγεὶῖ, 

οἱ ἰδΐμδυπι δοοίἀοτοὶ {1} ηοῦ Ζδοἰναγίοο. Νὰπι Γ οευ- 
Ι18 ρογοδρία, [2οϊ6 δγαῖ ἴὰπο Ἴγϑύίθγο : οὔτὰ δυϊοπὶ 

ποπάυηι ἐορί886ι, ποη [Δο]]6 ογοάϊ ροίϊογαὶ. Ιἀθο 

ἰὰ δηροίαϑ ἱπἰιἶο ποη ἀϊχὶὶ, οἱ Ὑἱγροὸ δϑάθπι ἀθ 

ολυβὰ (δου. Νοαὺυ δηΐπι ρυϊδ5861 δὶ] γὸπὶ ἰῃ- 

«τοὶ οἱ] διη πυπιϊδηϊ! ἃ δρόηβὸ ἡ άδπι 6586 ὨΆΡΘη- 

ἄλλῃ; ἱπιὸ εἰπιυΐϊδδοῖὶ 86 ἰΠυπὰ ἰῇ ἰγπὶ σοπεί!8- 

τ γῶπὶ 6886, 4υλδὶ δαἀπιίϑϑυ πη ρούοοαίυπι ἰοροηίθιη. 

δὶ οεἷπι οἰἰδπὶ ἰρ88 40:5 ἰΔηῖλπ|) ργϑιὶδπὶ μεῦοα- 
Ρίυγα ογδῖ, ᾿ιυπιδηιηῖ αὐἰὰ ρᾶ888 οδὶ οἱ ἐἰϊχὶ! : 
Ομοπιοάο βεῖ ἰδίμά, φμοπίαπι νυἱγμηι βοΉ ἐοσποϑέο 

([μιο. ἃ. 84) πυϊο πιδρὶβ [}|6 ἀυδί 886 : 

ουπὶ πιάτο ἰά δυάίϑεεῖ ἃ τυ ]ογα μίης δ᾽ δὲ ριι- 

προοίδ. 



45 5. ΖΟΑΝΝΙΘ ΟΠΒΎΘΒΟΘΤΟΜΙ ΑΠΟΙΠΕΡ, ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. ΔΑ 

δ. 00 ίγρο χυίίσην αἢ }} ἱρϑὶ ἀἰοῖι : ἀμσοίηϑ γ9 10 

ἰδηῖρογα σομριιομὶ δ νονι!. Οπαγο, ᾿μηι 65, ἀΠ ρδιμνι 

εγχ Υἱγρίποιη πο [ἐεϊΐ, Π6 0 ΒΟΕῚ δυμπεθμιϊοποιη ἰρϑὶ 

τοὶ πιμἰανίι. Νἧὰ ἰμ ρογιμγϑδιίοηα τπρηὰ [ΟΓοῖ. Νίη 

εἱμοπ μη ογαὶ π6 {Π|4 τοὶ νοῦ ιν πο. ΟἶλΓα βοίθηϑ, 

(6 80 αυἱὰά δοογθιηὶ ἀοιδγπογοῖ, πεῖν ἰἀδου5. ΠΟΙ 

(αγθηϑ δὲ ἰδᾳυσιμη νοὶ δὰ ρἰδάϊαπι ργομρογαγοῖ, Αἀμμ)- 

ταμήα αυΐρρα Υγᾷο δγϑϊ, οὐυδηια νἱγίμαπὶ ἀδοίαγαι 

ἰυοαβ οὐπὶ δἰ}, θῖν) αιλπι βου ἱεο πη ΔΟΟΘΟΡΙ,, 

"ον δέδέϊπι φαϊ 0 ραγίμδαπι [α͵556, π6ο ἀἰοία 5ι15.6- 

μίδβθ6 ; 86 ἰυγβαιαηι αιϊα δἰ ν566 4118}}18 6556ῖ ἰδ 88- 

᾿μιατὶο. θιμδ δίδω 5,5 οοιρδῦλια δγλῖ, ΠΏ ΡΟΓ οθῆ- 

(οοία [μἷσδοὶ, γοὶ ἰηίδηαγ πὶ δθουμ) Γοριΐλθδ., ῶ66 

ΒΡΟΓΩΉΒ. ρ0486 56 ἢ θπηρίλαι δι εηί πὶ δὰ ογοθω- 

ὀλη ἐμίοογα, φυοὰ ἰὰ πο οχ δαἀυλοεὶο ργοίθείυηι 

οβδοὶ. Νὰ ἰίδημθ ἰά ανοπίγοϊ, δέος σοῃροριπρι νοηϊῖ 

δσοῖιδ. Εἰδυΐ Ορογιο δὲ ἐμ ρογιαγθαίυπι θ5526 υἱὸ- 

γι ἰσ., πῃ ᾳυσοὶ οαληΐ πὶ Ογϑϑῖοῦ ἰηργοβδυγ8 

δγιι, οἱ οἵϑηὶ ἰυπιυΐ τυ νϑοιλη δηϊδηϑ) ᾿Π]2π|, 4128 

ἐγδιογίοσ) ἰδηίογυι Ὠνμιδίγα {ἀἰπγὰ γαῖ, [ΤῸ- 

Ριεγοα Υἱγχιπὶ δηια οοιιοδριϊομεηι, δοδορο δυΐδιῃ, 

οι φοδίωγοι δἰογιπὶ Υἶγξο, Ἰοφυμειι5. 6βι. Θμιοὰ πμ}}} 

βἰπιρὶϊεἰογιμη ἡοπ. 16}! ζ6η 165, ἰνὶς ἀἰπεοπδη 1} 6586 
ἀΐχογυηί : ημουΐδιῃ 1υολφ ἀϊχὶὶ Μανίὰ πυπίυη) γὸ- 

ἶδθ6, Μαι αι δυίθιῃ ϑόδοριο : ἢο1) δάνογι οι εβ 

εἰται σοϑίμηι ἤ586. [ἃ ᾳυυά οἰΐαμι 'ῃ ΟΒΊΏ 0118 

δυἱδιοτ δ οὐβαγνοπάυδι). 6ϑί : δὶς δ τυ} 188 ἀἶ550- 
μοηϊίαϑ, εἱ φικίδαη ρυίλιυ, δχρούϊοιθιιδ. ΥΩ ἰ18- 

η1ὸ Δηρο]υβ, ρογίαγυαϊο Ζοβορίνα. Νὰπι οἱ Ῥγορίον δὰ 
Ἴϊ25 δι γΆ ἀἰοίλ δβαηὶ, οἱ αἱ οὐμδ ρμ!οφορθἷα ἃρρᾶ- 

γογοί, λύνθοίιτ βθμπὶ ἀἰϊβονε. Οἴμ ΨΕΓῸ Γ65 )8πὶ δδδοὶ 
πρίοπάα, δάνδηϊ! ἀδηνμ). ἥσο αμέδιμ 60 οοθίϊαμία, 

απϑείις ἐπ ξοιπηὶδ ἀρραγκὶΐ “0ε6}ὴ. Υἱάδπ᾽ νἱῦῦ τηράθ- 
ταιοηοιη ἢ ΝΟη πιούο βό η ῥινὶ, δοιὶ ποιηίηὶ αἀἰχὶς, 

86 π6 ΠΗ φαυϊάοπι 48:5 ἰῃ διιδρίοἰοΒοπὶ νϑιίδυδὶ; βοὲ 
Το Πι δοοὺπ οορ θαΐ, εἰ δοοοϑδὺδ ΟΔυβϑ Υ Γραἰ 0 - 
ἰόϑοτο βἰδθεῦαι. Νεαυθ οπίη ἀἰχὶς ἱρδυπὶ νο ίβοθ 

ἡ !Π2πὶ 6ἰἴοο να, βοὰ ἀἰνίογο : υδ4υ6 δὦθ0 υδηΐσθμβ οἱ 

πιθἀόγοίαβ νἱῦ ογαὶ. ἔοε δαίεηι οορί με ἐῃ δβομηη 8 
ΔΡραγοὶ δηροῖιβ8. ΕἾ ΟΡ ποη δρεγίδ, ἱ ρδβίουθμδ εἰ 
Ζλο αν νἱϑη8 6δῖ, πεοποὴ οἰἰδηὶ Υἱγαὶμὶ ἢ Αὐμ)ο- 
ἄυτπι ἢάοἰ5 νὰν ογϑϊ, πϑαυδ οβϑιοὶ (3}1 υἱϑίοῃτ]β. Νέηι 

το, ουἱ δηβυπιί θα τοῦ (λέω, οἱ Ιομρδ μ|8}0 

ἡπδιὲ Ζϑο ιανγία", οἰὲλπὶ δοῖθ γοῖὰ ἰρϑϑ οροίιὶ τη γὰ- 

υ1}} αᾳαδάαπι νἱβίοῃε : ῃβϑίθιοθ νϑῦο, ἡροίθ αυὶ 

πσγοδιίογ 8 οϑβϑηΐ, ἈροΓογ 6 νἰοη οραδ ὨΔΡΟΔ ΑΜ. 

Ἡΐο ϑυίοηι μοϑὲ μραγέϊ, οὐ] ρΓᾶνὰ βυδμίοίομο διηβιὲ 

᾿ονογοίυγ, οἱ ρᾶγδ! 8 ἰλθοη Οδϑδοὶ δι θΟηΔΠ) δμοπὶ 
[δοῖΐϊὸ τοὐἀμοὶ, 5 4υ15 ἰδς ἰῃ τῷ ἀπ χ ΗΠΐ δρραγοτζοῖ, 

τοναϊδιϊοσοπι δοοὶρίι. [0 ροϑὶ δυδρίεἰοποπι διἰεβὶ 

μΡοπεδ μειπυ8, οἱ ἢος ἐρϑυηὶ {}}} (ΟΣ. νΟΓᾺ ἀϊοΙ ΓΙ ΠῚ 

εἰοιοηδίγωιίο. (μὴν δηΐ ποηθηὶ αἰχ οδοὶ, δοὰ δηΐθυ 

δον ας οοὐρέϊϑοθεί, δὲ ἰἰὰς 46 τὸ ἰοηυδμίοπι λπδὺ- 

ἐπ αὐὐξτοῖ, νἀ υδιιδίυηι ἱμϑὶ δίφβιιπι οσοϊ, δηρόϊαιι 
ἃ )εο Ϊυβδιιπι, 1.556 ἀϊοσίυπι νϑη 586 : ἐρβίυδβ δηΐπὶ 50" 

Ἰυς οεἱ οογὰϊβ ἀγοᾶπ βεῖγο. Υἱὰδ ἰίδηιιθ φυδπία 6Πὶ- 

οἰλπῖιγ ; υἱγὶ ρ! Ποϑορ!ἶα οσἰεπάϊυν, εἰ ΠΠ᾿Ππὰ ορρογ- 
ἴαπς Ὁ ἀηρείο ῥγοϊαίυπι δὐ ἤάοπι οὖιι5 Πγηιδηύλιη 

ἐὐμίονι, οι ἡρκιι διὸ ΒΗ ΒΡ οἴσοηδ πιληοί, ἡνεν 

οδίθα ἢ Ἰρϑύιῃ ΘᾺ ρθσι}} 6556, 40.) ΥἷΓ ΔΠΟΥΪ5. [00 
ρϑιΐ γοίογλι. 

6. Θιυοπιοάο βυΐίοιι {ἀπ ἱρεὶ (Δοἷ 1 θη φοῖυ5 7 Αὐαὶ 

οἱ πεἶγαγο αἰοίογυπι καρ οὐ ᾶπ). Ασσοάοι8 Αἰ : Φοεορά, 

ΝΙὶ θαυὶϊά,, ποἰὴ ἐεΥε ἀοσοίροτε Ματίαπι οοπήμθοιη ἐπαμε. 

διαί θανίάθι ἰῃ ΠηοοΥΔἢ Γανοσλί., πηι πλϑοὶ- 

υυὑτῦβ ἐγαὶ ΟἸηγιβίαϑ : ποήηθα δἰδίι ἐπὶ ἱπτ αὶ, ἀνηι 

Ῥ6Γ ΠῚ ΓΜ ΠΟΠπΊΘΩ ργοπ Βδίο ἢν ἢ Υ6 ΓΟ φολιογὶ [ἃ- 

εἰλπν ἰν τηδιβοῦίλτῃ Γανοοϑι. δοὰ οὐ με γΓοὶ φγϑιδα ({ πὶ 

θαυνὶ ἰροῦπν Φρρεϊ δι Δ6 ἐἰπιθας : αυλπιχθλη) 32Π|},} 

θοῦ5 θη ἰι8 (εἰ; Βοὰ ηποάδπὶ ἀ6 χόγα Αὐγαὶ 56 - 

οι15 4υππὸ ὁρουγιπογαὶ οορίϑηιθ., ἰΟΥΓΓΟΓΙΪΝΙΒ πο πίς4ι}6 

ἵν Ἰοφιοπο υ8ι5 οῦΒ 6ϑὶ ; οἰἰδη)δὶ ἰδὲ σβοηυθ γοβ 
Ῥὸγ ἱξπογδιηιίδηι βεγοὶ : ΠΟ} Θυΐπὶ γεγαπὶ σηπαγος ἢΠΠ|Ὸ 

ΘΆΓΆΠῚ ἸοσοροΓδϑὶ : δια Πῖ6ι} ΡεγΓιογγοίδοίς δα ; ̓ ς δα- 
ἰ6πι πιἰι! 0.5 ἀρί!υν. ἴηφδηδ Θπὲπὶ ἐγλὶ ΓΟΓΒΠΝ αι Ἀζ6- 

βανῖαν τπυρη το, πιαρηυπιυθ πέδον νἴγιμ αγιπιηιο 
ἀἰβου ΠἼ6Π : ΠΟΔΡΓΟΡΊΟΓ ποι! ογαξ ἱπογορϑιίομα ρα. ' 

Ουνη δύιοπὶ αἶχὶ!, ΔΘ {ἰνιθας,, ἀοοίαγαϊ ἰρεαπι πιοῖιο- 
ΓΟ 6 ὕϑουμη οἤσπάδι, κὶ δά] δρῶ) υχογοαι ἐδθοδι : 

112. ηΪ5. ἰλος [υ͵8861, {ΠΠ1πῈ ἀ 6 Γ6 Ν6 συρίαϑθαὶ χαὶ- 

ἄεο. ἢΐδ ἰεξίτυγ οἴη υ5 ἀσοϊογδίωγ, ἃ Ὧδο νϑηΐνκα 

διροίυιη, ηαὶ ΟἸΝΪΆ 4085 οορί αν! δὲ δυθηο βλβδε5 

δϑ8ὶ Ζόβορῆ, ἰὼ πηράϊιπι δία 1 οἱ ἐκροϑιῆϊ. Υἱγεί δ! διὶ- 
δ Ῥγοπυπ δῖ ΠΟοπΊΠ6, 08 Βία βίοι, δοά δι ἀϊάϊε, 

Οοηλιθοηι μασι, αὐῶπὲ πο ἢ γοσλϑθοῖ, οἱ υἱιἰδι: 
[π|δ561. Οομι οπὶ γὸΓῸ δῖος βροπεϑπὶ νοῦαὶ : αυοπηϑιί - 

τπούυπ) οἱ βθηΈγῸ5 ὙΟΟΆΓΟ 80]ε ϑογρίθγα βρόοιβο:, 

ἃπί6 πυρίῖ85. Οαϊὰ γογοὸ δἰξηίἤολι ΠΠυά, Αφείρετε 7 ̓γοιινὶ 
ΤΟΙ Πα : 781 δηΐπι {Π|3Ππ| ἀπίπιο αἰηπηίδογαι. δης ἀ]- 

Πι1558Π| ΤΙ !6, αυλπι {Π0Ὶ θοῦ ἰγαάϊῖ, ἤση φηγοπῖοϑ : 

ἴγσα λυΐοπὶ ποη δὰ παρ 1358., δα υἱ σππὶ ΠΛ Πα Π 65 - 
τγλάϊι ΡΟΥΓῸ Ρ6Γ σόῦδπὶ πηθαπὶ. 1 {11λπ| ροβῖδα ΟΠ γὶ- 

δί.}5 ἰγαϊά!! ἀϊδεϊρυῖο, 16 οἱ ηυης ]οβορίιο ἰταύδηατ, 

Βοϊπάθ τη ΟὈβοῦγο ἱπάϊσδηβ,, ργάυϑπι δυβρίοἰοισιη 

ΠΟῚ ΠΙΘΙΠΟΓΆΥΪ,, δοὰ Ποηθϑιϊογα σοηρΓασπ ΟΖ 
πιοῦο σοηοορίϊΟΠΐ5 Οχροβίίἃ οαπβᾶ, ΠῚΔπ| βυβία!!!, ο5- 
ἸΟΠάΘΙΙΒ ΟἸΠῚ, ΡΓΟρΡΙΕΤ δαπνάομ ᾿ρ58Π| σι δβαπι,, “τι 

τποθαὶ οἱ ΠΠ2πὶ ἀϊπηί εἴτα νο]οθαὶ, ἰυγα {ΠῚ Ἀπ γθοῖρατα 

οἱ γϑιϊπογα ἀθῦδγο : βίο 76 ὁχ ἀυθηπ ληἴὶ 6}05 πιαυβιὲ- 
εἰλτη τοβοϊν!ῖ. Νὴ πηοᾶο, ἱπᾳαῖ,, ἢΠΠΠ|εἶϊο σοπρταδειι 

Ρυγᾶ ὁδὶ, 5εἃ οἰἴ3η) 5 0ΓᾺ πλιιγῶπὶ πἰογαπι σαπίλι, Νὰ 
ἰσαν πιοῖυπι ροηδι ἰδηίτῃ, 56 ἴῃ πιλσηδιη ΘΓαπερε 
᾿υπἴδιη : θποοῦ ἐπὲπι δὶ αὶ πάπιηὶ ἐϑι, (ὁ Βρίτι δαπ- 

εἰο ὁδί. διυροπάυιη αἀἰσίυι., ᾿υπιαπδηι οορ αἰ πδπὶ 

5 ΡΟΓΔΉΒ,, ἰδ θη06 πλιυγ ἐγ ῃδοοηίἐηφ. Ουοιποάο 

ἰξίτιγ ἐγοᾶοι νὶγ (868 ΠΟἢ Ἔχρδγιυϑ πογγδίϊοι 5 Ἶ Δ μγα"- 

ἰογίογυπι, ἱπηυ!, γανοϊδιίοηθ. [60 οπμηΐα η111: πιΘΏ ὁ 

οοδιϊαθαί, γανοίαν!, αι ρ84.58118 651, Ζυ: (ἰηλυΐ!, 4πι:6 

ἵλοσγα πιο θαίατ, ἱ {Π|15 ἴῃ πιο δά αοι 5, οὐαπι 

[5 ἤαπὶ πα ρον αὶ ; ἱπ|0 ποῖ 6χ ργιδίογ εἶδ ἰδηϊανη., 5οὰ 

Φιἰδη) δσ [ιιυσὶς 2] ογοιειμιμη ἡ] μη. ἐμάμοί, 91. Ρα- 
γέροι σμίοηα, ἰηη!!, βίλκοι, εἰ τρραίς ϑεμεῖι εὖαιδ “ ἐειτι. 

Νὲὸ μυϊ65 οπίτη αΐα 6χ ϑρί ΓΙ 5860 651. τὸ ἐ(ἰ60 4116- 

δ ΑΙ, νοὶ διο εραν τ ομο! (οὐ (. 



λ5' . 
ἀνθρώπινόν τι πάσχει, χαί φησι Πῶς ἔσται τοῦι», 
ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γιγώσχω ; πολλῷ μᾶλλον ἐχεῖνο: 

ἀμφέδαλλεν ἄν’ καὶ μάλιστα παρὰ γυναιχὸς ἀχούων 

τῆς ὑποπτευνομένης. 

ε΄. Διὰ ταῦτα ἡ Παρθένος μὲν οὐδὲν αὐτῷ λέγει, ὁ 

δὲ ἄγγελος τοῦ χαιροῦ καλοῦντος ἐφίσταται. Τίνος οὖν 

ἕνεχεν, φησὶν, οὐχὶ χαὶ " ἐπὶ τῆς Παρθένου τοῦτο 

ἐποίησε, χαὶ μετὰ τὴν χύησιν αὐτὴν εὐηγγελίσατο; 
Ἵνα μὴ ἐν ταραχῇ ἧ καὶ θορύδῳ πολλῷ. Καὶ γὰρ 
εἰκὸς ἦν, τὸ σαφὲς οὐχ εἰδυῖαν, χαὶ βουλεύσασθαί τι 

περὶ ἑαυτῆς ἄτοπον, χαὶ ἐπὶ βρόχον ἐλθεῖν, καὶ ἐπὶ 
ξίφος, οὐ φέρουσαν τὴν αἰσχύνην. Καὶ γὰρ θαυμαστὴ 
ἣν ἡ Παρθένος, καὶ δείχνυσιν αὐτῆς τὴν ἀρετὴν ὁ 
Δουχᾶς, λέγων ὅτι ἐπειδὴ τὸν ἀσπατμὸν ἤχουσεν, 
οὐχ εὐθέως ἑαυτὴν ἐξέχεεν, οὐδὲ ἐδέξατο τὸ λεχθέν " 

ἀλλ᾽ ἐταράχθη ζητοῦσα τὸ ", ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμός. 
Ἧ δὲ οὕτως οὖσα διηχριδωμένη, χἂν ἐξέστη τῇ ἀθυμίᾳ 
τὴν αἰσχύνην λογιζομένη, χαὶ οὐ προσδοχῶσα, ὅσα ἂν 
λέγη, πείσειν τινὰ τῶν ἀχουόντων, ὅτι οὐ μοιχεία τὸ 

Ὑεγενημένον. Ἵν᾽ οὖν ταῦτα μὴ γένηται, ἦλθε πρὸ 
τῆς συλλήψεως ὁ ἄγγελος. Καὶ γὰρ ἔδει ταραχῆς 

ἐχτὸς εἶναι τὴν νηδὺν ἐχείνην, ἧ " ὁ πάντων Δημιουρ- 
γὸς ἐπέδη. Καὶ παντὸς [50] ἀπηλλάχθαι θορύδου τὴν 
ψυχὴν, τὴν χαταξιωθεῖσαν τοιούτων γενέσθαι διάχο- 
νον μυστηρίων. Διὰ ταῦτα τῇ μὲν Παρθένῳ πρὸ τῆς 

χυήσεως, τῷ δὲ Ἰωσὴφ ἐν τῷ καιρῷ τῶν ὠδένων δια- 
λέγεται" ὃ πολλοὶ τῶν ἀφελεστέρων οὐ συνειδότες, 

διαφωνίαν ἔφασαν εἶναι, διὰ τὸ τὸν μὲν Λουχᾶν λέ- 
γῶιν, ὅτι τῇ Μαρίᾳ εὐηγγελίζετο, τὸν δὲ Ματθαῖον, 
ὅτι τῷ Ἰωσὴφ, οὐκ εἰδότες ὅτι ἀμφότερα γέγονεν. 

Ὅπερ ἀναγχαῖον παρὰ πᾶσαν τὴν ἱστορίαν παρατη- 
ρεῖν " χαὶ γὰρ πολλὰς οὔτω λύσομεν δοχούσας εἶναι 
διαφωνίας. "Ἔρχεται τοίνυν ὁ ἄγγελος, θορυδουμένου 

τοῦ Ἰωσήφ. Καὶ γὰρ χαὶ τῶν εἰρημένων ἕνεκεν, χαὶ 
ἵνα φανῇ αὐτοῦ ἡ φιλοσοφία, ἀναδάλλεται τὴν πάρου- 

σαν. Ἐπειδὴ δὲ τὸ ἔργον ἔμελλεν ἐχδαίνειν, παρα“ 
γίνεται λοιπόν. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, 

ἄνγειος κατ᾽ ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσήφ. Ὁρᾷς 

᾿τοῦ ἀνδρὸς τὴν ἐπιείχειαν ; Οὐ μόνον ὅτι οὐχ ἐχόλα- 
σεν, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδὲ ἐξεῖπέ τινι, οὐδὲ αὐτῇ τῇ ὑπο- 

πτευο μένῃ, ἀλλὰ καθ᾽ ἑαντὸν ἐλογίζετο, χαὶ αὐτῇ τῇ 
Παρθένῳ σπουδάζων χρύψαι τὴν αἰτίαν. Οὐδὲ γὰρ 
εἶπεν, Ἐχδαλεῖν αὐτὴν ἔθελεν, ἀλλ᾽ ᾿Αποιϊῦσαι' τοσ- 
οὔτον ἣν ἥμερος καὶ ἑπιειχὴς ὁ ἀνήρ. Ταῦτα δὲ αὐὖ- 
τοῦ ἐνθυμουμέγου 8, κατ᾽ ὄναρ φαίνεται ὁ ἄγγε- 
.ος. Καὶ διὰ τί μὴ φανερῶς, χαθὼς τοῖς ποιμέσι 

καὶ τῷ Ζαχαρία χαὶ τῇ Παρθένῳ ; Σφόδρα πιστὸς ἦν 
ὁ ἀνὴρ, χαὶ οὐχ ἐδεῖτο τῆς ὄψεως ταύτης. Ἢ μὲν γὰρ 
Παρθένος, ἅτε πολὺ μέγα εὐαγγελιζομένη, καὶ τοῦ 
Ζαχαρίου μεῖζον, χαὶ πρὸ τοῦ πράγματος, ἔχρῃζε 
καὶ παραδόξου ὄψεως οἱ δὲ " ποιμένες, ἅτε ἀγροι- 

χιχώτερον διαχείμενοι .5. Οὗτος δὲ μετὰ τὸν τόχον, 
τῆς ψυχῆς λοιπὸν ὑπὸ "' τῆς πονηρᾶς ὑποψίας χατα- 
ληφθείσης, χαὶ ἑτοίμον οὔσης πρὸς χρηστὰς 15 μετα- 

θέσθαι ἐλπίδας, εἰ φανείη τις ὁ [56] πρὸς τοῦτο ὁδὴη “ 

γῶν. εὐχόλως δέχεται τὴν ἀποχάλυψιν. Διὸ μετὰ τὴν 

5 χαί οὁπι. ὃ. 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΖΞΌΜ ΗΟΜΊΙΙ,. ᾿Υ.Ψ 1 
ὑποψίαν εὐαγγελίζεται, ἵνα αὐτὸ τοῦτο γένηται αὐτῷ 

τῶν λεγομένων ἀπόδειξις, Τὸ γὰρ μηδενὶ ἐξειπεῖν. 
ἀλλ᾽ ἃ κατὰ διάνοιαν ἐνεθυμήθη, ταῦτα ἀχοῦσαι ἢ 
λέγοντος τοῦ ἀγγέλου, ἀναμφισδήτητον αὐτῷ παρεῖχε 
σημεῖον τοῦ παρὰ Θεοῦ λέγοντα ᾽" ἀφῖχθαι αὐτοῦ 

γὰρ μόνου τὰ ἀπόῤῥητα τῆς καρδίας εἰδέναι ἐστίν. 
Ὅρα γοῦν πόσα γίνεται" χαὶ ἡ τοῦ ἀνδρὸς φιλοσοφία 
διαδείχνυται, χαὶ πρὸς τὴν πίστιν αὑτῷ συμβάλλεται 

τὸ εὐκαΐριως λεχθὲν, χαὶ ὁ λόγος ἀνύποπτος γίνεται, 

δειχνὺς ὅτι ἔπαθεν ἅπερ εἰχὸς ἣν παθεῖν ἄνδρα. 
ς΄, Πῶς οὖν αὐτὸν πιστοῦται ὁ ἄγγελος ; "Ἄχουσον, 

χαὶ θαύμασον τὴν σοφίαν τῶν εἰρημένων. Ἐλθὼν 

γάρ φησιν" Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυῖδ, μὴ φοδηθῇς παρα- 
"αδεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖχά σου. Ἐῤθέως χὐτὸν 
ἀναμιμνήσχει τοῦ Δαυΐδ, ὅθεν ὁ Χριστὸς ἔμελλεν 

ἔσεσθαι, καὶ οὐχ ἀφίησιν αὑτὸν διαταραχθῆναι, διὰ 

τῆς τῶν προγόνων προσηγορίας τῆς ἐπαγγελίος τῆς 

πρὸς τὸ ὅλον γένος γενομένης ἀναμνῆσας. Ἐπεὶ τί- 

νος ἕνεχεν υἱὸν Δαυὶδ αὐτὸν ἐχάλεσε; Μὴ φοθη- 

θῇς" καίτοιγε ἀλλαχοῦ ὁ Θεὸς οὐχ οὕτω ποιεῖ, 

ἀλλὰ βουλευομένου τινὸς περὶ γυναιχὸς 5 ὅπερ οὐκ 

ἔδει, ἐπιπληχτιχώτερον καὶ μετ᾽ ἀπειλῆς τῷ λόγῳ 
᾿χέχρηται " χαίτοιγε τὸ πρᾶγμα καὶ ἐχεῖ ἀγνοίας 

ἦν οὐδὲ γὰρ εἰδὼς ἔλαδε τὴν Σάῤῥαν ἐχεῖνος " ἀλλ᾽ 
ὅμως ἐπέπληξεν " ἐνταῦθα δὲ ἡμερώτερον. Πολὺ γὰρ 
τὸ μέγεθος τῶν οἰχονομουμένων ἦν, χαὶ τὸ μέσον 
ἑκατέρων τῶν ἀνδρῶν " διόπερ οὐδὲ ἐπιπλήξεως ἔδει. 
Εἰπὼν δὲ, Μὴ φοδηθῇς, δείχνυσιν αὐτὸν δεδοικότα, 

μὴ προσχρούσῃ [57] τῷ Θεῷ ὡς μοιχαλίδα ἔχω, ὡς 
εἰ μὴ τοῦτο ἦν, οὐδ᾽ ἂν ἐνενόησεν ἐχδαλεΐν. Διὰ πάν- 
τῶν τοίνυν δείχνυσιν, ὅτι παρὰ Θεοῦ ὁ ἄγγελος ἧχει, 

χαὶ ἅπερ ἐνενόησε, καὶ ἅπερ ἔπαθε χατὰ δεάνοιαν, 
ἅπαντα εἰς μέσον ἐχφέρων χαὶ προτιθείς. Εἰπὼν δὲ 
αὐτῆς τὸ ὄνομα, οὐχ ἔστη μέχρι τούτου, ἀλλὰ χαὶ "“ 

ἐπήγαγε, Τὴν γυγαῖχά σου, οὐκ ἂν οὕτω καλέσας, 

εἰ διέφθαρτο. Γυναῖχα δὲ ἐνταῦθα τὴν μνηστὴν λό- 
γει" ὥσπερ οὖν καὶ γαμδροὺς εἴωθεν ἡ Γραφὴ λέγειν 

καὶ πρὸ τοῦ γάμου τοὺς μνηστῆρας. Τί δέ ἔστι, Πα- 

ρα.λαδεῖν; ΓἜνδον χατέχειν " ἤδη γὰρ αὐτῇ τῇ δια- 
νοίᾳ ἀπολέλυτο. Ταύτην " τὴν ἀπολελυμένην, φησὶ, 
κάτεχε, ἣν σοι παραδίδωσιν ὁ Θεὸς, οὐχ οἱ γονεῖς " 

παραδίξωσι δὲ, οὐχ εἰς γάμον, ἀλλ᾽ εἰς τὸ συνοιχεῖν, 

χαὶ παραδίδωσι διὰ τῆς φωνῖς τῆς ἐμῆς. Ὥσπερ 

αὐτὴν καὶ 5 ὁ Χριστὸς ὕστεοον παρέδωχε τῷ μα- 
θητῇ. οὕτω καὶ νῦν τῷ Ιωσηφ. Εἶτα καὶ τὴν ὑπό- 
θεσιν αἰνιξάμενος, τὴν μὲν πονηρὰν ὑποψίαν οὐχ 

εἶπε, σεμνότερον δὲ χαὶ πρεπωδέστερον τῇ τῶν ὠδί- 
νων αἰτίᾳ χἀχείνην ἀνεῖλε, δειχνὺς ὅτε δι᾽ ὅπερ ἐδε-- 

δοίνες χαὶ ἐχδαλεῖν ἤθελε, δι᾽ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο χαὶ 
λαδεῖν καὶ κατασχεῖν ἔνδον ἂν εἴη δίκαιος, ἐκ περι- 
ουσίας λύων τὴν ἀγωνίαν. Οὐ γὰρ μόνον παρανόμον, 
φησὶν, ἀπήλλαχται μίξεως, ἀλλὰ χαὶ ὑπὲρ φύσιν 

χυεῖ, Μῇ τοίνυν τὸν φόδον ἐχλύσῃς μόνον, ἀλλὰ χαὶ 
εὐφραίνου μειζόνως " Τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ 
Πγεύματός ἐστιν ἁγίου. Παράδοξον τὸ εἰρημένον, 
ὑπερθαῖνον ἀνθρώπινον λογισμὸν, καὶ ἀνῴτερον τῶν 

5 τό οπι. Β. Ε. Ε, “ ἧς Εὐἀά, ὅρα Ἀ. (Ο. Ε΄. 5 ἐνθυμ.] βουλενομένου ἢ. Ε', οἱ 4 οοὐμ. 
"Αὶ Μαιιπαὶ. 5" δέ] τε Α. 5 διαχείμενοι] διὰ τοῦτο φανερωτέρας ἐδέοντο τῆς ὄψεως Μίογ. Βοη, [νου 0:5 
6 Γ83. 

χρηστάς Βαϊ. 
χαὶ (χαί ομ. [).) ἀχοῦσαι. ᾽" λέγοντα οῃ!. Α. Δ. 

Ῥδτδοι. ἀκ. {0]}}. 

“1. ὑπό] ὅς Α. Ὦ. οίογὶ ἀπό. Μοχ χαταλειφθείσης Α. (ἡ. χαταλυθείσης Β. Ε. 3 χρηστάς] τὰς 
"8 ἀλλ᾽ ἃ... ἀχοῦσαι) διε Ε΄. Αη. ὅν. οἰογὶ ἀλλὰ χατὰ δ'άνοιαν ἐνθυμηθῆναι ταῦτα, 

δ γυγαιχός] Δ. τοῦ ᾿Αδραάμ ΒΕ. 19 
11 Ταύτην] ᾿Αλλά (. Ὁ. Ε΄. Δπη. Μοχ χάτεχε οἵ. (. }). Καὶ, 

καί οἴη. ἰἐἃ. 
18 αὐτὴν χαί] οὖν χαὶ αὐτὴν Ε΄. ὅιν. 
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«ἧς φύσεως νόμων. Πῶς οὖν πιστεύσει ὁ τούτων ἄπει- 

ρος τῶν διηγημάτων ἀνήρ; ᾿Απὸ τῶν " παρελθόντων, 
φησὶν, ἀπὸ τῶν "5 ἀποχαλύψεων. Διὰ γὰρ τοῦτο τὰ ἐν 
τῇ διανοίᾳ πάντα ἐξεχάλυψεν, ἅπερ ἔπαθεν, ἅπερ ἔδει- 
σε", ἅπερ ποιῆσαι ἐδουλεύσατο, ἵνα [8] ἐξ ἐχείνων χαὶ 
τοῦτο πιστώσηται " μᾶλλον δὲ, οὐχ ἀπὸ τῶν παρελθόν. 
των μόνον 3", ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τῶν μελλόντων αὐτὸν ἐπ- 
ἀγεται. Τέξεται δὲ, φησὶν, υἱόν, καὶ καϊέσεις τὸ 

ὄνομα αὑτοῦ Ἰησοῦν. Μὴ γὰρ, ἐπειδὴ ἐχ Πνεύματός 
ἔστιν ἁγίου, νομίσῃς ἀλλότριόν σε τῆς διαχονίας εἶναι 

«ἧς χατὰ τὴν οἰχονομίαν. Εἰ γὰρ καὶ εἰς τὴν γέννησιν 

οὐδὲν συντελεῖς, ἀλλ᾽ ἀνέπαφος ἔμεινεν ἡ Παρθένος, 

ὅμως ὅπερ ἐστὶ πατρὸς ἴδιον, οὐ λυμαινόμενον τὸ 
τῆς παρθενίας ἀξίωμα, τοῦτό σοι δίδωμι. τὸ ὄνομα 
ἐπιθεῖναι τῷ τιχτομένῳ " σὺ γὰρ αὐτὸν χαλέσεις. Εἰ 

γὰρ καὶ μὴ σὸς ὁ τόχος, ἀλλὰ τὰ πατρὸς ἐπιδείξῃ 
περὶ αὐτόν. Διὰ τοῦτό σε χαὶ ἀπὸ τῆς τοῦ ὀνόματος 
θέσεως εὐθέως οἰχειῶ τῷ τιχτομένῳ. Εἶτα, ἵνα μὴ 

πάλιν ἐχ τούτου πατέρα τις αὐτὸν ὑποπτεύσῃ, ἄχου- 
σον τὰ ἑξῆς πῶς μετὰ ἀχριθείας τίθησι. Τέξεται ᾿5, 

φησὶν, υἱόν" οὐχ εἶπε, Τέξεταί σοι, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ",, 

Τέξεται, μετέωρον αὐτὸ θείς “ οὐ γὰρ αὐτῷ ἕτιχτεν, 

ἀλλὰ τῇ οἰχουμένῃ πάσῃ. 

ζ΄. Διὰ τοῦτο χαὶ τὸ ὄνομα ἐκ τῶν οὐρανῶν ἦλθε χο- 
μίζων ὁ ἄγγελος, χαὶ ἐντεῦθεν δεικνὺς θαυμαστὸν ὄντα 

κὸν τόχον, τῷ τὸν Θεὸν εἶναι τὸν τὴν προσηγορίαν 
ἄνωθεν πέμποντα διὰ τοῦ ἀγγέλου τῷ Ἰωσήφ. Οὐδὲ 

γὰρ τοῦτο ἀπλῶς ἦν, ἀλλὰ μυρίων ἀγαθῶν ϑησαυρός. 
Διὸ καὶ ἑρμηνεύει τοῦτο ὁ ἄγγελος, καὶ χρηστὰς ὕπο- 
τείνει ἐλπίδας, χαὶ ταύτῃ πρὸς πίστιν αὐτὸν ἐπαγό- 

μενος. Πρὸς γὰρ ταῦτα ἐπιῤῥεπέστερον εἰώθαμεν 
ἔχειν" διὸ χαὶ μᾶλλον αὐτοῖς πιστεύειν φιλοῦμεν. 

᾿Ἀπὸ πάντων τοίνυν χατασχευάσας τὴν πίστιν, ἀπὸ 

τῶν παρελθόντων, ἀπὸ τῶν μελλόντων, ἀπὸ τῶν 
ἐνεστώτων, ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν τιμῖς, εἰσάγει χαὶ τὸν 

προφήτην εὐχαίρω: τούτοις ἅπασι Ψψηφιζόμενον. 

Πρὶν ἢ ὃὲ αὐτὸν εἰσαγαγεῖν, τὰ μέλλοντα τῇ οἶχου- 
μένῃ δι' αὐτοῦ συμδήσεσθαι ἀγαθὰ προαναφωνεῖ. 
ἔνα δὲ ταῦτά ἐστιν ; ̓Αμαρτιῶν [59] ἀπαλλαγὴ χαὶ 
ἀναίρεσις. Αὐτὸς γὰρ σώσει, φησὶ, τὸ» Ἰαὸν αὑτοῦ 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν Καὶ ἐνταῦθα τὸ παρά- 

δοξον ἐνδείχνυται, Οὐ γὰρ πολέμων αἰσθητῶν, οὐδὲ 
βαρδάρων, ἀλλ᾽ ὃ πολλῷ τούτων μεῖζον ἦν, ἁμαρτη- 
μάτων ἀπαλλαγὴν εὐαγγελίζεται " ὃ μηδενί ποτε 
ἔμπροσθεν ἐγένετο δυνατόν. Καὶ τίνος ἕνεχεν, φησὶ, 
Τὸν λαὸν αὑτοῦ, εἶπε, χαὶ οὐχὶ χαὶ τὰ ἔθνη προσ. 
έθηχεν ; Ἵνα μὴ πτοήσῃ τὸν ἀχροατὴν τέως. Τῷ γὰρ 
συνετῶς ἀχροωμένῳ χαὶ τὰ ἔθνη ἡνίξατο. Λαὸς γὰρ 
αὐτοῦ οὐχ οἱ Ἰουδαῖοι μόνον, ἀλλὰ χαὶ πάντες οἱ 
προσιόντες χαὶ δεχόμενοι τὴν παρ᾽ αὐτοῦ γνῶσιν. 
Σχόπει δὲ πῶς αὐτοῦ χαὶ τὸ ἀξίωμα ἡμῖν παρήνοιξε, 
λαὸν αὐτοῦ καλῶν τὸν δῆμον τὸν ᾿Ἰουδαῖχόν. Τοῦτο 
γὰρ οὐδὲν ἄλλο δειχνύντος ἐστὶν, ἣ ὅτι Θεοῦ Παῖς ὁ 
τιχτόμενος, καὶ περὶ τοῦ τῶν ἄνω βασιλέως ὁ λόγος 
ἐστὶν αὐτῷ. Οὐδὲ γὰρ ἀμαρτήματα ἀφιέναι ἑτέρας 
ἐστὶ δυνάμεως, ἀλλ᾽ ἣ τῆς οὐσίας μόνης ἐχείνης. 
᾿ Ἐπεὶ οὖν τοσαύτης ἀπελαύσαμεν δωρεᾶς, πάντα 

“9 ᾿Απὸ τῶν... ἀποχαλύψεων] ᾿Απὸ τῆς τῶν παρελθόντων, τηΠ ἀποχαλύψεως Ἐ΄. Αη. ὅΔγΥ. Βοη. 
Δα. γάρ ἃ. "Ὁ. 

ἐβηΐαπι οἱ διιδροεπεμπι ἈΠ. 
τῶν οἷν. ). 34 μόνον οπ!. Α. Ε΄. τὰ Ἅ τεῖαι 
αὐτὸ τέθειχε (. Ὁ. Ε΄. Ατηη. δε γμοδεῖ ἐἐπώ ἐπ 
στὸν χαὶ βίον ἔχειν ὀρθόν Α.. " ξξωθεν) τῶν ἔξωθεν Εἰ, 
Εν]. 35 δέ] καί ον. θεη. 

5. ΖΟΑΝΝΙ5 ΟΠἸΠΒΥΘΟΘΤΟΝῚ ΑΠΟΗ͂ΙΕΡ. ΟΟΝΒΤΆΝΤΙΝΟΡ. 48 

ποιῶμεν, ὥστε μὴ τὴν εὐεργεσίαν χαθυδρίσα: τὴν 
τοσαύτην. Εἰ γὰρ καὶ πρὸ τῆς τιμῆς ταύτης ἄξια 

κολάσεως τὰ γινόμενα ἣν, πολλῷ μᾶλλον μετὰ τὴν 
ἄφατον ταύτην εὐεργεσίαν. 

Καὶ ταῦτα οὐχ ἁπλῶς λέγω νῦν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πολ- 
λοὺς ὁρῶ μετὰ τὸ βάπτισμα ῥᾳθυμότερον τῶν ἀμνή- 
των διατελοῦντας, καὶ οὐδὲν ἔχοντας ἴδιον γνώρισμα 

πολιτείας. Διά τοι τοῦτο οὐχ ἐν ἀγορᾷ, οὐχ ἐν ἐχ- 

κλιτσίᾳ δυνατὸν εἰδέναι ταχέως, τίς μὲν ὁ πιστὸς, τίς 

δὲ ὁ μὴ πιστὸς, πλὴν εἴ τις χατὰ τὸν καιρὸν ἐπισταίη 
τῶν μυστηρίων, καὶ ἴδοι τοὺς μὲν ἐχόαλλομένους, 
τοὺς δὲ ἔνδον μένοντας. Ἐχρῆν δὲ οὐχ ἀπὸ τοῦ τό- 

που, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ τρόπου γνωρίζεσθαι. Τὰ μὲν γὰρ 
ἔξωθεν "5 ἀξιώματα, εἰχότως ἀπὸ τῶν ἔξωθεν περι- 

χειμένων [600] τεχμηρίων ἐστὶ χατάδηλα " τὰ δὲ ἡμέ» 
τερα ἀπὸ τῆς ψυχῆς εἶναι γνώριμα χρῇ. Τὸν γὰρ. 
πιστὸν οὐχ ἀπὸ τῆς δωρεᾶς χρὴ φαίνεσθαι μόνον, 
ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τῆς ζωῆς τῆς καινῆς. Τὸν πιστὸν, 
φωστῆρα δεῖ εἶναι τοῦ χόσμου καὶ ἅλας. Ὅταν δὲ 
μηδὲ σαυτῷ φαίνῃς, μηδὲ τὴν οἰχείαν σηπεδόνα 

ἐπισφίγγῃης, πόθεν 5ε εἰσόμεθα λοιπόν; ὅτι τῶν 

ναμάτων ἐπέθδης τῶν ἱερῶν ; ᾿Αλλὰ τοῦτό σοι χολά- 
σεως ἐφόδιον γίνεται. Τιμῆς γὰρ μέγεθος τοῖς οὐχ 

ἀξίως τῆς τιμῆς ζῇν προαερουμένοις προσθήχη τι- 
μωρίας ἐστί. Τὸν γὰρ πιστὸν οὐχ ἀφ᾽ ὧν ἔλαδε παρὰ 
κοῦ Θεοῦ μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς εἰσήνεγχε 
λάμπειν δίχαιον, χαὶ πανταχόθεν εἶναι γνώριμον, 
ἀπὸ " τοῦ βαδίσματος, ἀπὸ τοῦ βλέμματος, ἀπὸ τοῦ 
σχήματος, ἀπὸ τῆς φωνῆς. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐχ ἵνα 
πρὸς ἐπίδειξιν, ἀλλ᾽ ἵνα πρὸς ὠφέλειαν τῶν ὁρώντων 

ἑχυτοὺς ῥυθμίσωμεν. Νῦν δὲ ὅθεν ἂν ζητήσω σΞς 
ἐπιγνῶναι, πανταχοῦ σε ἀπὸ τῶν ἐναντίων εὑρίσχω 
φαινόμενον. ΓΔν τε γὰρ ἀπὸ τοῦ τόπου βουληθῶ σε 
καταμαθεῖν, ἐν ἱπποδρομίοις χαὶ θεάτροις χαὶ παρὰ- 

νομίαις ὁρῶ διημερεύοντα, ἐν πονηροῖς συλλόγοις 
τοῖς ἐν ἀγορᾷ, χαὶ ἀνθρώπων συνουσίαις διεφρθαρμέ- 

νων ἄν τε ἀπὸ τοῦ σχήματος τῆς ὄψεως, ἀναχαγχά- 

ζοντα βλέπω διηνεχῶς καὶ διαλελυμένον, χαθάπερ 

σεσηρυΐαν ἐταιρίδα χαὶ ἀπολελυμένην ἄν τε ἀπὸ 

τῶν ἱματίων, τῶν ἐπὶ σχηνῆς οὐδὲν ἄμεινον διαχεί- 

μενον ὁρῶ" ἄν τε ἀπὸ τῶν ἑπομένων, παρασίτους 

περιφέρεις χαὶ χόλαχας" ἄν τε ἀπὸ τῶν ῥημάτων, 

οὐδὲν ὑγιὲς, οὐδὲ ἀναγκαῖον, οὐδὲ συνέχον ἡμῶν τὴν 

ζωὴν ἀχούω φθεγγόμενον " ἄν τε ἀπὸ τῆς τραπέζης, 

μείξων ἐντεῦθεν ἡ χατηγορία φανεῖται. 

η΄. Πόθεν οὖν, εἰπέ μοι, δυνήσομαί σε ἐπιγνῶναι τὸν 

πιστὸν, τῶν εἰρημένων ἁπάντων τἀναντία ψηφιζομέ- 

νων; Καὶ τί λέγω τὸν πιστόν ; Οὐδὲ γὰρ εἰ ἄνθρωπος 

εἶ, σαφῶς δύναμαι μαθεῖν. [61] Ὅταν γὰρ "7 λαχτί- 

ζῃς μὲν ὥσπερ ὄνος, σχιρτᾷς δὲ ὥσπερ ταῦρος, χρε- 

μετίζῃς δὲ ἐπὶ γυναιξὶν ὥσπερ ἵππος χαὶ γαστρι- 

μαργῇς μὲν ὥσπερ ἄρχτος, πιαίνῃς δὲ τὴν σάρχα 

ὥσπερ ἡμίονος" μνησικαχῇς δὲ ὥσπερ χάμηλος " χαὶ 

ἀρπάζῃς μὲν ὡς λύχος, ὀργίζῃ δὲ ὡς ὄφις, πλήττῃς 

δὲ ὡς σχορπίος, ὕπουλος δὲ ἧς ὥσπερ ἀλώπηξ, ἰὸν 

ν πονηρίας διατηρῇς ὥσπερ ἀσπὶς χαὶ ἔχις, πολεμῇς 

ξΣ 38. χατὰ τῶν ἀδελφῶν ὥσπερ ὁ πονηρὸς δαίμων 

49 ἀπὸ 
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2 ΠΤΙΝ ΜΑΤΤΙΗΖΕΌΜ ΠΟΜΠ,. ΥΥ̓. ,8 

Ὠυπὶ 6556 ἃ τηϊπἰδίοτῖο αὐσοποιηϊ ||} 105. ΕΠ Δ Ππηδὶ οηἷπὶ 
ΩΝ} λὰ ψοπεογαιίίοποπι δοπίογαβ, βοὰ ἰηιλοῖ ΥἿΓρῸ 

πιΔηΘΆΙ  διιδπι6 {υ0ἀ 65ὶ ραιγὶ ργορτγίεπι,, οἰϑὶ Υἱῦ- 

οἰπἰιλε}5 ἀϊφιϊαἴοιη ἤθη αρθείασίοῖ, ἰος (ἸΠ] σου δγο, 

υἱ πδίο ποηϊοι ἱπροηδδ. Τὰ ὁπ ἶπ νΟΟΘΆ 5 ἢΠΠυπι. ΕΠ5] 

ΠλΙΏ4η6. {Π}π|8 (08 ΠΟΗ 518, 10 ρϑΙΘγΓπδπὶ ογσὰ {ΠΠ||π| 

θθ6γο5. αιγϑίη. [460 νοὶ Ὁ ἴρβᾶ ποπιὶπὶ8 ἱπιροϑιμοπα, 

πδῖο (6 ρᾷγοη 5. 000 δάὐιηρο. Ὠεϊπάθ ἢ6 4ιι5 ἰάδο 

ὀυ!} ρϑ[Γ6Π) 6556 δυϑρίοαγοίιγ,, 800] αιιδπὶ ΔΟΟΙΓΑΙ͂Θ 

δοχυοπιῖα ροηλὶ : Ῥατίοί, ἰπααϊ!, βῆμηι; ποὴ ἀϊεῖϊ, 

ραγίοι εἰθὶ ; βδὰ ᾿πνἀοιογηπαῖα ροϑυϊὶ : πο Θηἰπὶ ' ἱρ5ὶ 

Ροροεῖ, 56 υπΐνογοο ΟΥΡ], 

Ἵ. Ἰάδοφυς ποπηθῇ 6705 ὁχ (510 ἀοίυι δηβοὶυβ, 

5. οϑίεπάδπβ ΠῸ ΓΑ ]6 πὶ 6556 ρηγίυπι, ηαυοὰ Βοιιβ 
ἦρθα ποπιθῃ 6718 ἀθ οἱ ρ6Γ δηβθοίυπι δοβαρο π|ῖ86- 

τῖι. Νουα επἷπι ρου 68280 οἱ πα οαυβὴ ἀδίυπι [υἱὰς 
δοὰ 65ὶ πη} Π|6 ὈΟΝΟΓΌΗΙ (ΠΠ6ϑαῦγυ 5. ̓δοίΓΟΟ ἴρϑυπὶ Δῃ- 
ξο]υ8 ἱμιογργοιδίιγ,, ΟραΪπηδ4υδ 5ρ6πὶ οἴἶενί., οἱ ἢ 6 

ταιϊίοιιο Πάδη τρϑὶ σοποί λι : πᾶπιὶ ργορθηϑβὶι8 ἐΠ 0} 1 Π8- 

ἸΠῸΓ δά γοὸϑ ἢ} 5 σοι] ; ἰδοοφιο 1115 (οἰ 9 ἐγοθϊ- 

0.5. απ ἰσί ἢ οχ οἰπῖθι5 δὰ θη οἱ ᾿αθόπόλιη 

Ῥγαρηγαββοῖ, 6χ θυ ου εἶθ, ὁχ [υἱυγ]5 οἱ ὁχ ργβ6ῃ- 
εἰθι:5., παοηοι 40 ποτα ἱρϑὶ ἀθθῖίο,, ἰηδυοῖ! ρΓΟρια- 

ἰΔπὶ, ΟΡρΟΥγίυ "6 ̓}15. ΟἹ} 0015 ΘΙ] υἹη ἀληίαῃ. Ῥγίι5- 

αὐλὴ} ὙΟΓῸ ἰρδὺυπὶ ἱπάτιοαι,, ΒΟΝ ἃ ῬΡΟΥ ἰρϑιιπ οὐ} δον - 

[ἐγοη δ ρῥγιδπυπιίδι. Απαπαπ) ἰ{|ὰ δι Εγοριῖο ἃ 
ῬΟσΟΔΙΪΒ : 1060 ὁπῖπι. ἰπ|υΐϊ!, δαίυμηι [αεὶοὶ ροριιίμηι 

διιμηι α μεοσοαιίὶς ἐογιηι. ΠῚΣ αυοηι 5. Προ πάιπι αι]ε- 

Ῥίδῃῃ ἰηάϊσαίυν. Νοη οηΐπι 4 ἢ6}}}8 811: 56 ηϑ0πι ολάθη- 

εἰθι.8, ΠΟῚ ἃ ὈΑΓυαΓὶβ,, 56 αυοὰ ΙΟη66 Ππιλ}1|8 δγδὶ, ἃ 

Ῥοοσλεβ ᾿ἰθογδηάνπι μορυ πὶ ἱρεϊβ δηππηιίαι : ἰά 
αυοὰ προη]0 δηία [ΔΠ6Γα Ῥοίυογαι. Εἰ πὰ 46 σλιιβα,, 
ἰπαυΐεβ., Ῥορωίΐίμηι διυηι ἀἰχὶς,, πΘη 16 σοηι68 8Δ6]}16 οἷ 

Να σοἰδιΐην δι: ΠΠΟΓ6 ΠῚ ρογο 6 γαὶ. ΑἸΙοαυΐῃ γοργὸ ἰη(6]- 

᾿ξ εἶα ργιρ 08 δυάίοῦ ᾿ς σοηί 65 σιοαυα 80} πα  - 

ΟΡ Ραγπρίοἷϊ. Ρορυ]υβ Θηἷπὶ 608 8ιη1 ποη δυύιο! ἴλης 

ἴυη!, 56 ἃ οπιηοϑ αυἱ δΔοσράυηϊ, οἱ 6118 ἀοοι γί 8 πὶ 60- 

δηϊοηοπΊ4)6 5πβοϊριηῖ. Δηϊπηδάνογι 6 δυΐθο! ηυ0ὺ- 
τπ060 οἷυ5 ἀϊφηϊδιοπι πο ἷ5 ἀρογιδῦῖι, ρΡΟρα "ΠῚ 8111Π| 
ἈρΡῃ 6] ]4η5 ρορυΐϊηη δυάδίοιπι. ΗῸς Θοηΐπι π᾿ {}} αἰ υὐ 
δἰ σι ΠΠοα], συλπὶ ουπὶ,, αἰ Π41118 651, 6586 ΕἸ] πὶ Ὠεὶ. 

ἃς ἀ6 ΓΟ56 ΒΌΡΟΓΠΟ Β6ΓΠ10 ᾿μϑὶ οϑὶ. ΝΘαυ6 Θπἰπὶ 4118 

Ῥοίαϑ8145 ρϑοοϑία γοπη γα γαϊεΐ, ηἰδὶ 68 αυς Δ ᾿ΠΠΔΠ| 

δυδῥιδηιίαπι ροργε νοι. Ουοπίαπι ἰφίτυγ ἰἀπυπη δοςορῖ- 

τὴι15 ἀοπυπι,, ΠῚ ἢ 0 ὁράπιυβ πὸ ἰΔπίυται ὈΘηΘἤο απ 
ἀοιοηοϑίοπη5. δ᾽ οιἷ πη) 68 ατὦ Δηῖ6 ἢμπη6 ΠΟΠΟΓΟΠῚ 

κυβίὰ βυηῖ, ἀΐσπα 0ΠΠ|0Π6 Θγάηι, πιὰ 0 πηλρὶδ ροδὶ ποῖ: 
[016 ᾿Πυἀ "θεπαβοίιπι. 

Εϊαοἰδς ἐπ υἱία ἱπείλτι9 αἰσποδοόπάμς.--- ΠΙΟΟ μοντῸ 
πΟὴ δίῃ οδβα πῦης ἀΐοο; 564. ῳ ηυΐὰ πηι} 108. νἱήοι 
ροβί Ὀαριϊϑπιὰ βαοηίογεθ, αυλπὶ ἰΐ ηὐυἱ ποηπάυη) ἰπ. 

ἰιϊαιὶ βυηῖ, πΘαυ6 υ118π| Πα θπί65 ᾿μ501{1] ὨΟΒιΓΪ ποι - 

Δ. ον]! οἱ Μ58. ΜΙ ογοἱ. 5ἷς μα ϑηὶ : ἡπάϊ φαμὶ ἀσσμν 6 
δημόμ ΐα Ῥοπαί : « Ραγοί, ν ἱποϊογηϊαί 6 ἰοηιιδιδ ; ΠΟΙ 

ΝΜ, ΘΟἰς. 

εἴπη). Ιδοοαχυδ πδο ἱπ ἴογΟ, πος ἰῃ δοοίϑβίδ ροίβϑὶ ἀΪ5- 

εἰἰηχυΐ Πο]15. ἃ ποι ἤάα!ϊ, πἰδὶ αυΐβ δάἀβὶῖ ἰοηροῦα 

πιγϑιοσίογυιη., οἱ νἱάθαὶ αυΐ ε)!εἰδηίιν, οἱ αυΐϊ πιᾶ- 
πθδηΐϊ. Ορογίογοϊ λυϊδηι] 608. πο ἃ ἴσο, 56} ἃ πιοῦ- 

υὰβ8 ἀϊκιϊηρυ!. ΝἧΑπι ὀχίου πα αὐϊάοπι ἀϊφηϊαῖο8, ἃὉ 

Οχίογηἶβ πο θα οἱ ΟΓΠΔΠΊΟΠΙΪΒ [616 ἀἰση βου" : Ὸ- 
ΘΙΓΆ ΥΨΟΓΙῸ ἃ} ἰρ5ῖ8. 8ηϊπ|15 Π0: ἃ 6856 ορογίοῖ. ΕἸ αἰ δίῳ 

ΠδΠΠυ6 πύη ἃ (0η0 ἰΔηΐϊυπ), 56α οἰΐλπὶ ἃ ἤόνὺ Υἱῖλ" 

ἰμπδι 10 ἀϑποϑοὶ ρὰΓ 6886ῖ. ΕἸ ΕῚ 18 δἱ {Πππιϊπᾶγα οἱ 54] 
πλοσὰϊ 6586 ἀ606ι. Ουπὶ δυΐθπὶ παὸ {ἰδὲ φυϊάδπι ἱρ5ὶ 
ἰυοοθαϑ., ποὺ ρῥγοργίδπι ρυϊγοάΐηση οοπϑίσίηβας, ὑπ 46 

ἰληοπι ἰ6 ΠΟΞ56 ροΟΙΘΥΪΠλ15 Ὁ δὴ 4υἷὰ ἰῃ 580 Γ8 Π 6 ιν} 5 

ἱπργοββι8 683 564 δος [6 δὰ βιιρρ οἴ ἀδάυς!!. ΜΆ- 
δηϊιυὰο δαὶπὶ ἢΠοπογὶβ., 18 φυὶ Υἱίδιη ᾿νυΪβπηοα᾽ ᾿το- 

ΠΟΓΘ αἀἰσηδπι πο βιῖ, Δ ἀΠππηδηίυ βυρρ οἱ! 65᾽. 

ΕἸ Δα δαὶ δεΐπι ποη ΔὉ [15 ἰδπίυπι 415 ἃ 60 δοσορί!, 

δ0α οἰἶδηι 80 ἰΐ5 αὐ 'ρ86 ἰηίυ}} [ΟἸσΟΓΘ ΡΔΓ 681, οἱ 

υπάΐϊυθ 56 ποίυπι ργαϑίᾶγα, 80 ἱοθδδι, 80 ϑδροοία, 
δΔὺ παθίία, ἃ νοοθ. ΠΠπς δυίοπὶ αὐτὶ, ποη υἱ Διὰ οβίοῃ - 

ἰαιοποπι,, εοά υἱ αἀ υ}Πδῖοπι νἱἀοπίϊυ πὶ 05 οοιηρο- 

πᾶπιι8. Ναπο δυΐϊοπὶ ππάἀδουπι4ι6 ἰ6 νοϊμογο ἀΐξπο- 

δ66γθ, υὑπαΐᾳυθ (6 ἱπινθηΐο ἃ σΟμ γα ΓΙ Ϊβ ἀἰχποβοὶ. δὲ ἢ 

Ιυο0 4υΐ 515 νοὶ πὶ θα ΐβοογα, ἴῃ οἶγου 6, ἧπ {Ππ͵|4ιγς 

οἱ ἰπἰ4υ}8 οὐοσυραιοηΐθυ8 υἱιίδο ἀἶθ8 ἐγαπβίμαγθ, ἰδ 

[ογἱ οοιϊθυς ἱπιργουθογυπι.,, ἰπ σογγυρίογιην ἰοιηΐπυπι 

ΘΟΒΒΟΡΙΪΟ ; 5ἷ ἃ νυ] 15 σοπημροβίιίοηθ, 55 41|6 ἴ6 ΘΌσηο 

ἙΑ δ ηη5 ἀθάϊ πὶ ἃς ἀἰβδοϊυίαπι, μΠδυἃ δοουβ ηθλι 
πιοροίγίοοπι ργοσδοίοῦ ἰδηίοπὶ οἱ ἀϊββοί υἱδαηι : δὲ 
ἃ γοδίϊθυς, ρογίπάἀθ (6 ἀπιίοίυπι νἰάδο ἀἰάαο ἐ βίο - 

ὨΘη] ; 5] ἃ ΟἸΪἸ6ι4}}}118, Ὀδ Αϑο5 οἰνουπη οἷ8. οἱ 
Δ ΠΟΓῸ5 ; κἱ ἃ νυϑγ}}}8, ἢ} δδηθπὶ, ἢἰδ}} ῃΘο68588- 

γίθιη, πἰ}}}} 8ι} ἰμβι τ π ν ποοίγυπι οοποιιδῃβ 
Ἰοφυδπῖθιν δυάΐο ; 8] ἃ π|δηδῦ, Πι|8}0Γ της Δοοιιβᾶ- 

(ἰ0η18 ᾿ηδίογὶἃ ΟΥ οἰ Γ. 

8. ὕπνάδηδπι ἰφίϊηγ, χιαδο, μοίΐονο τὸ Παυίοιη 
ἈΒΠΟΒΟΟΓΘ,, ΟΙΠΊ 510 ΓᾺ εςία ΟΠλὰ Οοι γαγίι}} 8:1 - 
δυδηΐ " Εἰ φυϊά ἀΐοο Πάεδ!ο ἢ Νοαυο δηΐμι οἱ ἤοπιο 
818 ροϑ8:ΠῚ δνυϊάθηι ον ἀσιοβοογὸ. Ναπὶ οὔπ οαἰδσυ ἰμις 
ΡΘΙΔ8 }1 οἴ π}8., Θχϑἰ} 28 υἱ ἰΔιΓ8., ἃ. νη] 6 Ρο5 ἢ ΐη- 
ΠἾΔ5 υἱ ὁη18., ΝΟΡΙΟΙΤΟΡ Θά 85 υἴ ΠΓΒῸΒ,, ΘΑΤΠΟΙΙ ἰπι- 
Ρἰπρυάγα 5.688. υἱ τη }}8... ἐπ} τἸ ΤΠ ΠΠΘΠΟΓ δἷσ αἱ 
(Απιθίι5, γαρίδβ υ ἸΠρυ8., ἰΓΆΒοαγὶβ εΐ ΒΟΓρΘΠΒ, [ον ἰὰ 5 
"1 ΒοΟΓρίο, νογβί ρα} } 15 οἷς τὶ νυΐρα5, νἱγὰβ ἰμ! αι εἰς 
ΒΟΓΥῈΒ υἱ Δ5ρ᾽8 οἱ νίρογα,, δάνδγβθιιβ [γιγοβ ὈΟΙ υγῃ 
ξεγῶδ, υἱ ογυά6}18 1116 ἀσδπηοη : φυοπηοιὶο (6 ροίογο 
ΜῈ Γ ΒυμΠ65 ΔΠΠΟΠΊΘΓΑΓΘ, Οὐπὶ Πυπιδη παίμΓαΣ 
ΟἰΓΔΟΙΘΓΘ5. ἢ (6 π0ῃ νἱ θδη ̓  ΘΟ ΓΟΒαπὶ ἀϊ ογθη- 
εἴδῖπ ΘΔ ΘΟ πη πα πῚ ἴηι6 Ὁ 61 {δ᾽ οὶ, οἱ ρογίοα μι 
ο81 π6 ἰπυθηΐγα ποι υθαπ) Υἱγυιη πιο οἱ ἴδγαιη ἀΪ8- 
οἡπΊρη. Εοχιίὰ 16 ἀϊοδη) 6556 7 ΒΓΔ Αἱ ἴδγαΣ ὉΠῸ 
ἰαηΐαπι Υἱ"ἶο ἰδηθηίυγ : ἴὰ γ6ΓῸ 4} Οπιηΐα οἰγουμης- 
(ΕΓΒ Υἱ{|ἃ. Ἰοηρα πηλρὶβ αυδπὶ {|| γαιὶουβ 68 ΘΧΡΘΓΒ. 
ϑθἀ ἀππιοῃαπὶ (6 νοσλθο ἢ Αἰ4υΐ ἀ:Επηοη ΠΟΙ Υ6ι:- 
(15 ἐγγαηπίἀΐ 5} Ἶ 15 65.ι, ἤρα ἀϊνι εἴ5. ἀπναι, Οὐ 
ΕΥΡῸ Ρἰυγα Υἱτἶα, φυλὴν ΓΟ Γ8 οἱ ἀ:βιηοιθ5 Πα 6α5, αυ0- 
"040, 4550, [6 Ποιηΐιθπὶ γοοαυίωγαϑ ἢ δἱ γοΓῸ (6 
᾿ν ὙΠΙΪΠ6ΠῚ γοσδγὸ ΠῸΙ} ἰἰξθί., φυοπιοίο ἤΠάδί πὶ Δ0}6}- 



ἐν 5. ΖΟΑΝΝΙΒ ΟἸΠΒΥΒΟΒΤΟΜΙ ἈΒΟΠΙΕΡ. ΟΘΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡ. Ὁ0 

ἰα!ἰμνι87 Ουοὰ διίοπ) ἀοσίογίδ 6δὲ, δυμλ ἰ(ἃ πι8]6 51- 

9085 αἰϊοεῖ!, πα οοφίί2πλ08 χυϊάδηη διΐμαα; ποβίγας ἀὁ- 
(ον ϑίοπν., Ὡ6416 618 [(ραϊδίοια πονίπιυβ. 8οι 
Δρι ἰΟΠβοΓο πὶ δθύδηβ., Ἑοπιᾶπι ἀδιυιάδηβ., ᾿γγορίο 

ΒρΡΘΟΙ]0 οἰ δα γίοηι ΘΟ δἰ 6 γ8, οἱ δἀβίληϊοβ ᾿ρβυπιαυθ 

[ΟΠ ΒΟΓΘΠ ἱμ ΓΓΟΖ 48, π1}}} Ογηδίο [Γομ οι ΘΟΠΟἰ ἢ ἢ-- 

ΥΟΡΙι : ὃς 5δρ6, ΒΘΠΘΧ ΟἸΠῚ 518, ΠΟῚ νΘΙΟΓΪΒ ἢν 6 Πὶ- 

᾿Σϑυβ 5.μ}}}8 ᾿Ἰ:δϑιῖγα : ΔΠΙΠΊΔΠῚ γΟΙῸ ποβίΓᾶπ), ΠΘη 

διοίο ἀο[ογσπι, 56 οἰΐλπι (γί πα [ὉΓΏπ' 6586, ἰη5(8Γ 

0}: οἱ ΟΝ πλργαο., φιαο ἰ Ὁ] Γἀγυμίυγ, ἠδ κΐ- 
μἰ πηι} 4 ἀΘχ δομἴ 5 : σΖυληηύλην ἰΔηῖθη ᾿ς 8ρὶ- 

τἰτια!α δρθοι! πὶ Πα θδαπιι8 ἰοιζα Ἰπαἰΐυ5. οἱ αἱ]}08 
ἱ||ο. Νοα πιοάο δηΐη ἀοίογιμ δίοπι) πιοηρίγαί, βοὰ 

εἰΐαπὶ πειίδι {ΠΠ4π| ἴῃ μι ]ο τυ πϑιὰ ἐϊηθῆβδπι,, δὲ 
αι ϊείοιν) νοπγυ8. 

για εξαπείογμηι ἐρεομίμηι.---- 06 ρΟΓΡΟ βρδουΐϊυῃι 6851 

Ῥγοθογιπ) νἱγυγαπὶ πιοηιογίδ, ΒΘΟ Οη Ὀθϑῖ25 ἰρδοῦιπὶ 
αἷμα [ἰδίοτία,, ϑογὶριυγάγθηὶ ἰοοίίο, ἰαᾳ68 ἃ 60 εἰδί:5. 

δὶ γδ] β6ηιοὶ νοΐιμογίβ ϑαβοίογιπι ἰπημαρίμθϑ οοηίδιη- 
Ρίαγὶ, ἀοίογιη!(Δίοπι ηἸπι ἰᾳ5 Υἱά 6 015 : 4ι18 9ϑιμ 6] 
Φοποροοίι, 110 8110 46 0}}5 τ 4}} Ὡς τυγρυὐΐπα ἰ1- 
Ὀογοιδ. Αὐ [ιθς διεΐπὶ 1}}6 ΠΟ 18 6βϑί θα ΘΡΘΟΙ θη, 
[Ἀο Ποῖ χαθ ποὶνῖα γοἀ!! δῆς πιυϊαιοηοπὶ. Νοιιο ἰἰ8- 

σα ἰη γι ογαιη ἰογπᾶ πιδμόωϊ 99:1 δε ΒΟΓΨ 5 ἱπ 
ἀοιῖμ ᾿νε γίδ ΠΟΙ ἰπίγαι,, οὐ (ἘΣ: [ὑσπιδη ἢ 8)}}6 88, 

ηοιηοείο ἰὰ ἰπ [ἃ 118 ἱηρστοά! ροιεγ57 Βοφυϊα [6- 

γΓῶπ ἀϊοοῦ Εογᾶ δηἰπὶ ἀοίοτγίοῦ 65ι εὐ υππιοῦ ! Βοπιο. 

ΘΓ. η οἰδὶ ΒαίΌγ δ. [ΓΟ δ δἐε, ᾿λ3ηῶ [8- 

πιδῃ ἃγί6 δά ρῈ πιδηδιιθϑουνῖ : (0 γν60 (δ ΠΠΠΑγαπι 

"ϑίυγαίδηι (ογἰδἰθῖ ἴῃ πιδυθί αἴ 6, 4:5 ΟΠ ΓᾺ 
εϑίυγοπι δυγιη οδὶ, ἰγαουᾶδ, ἡυαιη ρου οχοι» 

διιἰοιδπ, 4υἱ πηδηϑυοίυάϊηθα), αι: ΟΧ πδιῦγα δας, 
᾿ιν [οὐ ἰδίοπι, αὐ συηίρᾶ πδίιγδηι 681, σοηνοῦ 8, οἱ 
«οἱ φυοά ἰεγυπ) ογαὶ πῆ16 το οη5, (δἰ ρδιιπ), ἡδίυΓγᾶ 

πιίίοιπ, ΘΟη Γ πδίιγαπ) (ΘΓΟΟ6ι1) σοηφιἰυ͵διϊ : ἃ αυΐ 
ἸΙουηοηι οἰσιγ85 πιλιιϑιδίυμηηι6 γο Ϊ9, δηϊπηθπι ἵστη 

Ἰοομα [δγοοίΐογοιη οἤίοὶβ ἢ οἰϊδιηδὶ ἄυο ἱΠΠ|ὸ ᾿ροα- 

τοηίᾶ δάβίηι, οἱ αυοΐ [ἐγ ἢ|1ἃ δ᾽ γωϊοηΐ8 ΟΧΡΟΓβ, 

οἱ φυοὰ οπιπίυπ) 5ἰ1 [Ἔγοοἰβδίπηα. Α(δηθη Υἱ ἰπάϊ(65 

εἰυἱ 4 θ60 βαρίεπιϊς, παίυγδπι ἰρβ8πὶ Υἱπεΐβ. Τὰ 

ἰσίιαν φαὶ δγάτυπι Ὠδίυγαπὶ Υἱποΐβ, σαγ ἴῃ ἰοἶρ50 

οἱ πδίυγα οἱ υοἱυπίδιϊβ θοπυπὶ ῥγοάϊβ 7 Ας 5] αυϊ- 

ἀσπι 6 αἰΐαπι ποπιΐποιη τΐίοπὶ γεάάογε ᾿0ΡΟΓΘΙη, 

π6 56 αυϊάεπι εἰ ὶ 68 πιδπάδγα υἱάδγεσ, αι βετὶ 

πόαχυίγαηιὶ : ῬΡΟ58868 ἰφπι 6 ἴθ ΟὈ] οΘΓα 16 ποη ἀοπι}- 

ΠΒπὶ 6596 γοϊυπίϑιῖ9 Δ᾽ ι6τα5, Π6 6 ῬΘΏ65 (6 ἰά τοῖυπ| 

6856. Νυπο δυίοπι Ὀο]]υὰ ἰπ8ἃ 65ῖ. ἰῃ ἴᾳ0 φοβὶίᾶ ἃγ- 

Ὀϊιγῖο. 

9. [ἡ ἴγαπι ἱπυείιιν. δαπριὶς Οἠγῖδι! πιοῦϑοα απὶνιὶ 

εχεῖϊπσμῖ!. Αἴεοιις ὀγθα οτεαιγας απιοτεπι (μγἰ δὶ τοῖς 

πεῖι.-- Θυλπι Ἔγζο Π8065 ἀείοπϑίοπϑηι, ἀϊπη πϑίυγδπι 

«πὶ ηοιι 5015} φυσπι ἐχουβδιϊοη 5 ΘΟΟΓΟ ΠῚ ρΓΟΐΈΓΓΘ 

Ροιογὶβ, ἀυπὶ Ἰδοπαπὶ ἰπ ᾿οπηΐ 6 πὶ ΟΟΠΥΘΓΙΪ5, 16 4116 ΕΧ 

μιοπιίπα ἰδοποπὶ [Δοΐαιη νἱάςπ8, ἰΦ ποη συ ΓΆ8, ἃς ἀυπὶ 

ἢ} 68, 415 ΒΌΡΓΔ ποίιγαπὶ 6}}5 δη}, ἸΑγε Γἰ5, 0] 

"6 6ἃ ΄ιΐάοπι ϑογνᾶβ, σθπθ οχ ΠΑΙῸΡΆ ᾿8 068, 568 ἄυπι 

[ογᾶ5 ργοδίθβ δά μοθ} Π Πἴο πὶ ποϑίγαπη ἀδάποογο ἐθη- 
ἰὐηϊ5., τοΐρδυπι ὁχ 8οἰ᾽ο γοριὶ ἀδιγυά 5. οἱ 'π "6 ]} 8- 

γυπὶ {ὩΓογ πὶ ἀορο 5 Ὁ Οορίία πδηιαυθ, δὶ μἰδοοῖ, 

ἱγᾶπι 6596 ἴογαπι : οἱ ΠυΔπί2π) 4}}} οἶγοὰ ΙΘ0265 οὐγϑῆι 
ἰπιροηάιν!, ἰδαίλη οἱ (0 ἱπιρεμάθ εἶγοδ (εἰρδιπι, 

446 ηἰπηπὶ Τυτὴ τΐτ6πῈ τηπηπϑυδίυπ)αηα το : 
πϑίη οἱ ἐΠ| 6 8.5: 5 ἀοηιϊίθυδ οἱ υηση}!}5 ἰποίγυσιια 65ι, 

ἃς ηἰδὶ οἰουγαβ ἰρϑυη), οπιηΐα ρογάει, ΝΘ4η6 ΘΗ͵πὶ 60 

οἱ τίρογα 8ἷς υἰβοογα ἰδθογαγα ροβϑιηδ, τ ᾿γὰ, Ὧ1: 

ππρι}}8. [Γἀγγοὶβ δδϑίάπθ ἰδηΐαὶ. Νεασδ υθγὸ σογρυΐς 

ἰδίυτι ἰαδοίλειαι, βοὰ οἱ διιΐπηα5 88} 14[61Ππ ΟΟΓΓυΠι- 

ΡΪ!, νἵπι 6᾽ 08 οπίπθηι ΘΟγΓοάθη5, αἰ] Δηΐ1}15, ἀἰΒΟΟΓΡΘΠΒ, 

οἱ δά οπιηΐα ἰπυϊ οι τοάάθηβ. ΝᾺπὶ δἱ ἰ5 4υΐ νϑγι} 68 

πῃ υἱβοουνυβ ἡυγὶῖ, Ππ6 Γαδρίγαγο αυϊάθπι ροίοῦὶὶ, 

ουποιῖα ἰηιυ5 οΟΥΓυρὶϊβ, φιοπιοάο 1416Ππ) βεγρθιηίο 
ΒΔ ΟΠπί65, υἰβοογὰ οπηηΐα οογγοάδηϊοπι, ἰγὰπι ἀΐοο, 66- 

πογοβιπὶ ἃἰἰαυϊά ρηγογα μοιογίπιιϑ ἢ Ουοιηοάο ἐγζο 
Ροιϊογ 8 21} ἢδς μεδβία ΠΠΡεγασὶ ἢ δὶ 1Π|4π ροιοηδιη 

ὈΪθΑΙ.5, 4ι5 ροδβδὶϊ ἐπίι15 μοϑβὶ 08 νθγπιθ8 οἱ βαῦρϑη- 

ἰ68 οχδιϊηφυσγο. Ἐσηιδ ροιϊο || 6δι, ἱπᾳυΐβ, 4ι: 
ἰδΔηϊδπλ νἱπὶ ᾿ῦ)οδι ἢ γι ϑυ8 δδησυΐθ Οδγίϑιϊ, 58ὶ 
οιτιπὶ (οἷα ϑιηδίυ : ἸΠΟΓῸ5 αυΐρρα ΟΠ Π65 ἀχϑίίῃ- 

δύογα ροιϊοιῖ ; ̓ υἱς 2446 ἀϊνίηπδειιπι ϑογίρίυγαγυηι 

Ἰοοιϊοηΐ διιθη οι δι, υΐοαυθ δά) ϊοἰς ΘΙ ΘΟ οδγυθπ: 
ρΡοΓ πὸ συΐρρα οιμεία ἀχϑίίησυ! ροίογυηι ᾿ἱπουθὶ 

δηϊπηδπηὶ ἰθοἰλοίΔ 65. Τιιη 406 δοϊυπλ ν᾽ νοι 5, ΟΌΓ 

Ἶλιν ποη πιο ογὸ οοῃάϊοπα 5ϊπ}}}5, φιάπ) τηογιυὶ : 

81 {ΠΠ|Ξ Υἱναηι θυ, Π0Ὸ5 νἴνογο Ὠδαυΐϊυ8, δὰ π6- 

ξοββϑαγίο ραγίῃυϑ. Νἰϑὶ θηΐπὶ ἰς 1105 οοοἀΘγίπιυϑ, 
Π|6 μο58. οἰμηΐηο ἱπιογἤοϊοηϊ : [Πη0 6ἱ ἅπι6 δχίγοιηυιῃ 

οὔτι ἀδ ποθ 5 ἰἷο υἱοιιοιη βυπηοηϊ. ΕἰΘηΪπῚ τ}8-“ 

φυΐϑαια πιοῦθυ5 ἰυυδοοιποάΐ, γι 6 18, ἰγγδπηΐουϑ 
οἱ ἰηβαι Ὁ} } 18 6οὶ, ἢ6 6 η08 υοι!ἀϊα οοτγοάἀεπαὶ ἤπαιη 

[λοἷξ : δὶ ἀσηίο5 ἰδοπυπὶ βυηὶ ἀθη6 8 ἰρβογαπι, 'π|0 

εἰἷαπὶ ἰοπχ βου γο8. [60 αυΐρρα υἱὲ Θχβϑιίαίι 8 

[υοτὶϊ, ἃ οαὐανογο ἀϊδοοάϊε : ὃἱ γ ΓῸ πιοῦθὶ δηὶπιὶ 

ΠυΠΊ4υΔπ) 52(1}8η1ὕΓ, ὨΘ406 (α5888ηῖ, ἀὐηδο ολρίιηι 

᾿ιοπίποπι ἀΐαθοϊο ργοχίπηιη διλίυσγίηὶ. Τδηΐδ δηΐπὶ 

ἢ Πογυπὶ νἷβ δὲ, αἱ αυλη δογνὶιυἱθη) ΟἸγίοῖο Ῥδυΐϊυ9 

οχμίθοϊ, ἔα ὧἱ ργορίον ΠΙαηι οἱ σομδπηδηι οἱ γοβηῦιῃ 
ἀδϑρίοογοι,, δαπηάθπὶ ἰρθηπὶ ἃ σαρίϊ ν}8 διι1ὶ5 ἀχίσδμη!. 

Νὰπὶ δίνας ἰῇ σογρογυπι, βίνα ἴῃ αν! ἰἀγυ πὶ, δῖν6 ἴῃ 

ἰογί: ἀπιογοπὶ 4υΐβ ἱποίἀογῖ!, εἰ φοἰομηδηι ἀστοὶ, 

οἱ τοβηππὶ σομ οπηηϊῖ, υἱ δηϊαία τὰ ροιίλιιγ. Να ἱρίυ 

Ραυϊο Ποιῃ ποφεηνβ ἀἰσοηιὶ, 5 Οἰιείβιαπν ᾿ἴ8 ἀπιδ 556. 
(υπι οπίπι ἱπνεπίδηιυγ αυϊάλπι ἀηΐμ! αἰδοι  θυ5 ἰἰἃ 

δουνυϊθηιοβ, εὐν πὰ ἱπογοῦ! 6 ποῦ 5 νἱἀοαιαν  Εἰ- 
ομΐπι ἰά6ο ΔΠΊΟΓ ογρὰ (γι πι ἱπ ἐγ οΥ 681, 4υἷὰ ἰοἃ 

γὶβ ποϑίγα ἐπ Υἱ  ΟΡυ ΠῚ 0 Γ6 ΘΟηβυπίυῦ : οἱ γαρίηυϑ, 

οἱ ἀνογιἶς ἀο  ἰ δυμπηιδ., οι νη: φἰογίαὶ βογνιπιϑ, 
48 φιϊά νἱ!υ5 [ὑεγὶϊ ἢ ΕΠ πιδὶ οἷπιὶ Δ πιοά!η) 515 

δομϑρίοιδ, Βἰ 110 πηο ον ογὶβ 116. φυὶ ἱπΠ 08 ΚΟΓΙΪΒ 

δυπὶ: ἰπο ΟὉ ἴιοα ἰρβῦιῃ [}Π|8 ἰη(εγίοῦ ἐγίβ. Θυδιία 

δηΐηι ἰἰθοιη ᾿ρο5ῖ, 4υΐ (ὁ φ]ογίοβιμη δὸ βρίθηὐϊάπηι τοὺ - 

ἀογα βδιιιάοηι,, οὐ ἰός ἱμϑιπὶ 16 ἀοτίάοι!, φιοὰ 610 - 

γἶδπὶ 40 ᾿ἰρεΐβ γδαυϊγαβθ, φυοπιοἋ0 ποη ΠΟ ΟΡ 1185 

εἰδὶ ἴῃ οοπιγαγίηπι νογίοιον ὅ ΝᾺ |}}}, φυϊάπηυϊά ἀραμὶ, 

ΔΟΟΙΒΔΙΟΓ65 (μι δυηί. 
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ἐκεῖνος" πῶς δυνήσομαί σε μετὰ τῶν ἀνθρώπων ἀρι- 
θμεῖν, οὐχ ὁρῶν ἐν σοὶ τῆς τοιαύτης φύσεως τοὺς 

χαρακτῆρας ; Κατηχουμένου γὰρ χαὶ πιστοῦ διαφορὰν 
ζητῶν, χινδυνεύω μηδὲ ἀνδρὸς καὶ θηρίου εὑρεῖν 
διαφοράν. Τί γάρ σε εἴπω ; Θηρίον ; ̓Αλλὰ τὰ θηρία 
ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαττωμάτων χατέχεται " σὺ δὲ ὁμοῦ 
συμφορήσας πάντα, ποῤῥωτέρω τῆς ἐχείνων ἀλογίας 

ὁδεύεις. ᾿Αλλὰ δαίμονά σε προσείπω 3" - ᾿Αλλὰ δαίμων΄ 
οὔτε γαστρὸς δουλεύει τυραννίδι, οὔτε χρημάτων ἐρᾷ." 
Ὅταν οὖν χαὶ θηρίων καὶ δαιμόνων ἐλαττώματα᾽ 
πλείονα ἔχῃς, πῶς σε ἄνθρωπον χαλέσομεν, εἰπέ μοι; 

Εἰ δὲ ἄνθρωπόν σε οὐχ ἔστιν εἰπεῖν, πῶς σε προσ- 

ἐροῦμεν πιστόν: Καὶ τὸ δὴ χαλεπώτερον, ὅτι οὕτω 

διαχείμενοι καχῶς, οὐδὲ ἐννοοῦμεν τῆς ψυχῆς ἡμῶν 

τὴν ἀμορφίαν, οὐδὲ καταμανθάνομεν αὐτῆς τὸ δυσει- 

δές. ᾿Αλλ ἐν χουρείῳ μὲν καθήμενος, καὶ τὴν χόμην 
ἀποχείρων, τὸ 3 χάτοπτρον λαδὼν περισχοπεῖς μετὰ 
ἀχριδείας τὴν τῶν τριχῶν σύνθεσιν, καὶ τοὺς παρ- 
εστῶτας ἐρωτᾷς, χαὶ τὸν ἀποχείραντα αὐτὸν, εἰ χα- 
λῶς τὰ πρὸς τῷ μετώπῳ συνέθηχε" χαὶ γέρων ὧν 
πολλάχες, οὐχ αἰσχύνῃ νεωτερικαῖς φαντασίαις ἐπι- 

μαινόμενος " τῆς δὲ ψυχῆς ἡμῶν οὐχ ἀμόρφου [69] 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ θηριομόρφου, γαὶ Σχύλλης τινὸς ἣ 
Χιμαίρας, κατὰ τὸν ἔξω μῦθον, γεγενημένης, οὐδὲ 
μιχρὸν αἰσθανόμεθα. Καίτοιγε καὶ ἐνταῦθα χάτοπτρον 
ἔστι πνευματιχὸν, χαὶ "" πολλῷ βέλτιον ἐχείνου χαὶ 
χρησιμώτερον " οὐδὲ γὰρ δείκνυσι τὴν ἀμορφίαν μόνον, 
ἀλλὰ καὶ μετατίθησιν αὐτὴν πρὸς κάλλος ἀμήχανον, 
ἂν θέλωμεν. 

Τοῦτο δέ ἐστιν ἡ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν μνήμη, καὶ 
τῆς μαχαρίας ζωῆς αὐτῶν ἱστορία, ἡ τῶν Γραφῶν 
ἀνάγνωσις, οἱ παρὰ τοῦ Θεοῦ δοθέντες νόμοι. Κἂν 
βουληθῇς ἅτταξ μόνον ἰδεῖν εἰς τὰς τῶν ἁγίων ἐκείνων 
εἰχόνας, καὶ τὸ δυσειδὲς ὄψει τῆς διανοίας τῆς σῆς, 
χαὶ ἰδὼν οὐδενὸς δεήσῃ λοιπὸν ἑτέρου εἰς τὸ ἀπαλλα- 
γῆναι τῆς αἰσχρότητος ταύτης. Καὶ γὰρ εἰ; τοῦτο 
χρήσιμον ἡμῖν τὸ κάτοπτρον, καὶ ῥᾳδίαν ποιεῖ τὴν 
μετάθεσιν. Μνδεὶς τοίνυν ἐν τῇ τῶν ἀλόγων μενέτω 
μορφῇ. Εἰ γὰρ ὁ δοῦλος εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ πατρὸς οὐχ 
εἰσέρχεται, ὅταν αὐτὸς καὶ θηρίον γένῃ, πῶς δυνήσῃ 
τῶν προθύρων ἐπιδῆναι ἐχείνων; Καὶ τί λέγω θη- 
ρίον; Θηρίου μὲν παντὸς χαλεπώτερος ὁ τοιοῦτός 
ἐστιν. Ἐχεῖνα μὲν γὰρ, καίτοι κατὰ φύσιν ὄντα ἄγρια, 
ἀνθρωπίνης ἀπολαύσαντα τέχνης, πολλάχις ἥμερα 
γίνεται. σὺ δὲ ὁ τὴν ἐχείνων θηριωδίαν τὴν χατὰ 
φύσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν ἡμερότητα μεταδαλὼν, 
ποίαν ἕξεις ἀπολογίαν, τὴν σεαυτοῦ πραότττα τὴν 
χατὰ φύσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν θηριωδίαν ἐξαγαγών ; 
χαὶ τὸ μὲν ἄγριον φύσει δειχνὺς ἥμερον, σαυτὸν δὲ 
τὸν ἥμερον φύσει, παρὰ φύσιν ἄγριον ἱστάς - χαὶ 
λέοντα μὲν τιθασσεύων χαὶ χειροήθη ποιῶν, τὸν δὲ 
θυμὸν τὸν σὸν λέοντος ἀγριώτερον χατασχευάζωψ ; 
Καίτοι δύο ἐχεῖ τὰ χωλύματα, καὶ τὸ λογισμοῦ ἐστε- 
ρῆσθαι τὸ θηρίον, χαὶ τὸ πάντων εἶναι θυμωδέστε- 
ρον" ἀλλ᾽ ὅμως τῇ περιουσίᾳ τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ δο- 
θείσηςιροι σοφίας, καὶ τῆς φύσεως χρατεῖς. Ὁ τοίνυν 
ἐπὶ θηρίων 3" χαὶ τὴν φύσιν νϑκῶν, πῶς ἐπὶ σαυτοῦ 
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μετὰ τῆς φύσεως χαὶ τὸ τῆς προαιρέσεως προξίδως 
χαλόν ; Καὶ εἰ μὲν ἄλλον ἐχέλευον ἄνθρωπον ποιῆσαι 
πρᾶον, οὐδὲ οὕτω [68] μὲν ἀδύνατα ἂν ἔδοξα ἐπιτάτ- 
τειν" πλὴν ἀλλ᾽ ἐνῆν σοι προδαλέσθαι τὸ μὴ κύριον 
εἶναι τῆς ἑτέρου γνώμης, μηδὲ ἐπὶ σοὶ χεῖσθαι τὸ 
πᾶν. Νυνὶ δὲ τὸ σαυτοῦ θηρίον, χαὶ οὗ πάντως χύ- 
ρίος εἶ, 

θ΄. Τίνα οὖν ἔχεις ἀπολογίαν 35, ποίαν 3") δὲ πρόφασιν 
εὐπρόσωπον προδαλέσθαι δυνήσῃ, λέοντα μὲν ποιῶν 

ἄνθρωπον, σαυτὸν δὲ περιορῶν ἐξ ἀνθρώπου γινόμε- 
γον λέοντα ; χἀχείνῳ μὲν τὰ ὑπὲρ φύσιν χαριζόμενος, 
σαντῷ δὲ οὐδὲ τὰ χατὰ φύσιν τηρῶν ; ἀλλὰ τοὺς μὲν 

ἐγρίους θῆρας εἰς τὴν ἡμετέραν φιλονειχῶν ἀνάγειν 35 

εὐγένειαν, σαυτὸν δὲ ἀπὸ τοῦ θρόνου τῆς βασιλείας 
καταστρέφων, χαὶ εἰς τὴν μανίαν ἐξωθῶν τὴν ἐχεί- 
νων ; Νόμισον γὰρ, εἰ βούλει, χαὶ τὸν θυμὸν θηρίον 

εἶναι " καὶ ὅσην περὶ ᾽ὁ λέοντας ἕτεροι, τοσαύτην σὺ 
περὶ σαυτὸν ἐπίδειξαι τὴν σπουδὴν, χαὶ ποίησον ἦμε- 
ρον μαὶ πρᾶον εἶναι τὸν τοιοῦτον λογισμόν. Καὶ γὰρ 
οὗτος χαλεποὺς ὀδόντας ἔχει καὶ ὄνυχα:, χἂν μὴ ἣμε- 
ρώσῃς αὐτὸν, πάντα ἀπολεῖ. Οὐδὲ γὰρ οὕτω λέων χαὶ 
ἔχις τὰ σπλάγχνα διασπαράξαι δύναται, ὡς θυμὸς, 

τηῖς σιδηροῖς ὄνυξι διηνεχῶς τοῦτο ποιῶν. Οὐ γὰρ δὴ 

τὸ σῶμα λυμαίνεται μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τῆς ψυ- 
χῆς διαφθείρει τὴν ὑγίειαν, χατεσθίων, σπαράττων, 
διαξαίνων τὴν δύναμιν αὐτῆς ἅπασαν, χαὶ ἄχρηττον 

πρὸς πάντα τιθείς. Εἰ γὰρ σχώληχά: τις ἐν τοῖς ἐγ- 

χάτοις τρέφων οὐδὲ ἀναπνεῖν δυνήσεται, πάντων "7 
τῶν ἔνδον αὐτῷ δαπανωμένων, πῶς ὄφιν ἡμεῖς τηλι- 

χοῦτον ἔχοντες .χατατρώγοντα πάντα τὰ ἔνδον, τὰν 

θυμὸν λέγω, δυνησόμεθά τι γενναῖον τεχεῖν; Πῶς οὖν 
ιαύτης ἀπαλλαγησόμεθα τῆς λύμης; λν πίωμεν 

ποτὸν νεχρῶσαι δυνάμενον τοὺς ἔνδον σχώληχας χαὶ 
τοὺς [64] ὄφεις. Καὶ ποῖον ἂν εἴη τὸ ποτὸν, φησὶ, τὸ 
τὴν ἰσχὺν ταύτην ἔχον ; Τὸ τίμιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ, 
εἰ μετὰ παῤῥησίας ληφθείη - πᾶσαν γὰρ νόσον σδέσαι 

δυνήσεται τοῦτο, χαὶ μετὰ τούτου τῶν θείων Γραφῶν 
ἧ μετ᾽ ἀχριδείας ἀχρόασις, χαὶ ἐλεημοσύνη τῇ 

ἀχροάσει προσγινομένη " διὰ γὰρ τούτων πάντων δυ- 
νήσεται νεχρωθῆναι τὰ λυμαινόμενα τὴν ψυχὴν ἡμῶν 

πάθη. Καὶ τότε ζησόμεθα μόνον ὡς νῦν γε οὐδὲν 

τῶν τεθνεώτων ἄμεινον διαχείμεθα" ἐπείπερ οὐχ 

ἔστι, ζώντων ἐχείνων, καὶ ἡμᾶς ζῇν, ἀλλ᾽ ἀνάγχη 
ἡμᾶς ἀπολέσθαι. Κἂν μὴ φθάσωμεν αὑτὰ ἀπο- 

χτείναντες ἐνταῦθα ἡ, ἐχεῖ πάντως ἡμᾶς ἀποχτενεΐῖ" 

μᾶλλον δὲ χαὶ πρὸ ἐχείνου τοῦ θανάτου τὴν ἐσχάτην 
ἡ μᾶς "5 χαὶ ἐνταῦθα ἀπαιτήσει δίχην. Καὶ γὰρ ἔχα- 

στον τῶν παθῶν τῶν τοιούτων, καὶ ὠμὸν χαὶ τυραν- 

νιχὺν χαὶ ἀχόρεστον, χαὶ χαθ᾽ ἑἐχάστην ἡμᾶς ἐσθίον 

τὴν ἡμέραν οὐδέποτε ἵσταται. Ὁδόντες γὰρ λέοντος οἱ 

ὁδόντες αὑτῶν μᾶλλον δὲ χαὶ πολλῷ χαλεπώτεροι. 
Ὁ μὲν γὰρ λέων ὁμοῦ τε ἐχορέσθη, καὶ ἀπέστη τοῦ 
παραπεσόντο: " αὐτῷ σώματος " ταῦτα δὲ τὰ πάθη 
οὔτε ἐμπίπλαται, οὔτε ἀφίσταται, ἕως ἂν ἐγγὺς τοῦ 

διαθόλου στήσῃ τὸν ἁλόντα ἄνθρωπον. Τοσαύ;η γὰρ 
αὐτῶν ἡ δύναμις, ὡς τὴν δουλείαν, ἣν ὁ Παῦλος περὶ 
τὺν Χριστὸν ἐπεδείχϑυτο, χαὶ γεέννης καὶ βασιλείας 

δ᾽ καί οἴη. Α. Β Ε. 53 θηρίων] τῶν θηρίων Βάά. 
. Εν Αἢ. 
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ὦ 
ὃι᾽ αὑτὸν καταφρονῶν, τὴν αὐτὴν καὶ παρὰ τῶν ἁλόν- 

των" ἀπαιτεῖν. "Ἂν τε γὰρ σωμάτων ἔρωτι, ἄν τε 

χρημάτων, ἄν τε δόξης περιπέσῃ τις, καὶ γεέννης 

χαταγελᾷ λοιπὸν, χαὶ βασιλείας χαταφρονεῖ, ἵνα τὸ 
θέλημα τούτων ἐργάσηται. Μὴ τοίνυν ἀπιστῶμεν 

Παύλῳ λέγοντι, ὅτι τὸν Χριστὸν οὕτως ἐφίλησεν. 

Ὅταν γὰρ εὑρεθῶσί τινες τοῖς πάθεσιν οὕτω δουλεύονυ- 

τες, πῶς ἄπιστον ἐχεῖνο δόξει εἶναι λοιπόν : Καὶ γὰρ 

, διὰ τοῦτο ὁ περὶ τὸν Χριστὸν πόθος ἀσθενέστερος, 

ἐπειδὴ πᾶσα ἡμῖν ἡ δύναμις εἰς τοῦτον χαταναλοῦται 

τὸν ἔρωτα, χαὶ ἁρπάζομεν, καὶ πλεονεχτοῦμεν, καὶ 

δόξῃ δουλεύομεν χενῇ " ἧς τί γένοιτ᾽ ἂν [65] εὐτελέ- 
στερον; Κἂν γὰρ μυριάχις γένῃ περίδλεπτος, οὐδὲν 

τῶν ἀτίμων ἔσῃ βελτίων, ἀλλὰ δι᾽ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο 

χαὶ ἀτιμότερος. Ὅταν γὰρ οἱ βουλόμενοί σε δοξάζειν 
χαὶ λαμπρὸν ἀποδειχνύναι, δι' αὐτὸ τοῦτό σε γελῶσιν, 

ὅτι τῆς παρ᾽ αὐτῶν ἐπιθυμεῖς δύξης, πῶς οὐχ εἰς τὸ 

ἐναντίον περιτραπήσεταί σοι τὰ τῆς τοιαύτης σπου- 

δῆς ; ᾿ 
ι΄. Καὶ γὰρ τῶν χατηγορουμένων τὸ πρᾶγμά ἔστιν. 

Ὥσπερ γὰρ τὸν ἐπιθυμοῦντα μοιχεύειν ἣ πορνεύειν 

ἂν ἑπαινῇ τις χαὶ χολαχεύῃ, αὐτῷ τούτῳ μᾶλλον χατ- 
ἤγορος γίνεται ἢ ἐπαινέτης τοῦ τὰ τοιαῦτα ἐπιθυ- 

- μοῦντος " οὕτω χαὶ τὸν δόξης ἐπιθυμοῦντα, ὅταν ἐπ- 

αινῶμεν ἅπαντες, χατήγοροι μᾶλλόν ἐσμεν ἣ ἐπαινέ- 
ται τῶν βουλομένων δοξάζεσθαι. Τί τοίνυν ἐφέλχῃ 

τὸ πρᾶγμα, ἀφ᾽ οὗ τὸ ἐναντίον σοι συμθαίνειν εἴω- 
θεν; Εἰ γὰρ δοξάζεσθαι βούλει, καταφρόνει δόξης, 

χαὶ πάντων ἔσῃ λαμπρότερος. Τί πάσχεις ὅπερ ἔπα- 
θεν ὁ Ναδουχοδονόσορ; Καὶ γὰρ καὶ ἐκεῖνος εἰκόνα 
ἔστησεν, ἀπὸ τοῦ ξύλου χαὶ τῆς ἀναισθήτου μορφῆς 
προσθήχην νομίζων ἑαυτῷ πορίζειν εὐφημίας, χαὶ ὁ 
ζῶν ἀπὸ τοῦ μὴ ζῶντος λαμπρότερος ἤθελε φαίνε- 
σθαι. Εἶδες τῆς μανίας τὴν ὑπερδολήν;; Δοχῶν γὰρ 
ἑαυτὸν τιμᾷν, μᾶλλον ἐξύδρισεν. “Ὅταν γὰρ φαίννται 
τῷ ἀψύχῳ θαῤῥῶν μᾶλλον ἣ ἑαυτῷ χαὶ τῇ ἐν αὐτῷ 

ζώσῃ ψυχῇ, καὶ διὰ τοῦτο τὸ ξύλον ἐπὶ τοσαύτην ἄγῃ 
προεδρίαν, πῶς οὐχ ἂν εἴη γέλωτος ἄξιος, οὐχ ἀπὸ 
τρόπων, ἀλλ᾽ ἀπὸ σανίδων χαλλωπίζεσθαι σπεύδων ; 

Ὥσπερ ἂν εἴ τις διὰ τὸ βάθρον τὸ ἐν τῇ οἰχίᾳ χαὶ 

διὰ τὴν χλίμαχα χαλὴν οὖσαν ἀξιοῖ μᾶλλον, ἣ διὰ τὸ 
ἄνθρωπος εἶναι, ἐναδρύνεσθαι. Τοῦτον χαὶ ἐφ᾽ ἡμῶν 

πολλοὶ μιμοῦνται νῦν. “Ὥσπερ γὰρ ἐχεῖνος ἀπὸ τῆς 
εἰχόνος, οὕτως ἀπὸ ἱματίων ἕτεροι, καὶ ἐξ οἰχίας ἄλ- 

λοι, χαὶ ἐξ ἡμιόνων χαὶ ὀχημάτων, [00] καὶ ἀπὸ χιό- 

νων τῶν ἐν ταῖς οἰχίαις ἀξιοῦσι θαυμάξεσθαι. Ἐπειδὴ 

γὰρ τὸ ἄνθρωποι εἶναι ἀπώλεσαν, περιέρχονται συλ- 
λέγοντες ἑαυτοῖς ἑτέρωθεν τὴν πολλοῦ γέλωτος γέ- 

μουσαν δόξαν. ᾿Αλλ᾽ οὐχ οἱ γενναῖοι χαὶ μεγάλοι τοῦ 
Θεοῦ θεράποντες ἐντεῦθεν, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ὧν ἔδει μάλιστα, 
ἐχ τούτων ἔλαμπον. Καὶ γὰρ" αἰχμάλωτοι καὶ δοῦ - 
λοι χαὶ νέοι χαὶ ξένοι χαὶ πάντων τῶν οἴχοθεν ὄντες 

ἔρημοι, τοῦ πάντα περιδεθλημένου ταῦτα σεμνότεροι 
πολλῷ τότε ἐφάνησαν. Καὶ τῷ μὲν Ναδουχοδονόσορ 

οὐχ εἰχὼν τοσαύτῃ, οὐ σατράπαι, οὐ στρατηγοὶ, οὗ 

στρατόπεδα ἄπειοα οὐ χρυσίου πλῆθος, οὐχ ἄλλη 

4 5. ΖΟΑΝΝΙΒ ΟἸΠΎΞΟΒΤΟΜΙ ΑΒΟΠΕΡ, ΟΘΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. δι 

φανταϑβία πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν ἤρχεσε. χαὶ τὸ δεῖξα 
μέγαν“ τούτοις δὲ τούτων πάντων γεγυμνωμένο: 
ἤρχεσεν ἧ φιλοσοφία μόνη "", καὶ τοῦ τὸ διάδημα χ' 

τὴν πορφυρίδα ἔχοντος χαὶ τοιαῦτα περιθεδλημένοι 
τοὺς οὐδὲν τούτων χεχτημένους λαμπροτέρους ἀτ 

ἔφηνε τοσοῦτον, ὅσον ὁ ἧἣλιός ἐστι μαργάρον "5 λαμ 

πρότερος. Καὶ γὰρ ἐν μέσῳ τῆς οἰχουμένης ἁπάστ 
ἤγοντο, νέοι τε ὄντες χαὶ αἰχμάλωτοι χαὶ δοῦλοι, χι 
φανέντων εὐθέως ὁ βασιλεὺς πῦρ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμὰ 
ἠφίει, χαὶ στρατηγοὶ καὶ ὕπαρχοι χαὶ τοπάρχαι χι 

ἅπαν τοῦ διαδόλου τὸ θέατρον περιειστήχει, χαὶ φων 
συρίγγων πανταχόθεν χαὶ σαλπίγγων καὶ πάσης μοὶ 

σιχῇς πρὸς τὸν οὐρανὸν φερομένη περιήχει τὰς ἔχε 

νων ἀχοὰς, καὶ χάμινος ἀνεχαίετο πρὸς ὕψος ἄπε 

ρον, χαὶ αὑτῶν ἡ φλὺξ ἥπτετο τῶν νεφελῶν, καὶ πάν: 

φόδου χαὶ ἐχπλήξεως ὧν ἀνάμεστα. ᾿Αλλ᾽ ἐχείνοι 
οὐδὲν τούτων ἐξέπληξεν" ἀλλ᾽ ὥσπερ παίδων παιζό' 

των χαταγελάσαντες, τὴν ἀνδρείαν χαὶ τὴν ἐπιε 
χειαν ἐπεδείχνυντο, χαὶ τῶν σαλπίγγων ξχείνων λα; 

προτέραν ἀφιέντες φωνὴν ἔλεγον“ Γγωστὸν ἔστ 

σοι, βασιλεῦ. [07] Οὐδὲ γὰρ μέχρι ῥήματος ὑθδρίσ 
ἐδούλοντο τὸν τύραννον, ἀλλὰ τὴν εὐσέδειαν ἐπιδε 
ξασθαι μόνον. Διόπερ οὐδὲ μαχροὺς ἀπετείναντο λ' 

γους, ἀλλ᾽ ἐν βραχεῖ πάντα ἐπιδείκνυνται" "Ἔστι γὰι 
φησὶ, θεὸς ἐν οὐραγῷ δυνατὸς ἐξελέσθαι ἡμᾶι 

Τί μοι τὸ πλῆθος δειχνύεις ; τί μοι τὴν χάμινον ; τί 

τὰ ξίφη τὰ ἠχονημένα ; τί τοὺς φοθεροὺς δορυφόρου: 
Πάντων τούτων ἀνώτερος ἡμῶν ὁ Δεσπότης χαὶ δυνι 
τώτερος. Εἶτα ἐννοήσαντες ὅτι συμδαίνει τὸν Θει 
βουληθῆναι χαὶ συγχωρῇσαι αὐτοὺς χαυθῇναι, ἵνα μ 
τούτου γενομένου δόξωσι ψευδῇ λέγειν, “ππροστιθέαι 

χαὶ τοῦτο, λέγοντες, ὅτι Ἐὰν μὴ τοῦτο γέγητα 
γνωστὸν ἔστω σοι, ὅτι τοῖς θεοῖς σου οὗ «1ατρεῦι 

μὲν. 
ια΄. Εἰ γὰρ εἶπον, ὅτι δι᾽ ἁμαρτήματα οὐ ῥύεται, χὶ 

μὴ ῥύσηται, ἠπιστήθησαν ἄν. Διὰ τοῦτο ἐνταῦθα μὶ 

τοῦτο σιγῶσι " λέγουσι δὲ αὑτὸ ἐπὶ τῆς χαμίνον, ἄν 
καὶ χάτω τὰ ἁμαρτήματα προδαλλόμενοι. Ἐπὶ δὲ τι 

βασιλέως οὐδὲν τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ὅτι χἂν χκαΐεσθαι μέ; 
λωσι, τὴν εὐσέδειαν οὐ προδώσουσιν. Οὐ γὰρ ἐ 

ἁμοιθαῖς χαὶ ἀντιδόσεσιν ἔπραττον ἅπερ ἔπραττο 

ἀλλ᾽ ἐξ ἀγάπης μόνης " καίτοιγε καὶ" ἐν αἰχμάλωςσ 
ἦσαν, χαὶ ἐν δουλείᾳ, καὶ οὐδενὸς ἀπολελαυχότ 

χρηστοῦ. Καὶ γὰρ χαὶ πατρίδος χαὶ ἐλευθερίας χ 
πῶν ὄντων πάντων ἐξέπεσον. Μὴ γάρ μοι τὰς 

ταῖς βασιλικαῖς αὐλαῖς εἴπῃς τιμάς. Ὅσιοι γὰρ ὄντ 

καὶ δίχαιοι, μυριάκις ἂν εἴλοντο προσαιτεῖν οἴχ 

χαὶ τῶν ἐν τῷ ναῷ χαλῶν ἀπολαύειν. Ἐξε.λεξάμ' 
γὰρ, φησὶ, παραῤῥιπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ Θὲ 

μου, μάλλον ἣ οἰκεῖν με ἐν σχηγώμασιν ἀμό 

τωϊὼν " καὶ, Κρείττων ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐ ἷς 

σου ὑπὲρ χιλιάδας. Μυριάχις οὖν ἂν εἴλοντο ἀπε 

ῥίφθαι οἴχοι, ἣ βασιλεύειν ἐν Βαδυλῶνι. Καὶ τοῦ 
ὅλον ἐξ ὧν καὶ ἐν τῇ χαμίνῳ δηλοῦσι, βαρούμϑε" 
τὴν [68] αὐτόθι διατριδήν, Εἰ γὰρ χαὶ αὐτοὶ πολλ 
ἀπέλανον τιμῆς, τὰς τῶν ἄλλων ὁρῶντες συμφορ 

ὁ: ἁλόντων] δὶς "), Ε΄. ὅν. ἀλόντων αὑτῶν Α. αὐτοῖς δ. αὐτόν Ο. Ε. Μοῦ. Βεη. 5) δὶς Ὁ. Ε΄ ἐφέλχης 
Μι. ἐφέλχεις. 5" χαὶ γάρ] καὶ γὰρ καί ). Ε΄ 
Αγιῆ, "τ τί μοι: (ἰ, ). ᾿ς. " χαΐ οἴη. 4. 

δ μόνη] μόνον Εμα. "6 μαργάρον] βορθόρου "". ἕ΄. Α' 
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Θυοσιπδάϊηοάδον δΐπ) Δ υ] ογίο γο] [ογηϊοαιοηὶ δορά! υπι 
δἷ η}5 Ἰλυάδγοῦ!!, νοὶ ἱρϑὶ δά π]αΐυβ [υογίϊ, 60 ἷμδο 
ρΡοϊΐυβ δεουθλίοῦ., αιληὶ ἰδυάύδίονῦ 1118 αδὶ : 5ἷὶς οἱ 

νδηφ σίογία' οὐρίἀυϊη, οὐ ἰδυάαπιυβ ΟΠπιΠ 65, Δ0οι158- 

1όγ8 μοῖϊ 5 6}88 4ιι81 ἰαυάλίογοθ βυπηῦϑ. ΟἿΓ ΘοΓσυ 

γοηι γοηλγὶ,, δυ)]08 οοηίγαγίυπι [101 5016 ἱ δοοίάογο ὃ 

ΝΑπὶ οἱ σίογῖίϑπι Θοπβ6αυΐ Υἱβ., φἰογίδπ) σΟηϊοηη6, οἱ 

ΟΠ πὶ ΟἱοΓΙοϑἰϑϑἰ 1118 ΟΓΪ5. ΟἿ ἰά ραϊογὶβ αιοά 

Ράνβι18 δϑὶ ᾿ ΝᾺ ΒΟ ΠΟὐοΠΟΞοΥ ἢ Ναπι οἱ [Π|6 διδίυ:πι) 

οΤοχὶὶ, Ἔχ ᾿ἰζπο (α) αἵ 6χ ᾿Π86ῃ51}}}}} [ὉΓπ|8 ρυ18}}5 56 5:0 

διᾶπι οΟποὶ ἰλιυγυ πὶ 6586. αἱ αἱ νῖνι5 ογαὶ οχ θῇ 
νίνοηία ΠΠ5Ι ΓΙΟΥ͂ Δρράγαογα ουρίουλι. ΥἹ ἀοη᾽ σα πίθπ) 

ἐμδδιηΐδηι ἢ υπὶ 5101 ραϊαιὶ ΠοπύΓοι σου οἰ ἶλγο, 6θη- 

. ἴυηιο] πὶ ροιὶυ5 δἰ θὲ ρατγὶῖ. θυϊὴ δηΐηι νἱἀοῖυ ἰηδληΐ- 

τηδῖ τοὶ πηλϑ 5 ΠΠ6Γο, 40.8Π| 510] ᾿ρϑὶ, οἱ δι ΐ τη: 50: 

νἱνοηιὶ, διφιὸ ἰάοο Πρησπι ἴῃ ἰϑηίη ᾿ιοΟΥἶ5 οὐ πλδῃ 
γόον}, φυοιποῖ 9 ποι [}6γ1 γἶδα ἀΐσηυϑ., ἀππὶ ποθὴ 

ἃ πιογί 5, δε Δ Δ550 Γθυ.8 ΟΥΠδΓὶ βδιυάοι ὃ Θυοπιαύ- 

πιοάυπι 5ἱ 4} }]5 ἐχ ρδνιτθηῖ0 ἀοηλ8 δι} οχ ρυ] ΟΠ Γὶ- 

(ὐ}π|6 οι |α: 5150 16 14}1{, φυᾶπι ὁχ 60 4ι04 ἢοιῸ 

δἰῖ : ᾿Ι0} πο] Υἱγιπὶ πη} ἤυπης ἱπι Δ υ. Οι6Π}- 

δύιποάυπι δηΐτ 1116 40 ἰμαρίπα, δίς 41} 4 νοβιίθυβ, 
Δ} αὖ αἰάΐθυθ, ἃ πὴ0}}8, ἃ σαγρεπιῖ8, ἃ ΘΟ] 15 
4155 ευηὶ ἰη ἀοιη 15, ᾽. δαιηϊγαιϊτίοηα λυ οΥὶ ουρίαμ. 

Ναιη οὐ) ΠΠΠυιἱἱ, αυοα ΠΟπ ἢ 65 5.1}, δηλ βογίη!, οἷτ- 
σππιδυῖ, υἱ 51:0] Αἰυπ 6 σ᾽οΓίδπι πηι} 10 γἰϑυ ἀἰσηδηι 

οὐπο!]Πθηι. όγυ φοπαγοϑὶ ΠῚ οἱ πηασηὶ οὶ [411] 

ποῦ ἐπάδ, 56 ἐχ 4υΐθυὺ8 ΡᾺΓ εἐγλὶ, οἴ δορί. Εἰ- 

δηΐπι οἱ σΔΡΙΪΥΐ, οἱ βουνὶ, οἵ ᾿υνθηδϑ, οἱ ρογοιτίηὶ, οἱ 

ΤΟΌυ5 ΟἸηηΐθ.5 ἀπο 5ι0 18 νδουΐ, πη }10 οἰ γΓίΟΓΟΒ Υἱϑὶ 

δυηΐ, 4ιαπ ᾿ΐ αιυΐ 1118 ΟΠ Σ}}}8 οἰγο Δι] ογαηὶ 
δειο Νυθυοϊοἀοηοϑοτγὶ μας ἰΔηίἃ 11]}Δ ϑίδίυα, πος 58- 

ἰγῶρα", π6ὸ ἀυσθβ, π66 ᾿πηηδηϑὶ ὀχογοιυβ,. πο 6 δυγὶ 

Υἱς. Ἴ66 συσινίϑ αἰΐδ ροιηρα, δοουπάυπ), οομ οι ρίβοθη- 

ιἰαπι οἷ.5 ΠΓΠΟΓῸ 54115, υἱ ΠΊΔ5Π015 ΦρρΑΓΟΓΕΙ ; [εἶ νΟγῸ 
η"ἱ 1118 οπηΐθυ5 ἀδδι αἱ ἜΓΔΗΪ, 5014 ρ}}}] ΘΟ ἶἃ 5.1}5 

[υἱὲ : φυὰ [10 φυΐ ἐϊλάἀδηγαία οἱ ραγρυγα ογπδίυβ,, οἱ 

101 4}}8 οἰγουπηβαρίυβ οταὶ,, 605 4] Ὡ]}}}} οοὐγηπὴ ὨΔ- 
Βουδηΐ, ἰδηῖ9 5ρ]θι ἀϊάϊοταβ ἰδείθυαὶ, φυδηίο 50] εἐδὶ 
ΠΑΡ ΔΙ᾽ δροηἀϊάϊον. Εἰοηΐ ἴῃ πιοά᾽ πὶ ΟΥ] 8 υηΐ- 
νογϑὶ δἀθπσοθδηιυῦ Ἰυνοποδ,, σδριϊνὶ, βουνυΐ, ἰἰϑᾳυὸ 

οὐάσοιϊΒ, 5ιαιπη ΓΟΣ ἰβηθῖι 40 οουϊὶς απ ἰοῦαι, δά - 

διδηι 05 ἀυοίθιδ, ᾿Οράγο ἢ ἶ5, Ὀγὶ μα  ρὶθ8 ἃς ἰοἱο εἐϊ4- 

"οὶ! ιπ6άτγο, ἀυπὶ νοχ ἢδιυϊατυπι 86 {Π| άγυπι οπιῃΐδ- 

06 πιυδίοὶ ἰηϑιΓυπιθιὶ 8ι[ οΌἢπ υ5406 ἀϑορηάθηβ, 

ΠΠογυπ ἀυγῖ θυ ρογβοπᾶγοὶ. ΕΌΓΠᾶχ βυοοοπ "δι αἱ 

βλπηπια δὰ ἱπιηπιθιιϑαπι Δ|{{Πυ0᾿ῚΠ 6 ἢ} πδα1ι16 δὰ ηι}}65 

δδοοηάθθαι., οὐλἶα πηϑῖὰ ἰΘΓΓΟΓΟ4 6 θ᾽ Πη8 δγαμὶ. 

γογυμὴ ἴΠ|05 4υ!ἀ6πὶ π}}}}} ποῖ οχίογγαί : 9οα 46- 
δίδη(65 4ι25] ᾿ἰυἀθη 65 ρι γος ἀογ βοῦν, ἃς ΥἱΓίυ!6Π) 
τηδηδιείυάἀϊποιη4υ6 βυλπ) οϑίοηάογιηί, ἰρδί54ι6 (υ}ν}5 

(α) Ἠΐς πιοπιογία [αἱνΐ νἱἀδίυν ΟΠ γυβϑοβίοπιβ, οὐ ἐϊεῖι 
διδιυδπι {ΠἸπ|ὶ ἃ ΝΑυσΒΟἀΔοΠοβογο ἰδοϊδπὶ δὰ ἐΐ 0 Τυΐπδο. 
Καῖ δυγδᾶ {8 ἰπ οχοπιρίαγίριϑ οὐηηίδυπ ΗΘ Γαἰοσ, Οὐδεὶς, 
[Δι δ [586 ἀἰεϊίυγ. 

ν΄ ΜαιμιϑοΡρι. Π0.) ραυοὶ ἰσσαηΐ, ἱμίο, ργο, πεν φαγίία, Εἰ 
8:0 Αἰιΐδινῖι5. " 

οἰδτίογθῶι δι 6168 νοσόηι ἀϊοοῦαμ! : Νοιιηι οἷ! εἶϑι, 
τές (Ῥαη. ὅ. 18). Νοαυδ οἰ νοῦ} }8 ἰγγαμμιηι ἀ6- 

Βοπρδίαγα νο θθδηΐϊ, 564 ἰδ ίυπι ῥ᾽ οίδι 6 βυδιῃ Ἔχ] ὶς- 

θ6Γ6. ΟἸΔΡΓΟΡΙΟΓ ἤθη ἸΟΩρίβ. βογιηοη θυ οὐηὶ ιἰδὶ. 

δ6ἃ ραυοἷδ ουμοῖα ἀδοϊαγαγυηΐ : Εεί, ἰπχαΐαμ!, δ ιις 
ἐπ εαἰίο, φιιὰ ροίοδι πος ὀγιιογ (1ϊ]ά, υ. 11). Οιά πονὴὶς 
ιἰΔηίδη) πλυ  {ΠΠ0 ἀπ 61 οϑιθηα 5 αυὐἱά (Ογπδοδα ἢ αυἱὰ 

εἰλάϊοθ δουΐϊοβ, αυἱὰ (Θγγ Ὁ] 65 1105 58416}}{65} Η8 
ΟἸΠηἾ 0.8 50 ΡΟΓΪΟΣ δι ΡΟίΘΗ ΟΡ οϑὶ Ὠοπιίν. [λ6ἀὸ 

ὁορίιδηι65 σοητϊηφογα ρο856 θοῦ! ἰ(8 ν6}}8ὰ, ἃς ρὸγ- 
Τηϊ ἀγα υἱ ἰρδ8ῖ σου ΓΟΓΘΠΠΡ ; μ6 {Π|10 δοοίάθηι!θ 

Υἱἀογοπίυγ πηοπάδοίδ ᾿οχυϊ} 6556, ᾿Ν06 οἰἰαπὶ Δα ηΐ : 

Θεοῦ ξὶ ΠΙος ποπ βαὶ, ποίμπι εἷς [ἰδὲ πο8 ἀ608 (μο8 "οι 

εοἰοτε (απ ὅ. 18). 

11. 51 οπίιη ἀἰχίπβομξ, θ6 5 ΟὉ ροοολία ποη ογποὶ 

Ποβ, 404 5ἷ πυὴ) οἰ μίλι, ἤἀ65 ᾿ρ5815 πον ἢ 14 [55 
561. ἴά60 ἰνἷς ΠΠΠπ|᾿4 ἰἀσοηϊ: ἃ γογὸ ἀΐουηὶ ἴῃ [υγηδοο, 

[γϑ]υθπεϊβει πη ροροδίδ ΘΟΠΠΘΠΙΟΓΔΗ65. Ουτληὶ ΓΟΘΘ 

δυο πὴ Π᾿ἢ}}] ἢ} ϑηγοαὶ ; β6ἀ οἰἰδηγδὶ σοι υυγοηάὶ δἰ, 

Ῥίαπι γο  σίον ο πὶ 86 ἤθη ρΓΟΘ υΓ08 6556 ἀΐσμηι. ΝΟΥ 
Θηΐ ἢ ΡΓγῸ γοιγ δαϊΐονθ δί416 πιογοθᾶθ ἃ ἀσαῦληι, 56 

ὃχ 80Ϊ1 οδγ δῖο : οἰΪδη)8ὶ ἰῃ σλρεν 416 οἱ ἴῃ 86 γυῖτ6 

Θβδοηί, 910 [Γυ θη 65 Βοηο. ΝᾺπι οἵ ρα! γί οἱ ΠΠθογίδια 
οἱ οπιιΐθυβ "οη͵8 οχοίθογηηϊ. Να πηδ οηΐπη ἰΠ105 ἰῃ 
Γορα}} υἷα σΟΙπΙ πε τΟΓ6 5 ΠΟΠΟΤΟ5. Οὐπὶ δηΐτη δαμποιὶ 

Οἱ [υ581} 6586η!, δαχοθιἶ65 ἀοπιὶ 81:06 πὶ σΟρΈΓ Π|}]υ}5-- 

δ6η!, δἰ τ61}}}}} θ0Νἷ5 (γυὶ : Εἰ οσὶ δηΐπι,, ἰη χη, αδ76- 

εἴμε ρεδεῖπ ἄομιο δεὶ πιεὶ, πιασὶδ ΄μαηὶ παϑήατο ὶπ (α΄ 

ϑιτπασμὶς ρεσεσαίοτιαν ( Ῥεαί. 85. 11}: οἱ, ΜεοίϊοΥ θεὲ 

ἀϊεα τπα ἷπ αἰτὶϊς (μἱδ φιρον ἡ ἰὰ (1 δ͵4.). Πη 56 ρου 
ΟΥΟ πη υἰδδοιὶ 4}}}6 61} 6856 ἀοπιΐ, ιϑπὶ ἢ Βα ΠΥ] ΟΙ6 

γτοσηάγα. [ἃ χιοὰ ρφ]Δ41:} 681 6χ 18 φυ ἰῃ ἔυγηδοα ἀ6- 

ΟἸΔΓΔΝ, ὍΩ͂ΓΟ 56 [ΘΓΓΘ ΠΘιη}6Ὲ δα δ᾽ δ(Ἰθη 6 πὶ ΒΒ Ὀ. ]Οηΐ- 
ὅδ. ΕἰεῚ δηΐ ΠΠ| 6 πο ΠΓυργοηιυγ ΠΌΠΟΓΘ, πᾶθπ0 
᾿ρ515 ἀοἱοΥὶ δγϑι}ὶ οι γογυπι, 40}}5 ἰρδί νἱἀθρϑηΐ, 6 - 

ἸΔιη α.65 : αυοὰ 58η01}5 πηλχίη)α ὈΓΟΡΓΙ1) Ο5,, ΠῸΣ 

εἰογίαπι, πο ποηογαῖη, πο Αἰ φυϊἀ πὶ ργοχίηο- 

Γύπι δϑιυἱἱ δηίθροόπαγο. Υἱάθ ἰφίίυν φιοιποάο ἰῃ [0Γ- 
ἤδΔΟΘ ΓΟ ομπηΐ ρορυΐϊο δυρρίίοαγοηί. ΝῸΒ δυΐθην πὸ 
χυίΐάθιη συν τγληαι}} 6 ἀρίπηυϑ, ἔγαίγυπι γοοοΓ ΔῈ 
οἱ ὀὕμη βοπηπία δυρίογαγεμῖ, 01] 502, δ64ᾺἉἍῳ ΔΠογῦηι 

οοιηπηοίία ἦτ δοῦρο θαυ δηὶ : αιοΐδ δὴ ΠΝ ΟΓΙοπὶ 

σοη οι ΠοΓοηΐ, π|}}}1|8 ρυϑῖοα ἀδεϊαγαγιῖ, {00]71|6 
δυΐοπ) ργωϑίο δι θόυμ) ρΔοΆΓΟ ϑ(μοπ65, Βοϊηάο 

΄υΐα 56 ποη 4 ἰἀ βυ[σογα ρυι θη, δι μϑι}058 60η- 
[υσίαηϊ : ἰρ5ὶ δυΐϊαπὶ πο Δ] ὦ ΔΠΙ͂ΌΓΓα ἀΐουηϊ, αυᾶπὶ 

δρί γίϊαην οοπιγίίμπι. ΕΠ 05 [1Δ6186 Θἱ 08 ἱπηϊὐπιιν. Νάμι 
οἰἰδιῃ ἡπης δι δυγόδ ἰπηῆ0, ΠΙλΙΏΘΠ85 ΘΙ 06. ἰγγΓ81}- 

ηἶ8. ϑοά ποι αἰἰϑνάδιι5 {γπηραπί5, ποη {1}0}}Ὼ5.,. ἢ} 

αἰηγγίβ, ποη τοϊΐψιο αἰνι ἰδγαῆὶ ΔΡρΑΓΑΓΝΐ : νοι, 

οἰφὶ ἢ μουμρογίδε 5 (υγηϑοοπι ἰμοίδγ ὁρογίθαι, ἰὲ 

Ῥυϊ5. ἀοΠ φαινη 5, 6 6 ἰρδύιη δἀογδηλ, οἱ σγὶν τη 

πιο ο [ογαοἷθ ΓῸΒ δἰ θίλη5. Να ἰἴΔ 4116 ραυρογίδίθηι 

ΒΟγΓθαιη 5, ἀμ ἰγηάσθηι δυι 5 ᾿. Νύη ἰυης οἰΐδηι 

1 1ῃ ϑ8δνῖ!. οἱ αἰϊχυοὶ Μ585. Ἰορίνιγ, "6 ἐφ ῊὙ «ΠΟΥΓΘΩΙΝΜ: 

ρανρογίαιἶδ [ογπαοθῆι. ϑ6ὰ ργαϑίδγο νυ οἰιγ ΙῈΟ.10 ΜΟΓΕΙΙ!, 
45 ἐπ ἰοχία ͵δοοῖς 



55 5. ΦΌΑΝΝΙ5. ΟὈΠΠΥΘΟΒΊΤΟΜΙ ΑΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΧΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. δὲ 
ἡ «ἷ ἐπ ἰογηδοαπὶ ἱποίάογηηι [ΠΠ υδιγίογου οἤΐδοι! : φαὶ 
δυίοπι δίλιι πη) δἀογάνθγι, οὐοὶδὶ δυηῖ, ϑοὰ ἰυης 

οεηεἶῶ ἐπε! (Δεῖ δυηί: ἤθΠς ὙΟΓῸ αἰΐα ἢϊς, 418 ἴῃ 

ζυιυγο 8ζου]ο, 412 οἱ 6 οἱ ἴῃ [Ὁ{0γὸ δθοουϊο. ΝᾺΠ) 

4}, Π6 ΠιδΙη0η8π) δἀογάγοηϊ, ρϑυρογιδίοπι) οἰασογυπὶ, 

οἱ ἰνὶς οἱ [ΠΠ}ὸ Βρ!ηἀ ἀΐογ68 ογυηὶ : 4] ν6ΓῸ [᾿ς ἰη]- 
βία αἰν (1498 ροβϑοάδγυηϊ, ἰυῃ 6 ΟΧΊΓΟΠΙΔ8 ἰΠ6ηἰ ρύρη18. 

ΕἘχ πο [γῆϑο6 [,2ΖάΓυ5 Ἔχ, ΠΟῚ Πΐη118 ΘΟηδρίουβ 

αυδῆι ἰγ65 11 ρυϑῦ] ; ἀἶνο8 δυίθιη, αυἱ Δα ογληι 

βίδῖυδηι ἰηβίαγ [υἱ!, δὰ ζοϊιοπηδη ἀδιπηδίυβ 651. ΝΆ 

4υς ἀΐοεῖδ βυηῖ, ἤσυγά Ποτγυπὶ ογϑηϊ. ὕι ἰρίιυγ 1ἱ αυὶ 

ἰῃ (ογπδοθ ἱποίἀδγυδ, Πΐ}}}} ραβδὶ βυηῖ: 4υὶΐ Ὑ6ΓῸ 

[οΥγἷβ δγηηὶ, τπϑβῃ8 οὕ Ὑϑ θη Θη 14 δι} ΔΌΓΕριΐ : 8ἰ6 
οἱ ἰυπς 6ΓΪϊ ; δαποιΐ ηαυἱ μ6Γ δυνίυπι ἰζπουπὶ ᾿πορἀ.η!, 
ΒΪΠ ἰησγαίαπη ρα Θηίυν, δα ἰφεΐ ἀρράγοθυηι : φυὶ 

δυίοιη ἱπιαχίποπη δαογανογυηΐ, ἰζποπὶ νἱάδθυι ἰη 

᾿ 86 4υδυῖδ [Ὁ ΓΔ δ ν}0}8 ἰΓτ ἢ, 6Π), Οἱ [}{1}18 Δι{ΓΔ}}6 61. 

Ἰιαηυα 58ἰ 4υ}5 βα βόπΏϑ 1 ΠΟ ΟΓΘαΪ!, ἢλης νἱάδηβ [0Γ- 
ΠδΟΘΙΏ, ἃ μι 86} 008 ἰυἱυ0ΓΔ οΓοάσγα οαΐβοιὶ, 80 Π6 

εἰπιοδὶ ρδυρογίδιῖὶβ [Ογηδοθπ), 8648 ροιυ8 ΓΟΓΙΔΟΘη.. 
Ρεοολιὶ. Πς οηΐ οἱ ἤδηληᾶ οἱ ἀ010Γ 68ι; 1114 Υ6ΓῸ 
ΤΟΒ οἱ γοαυΐο8. [π [Π|4 ([Ὀγπᾷοθ ϑδίδὶ ἀἰδῦυ!ϑ: ἰη [86 
δηβ6 1} ὁχουοηί6Ἀ ΠΑΙΩΠΊ8Π). 

139. Πυς δυσίΐδηι ἀν] 65, 40] ραυρογίδι!8 Παπηη δηι 

δοοοῃάυηϊ. Ὀδυρογίθυθ δη ἢ Π}}}}} ποσοῦ, ΓΟΓΟ 

ἰμδὶ8. διιρεγνοηίθῃία ; δ6 Υ6ΓῸ 0805 [Π2Π}}}}}8 ἰγδύδηϊ, 

4.85 ᾿'ρ5ϊ μγοργὶ 5 πιδηΐθυβ δοσοηέίθγυηι. Τίς 8η46- 

ἰυ5 ἀοβοθηάϊί 8 ρὺυδγυδ ; Δπὶ γ6γὸ ποὸ5 δά 608, αἱ ἐε 
[ὈΓΠΔ06 ρδυρογίδ δ 5}, ἀδδοοηάδληγυβ, οἱ Ρ6Γ οἷδς- 

ΒΛΟΒΥΠΆΠῚ ΓΟΓΘΠῚ ραΓίδεηηυ8, ΠΑ Π)ΔΙ4116 ΘΧοι ἰΔΠ}08, 

υἱ οὐπὶ 1}}18 σΟΓΟΠΔΓΙΠὶ δ᾽ 8 ΘΟΠΒΟΓΙρΒ : υἱ406 ρ6- 

μοημ 5 ἤαπϑη ΟἾγΙδιΪ νὺχ οχουϊίιὶ αἀἰσοπ5., ἔἶξι- 

»ἱδηίεπι Ὧι νἱαἰεδιῖδ, εἰ ραυϊειὶς ( Μαιιῆ. 85. δ ). ΠΠπ:Ὸ 
ΟΠ ΥΟΣ ἴμ)6 ΠΟΪΒ ΓΙῸ ΓΟΓΟ δάδγὶῖ ρ6Γ πκοάϊδη) 

Πατηπηλι δ᾽ δ ΪΔη5. θοδοδηύδιηιβ [2416 ουπ αἰδοιηὺ- 

ΒΥΩΔ ἰῃ ἰὈγηδοοη ρϑυρεγίαι δ : νυνἱάδλπηυβ. ρἐι]080- 
"8δη.65. 1105 4] ἴῃ ἰρ8α διθυϊδηῖ, οἱ σΔΓΡΟΠΟΒ 68]- 

ὁαδηϊ 1 : Υἱάθδημιιβ γὸπὶ ποδὶ δί4υ6 διροπάδληι, 

Βοπηίηοπῆ ἴῃ [ὈΓΠΔ0Θ ρ50}Π μη τ0π), Βοιπίηοπὶ ἰῇ ἰζη6 
ὑγλι δα ἀξοηίθηιν, ἀχίγοη!ᾶ ἐμπορία ΟΠ ἰψαιϊι, οἱ πλ}} {88 

Ομνγίϑιο ἰδιιάθβ γείεγθιίθη). Εἰομΐπ) ρυ ΓΒ 1118 ρᾶ ΓΒ 

δ} ἰ φυΐ ραυρογίαίοπ) οἰ βΓλιίαγυῖ Δ0 [1009 (οΓυηί.. 

Δ ΑΙ, οἱ ἐερεγϑος σαἰσαηϊ. Ἰηῖτα χυϊάδη), πμιίία8 ὍΘ ἰαλι» 
4ὑ:ς ῬΓΟ, πιμία5 Οἰιγέξίο ἰαπά 68. ᾿ 

Νδπὶ ἱκηθ (ογγ Ὁ Π10Γ 68ὲ πῃ η οἰ 125, πιλρίβη0θ ᾿ θθη- 
ἄδγο δοίθιὶ. δϑὰ ἢαδπηη)8 ριιδγοβ ||08 ποὴ ἰησοπάϊι, 

γογυπὶ αὐυἱὰ ργαιϊ28 Ὠοιηΐδο τγοἀἀογυπί,, νἱπου)ὰ 
ἸΡΘΟΡΊΠῚ 5010 80] 18 88}. Πἰὰ οἱ ηυης, 58] ἴῃ ραυρει- 
ἰΔίοπι ἰδρϑυδ γαῖ 5 4585, ν που] ΒΟ νυ οἱ ΠΠΔ1}}Π|8Ὰ 

ὀχϑιϊσυϊ(γ ; δὶ ἡθη οχιἰησυαίυν, ἰὰ φιοι πῖγα}}} 118 
θϑὶ, ΓῸ Πδιηπ)8 [08 οἴϊοίιυν ἦ ; ᾳυοά ἰυης οἰΐαπὶ οΟἢ- 
εἰσὶ! 1. πᾶπὶ ἴῃ πιρὰϊδ [ΌΓΏ866 ΓΟΓΟ ρυγῸ [γυθυδηίαυγ.. 

ἰσποι φυϊάεπι ποη δχϑιϊηχίι, βθὰ πα σοι! θυ ΓΟΡοπίυν 

αυὶϊ 60 ἰπ͵δει! [ἀϑγαμὶ ἱπηροάϊν!ι. Ηος οἰἰλμ ἴῃ μἢ}}}0- 

ΒΟρ]ΔηΠ)θὺ5 νἱάθ γα δϑὶ : δἰθηἰπὶ ἰῃ ραυρογίδία ἰπ|0- 

Γ8 πιδϑὶβ Θχρογί65 διιηΐ, αι8πὶ ἀἰνῖι68. Νὰ ἰίδαυ 
ΘΧίΓἃ οαπηΐηπΠὶ δε ἀδϑηιι8, ἢ} 12 ΟΡζα ρυρΟΓΘβ πηϊδοιὶς- 

οογύϊα δἤδοιΐ, ἢὸ ρα ἰϑηυν ᾳυοὰ ἴυπο {1} ρᾳ851 5ηηῖ. 

δ᾽ οηἶπ ἀδδοθηάδηϑ δι] ρυσγοβ οὐ 1}1}5 βίοι ογὶβ, πἰἢ}} 
ἸῺ }} 0] ἰηίεγοῖ ἱρηΐδ : δ' διιί6 πὶ διιρογηθ 56 6 6}18, 
ἀοβροσγὶβ ᾿Π|08 ἰη ΠαπηΠΙΔ ρϑΙρΟΓίΔ1|5, 16 ΠᾺΠΙΠ)Δ 

οοιηθυγοῖ, Βεβοοηάα ἰφί!γ 'ῃ ἰσηοιι, πα ἱποσηάδγὶβ δ 

ἵξιια : πΠ6 δθάθ88 ὀχίγδ ἰζπθιη, Π6 (6 Πηιηηιδ ὐυγὶ ρίαὶ. 

δὲ δηΐἷπι (6 νον οὐπὶ ρϑυρΟΓΙθυ5, ἃ ἰ6 δυβοδίοι; δίη 

αὖ 1118 δοραγαίυιη, διδιϊαι ἴῃ (6 ἰΠ5]116ῖ, [646 ΔΡγί ρίοὶ. 
Να ἰσίθυγ δυβοθιίδθ Ὁ 1}Π|8 60 οοπ]θοιβ : βοα ουπὶ 
ἀϊλνο!υβ υ 556 γι! 605 αὐ δυγυπὶ ποη Δι ογθηὶ σοΠ] εἰ ἴῃ 

[Ὀγηϑοαπὶ ρΔυΡΟΓίΔ115, π6 ἤυδγὶ8 αχ ἰη) οἰ δηκίιπὶ,, δοι 
ΟΣ ἰπ] ΟΙΟΓΙΠῚ ΠῸΠΊΘΓΟ,, υἱ 518 ΟΣ 56 ΓΥΔΠΔΟΓΙΠῚ, Ἰ0ἢ 
ΟΧ υγΓοηδογι ὨυπΊ6ΓΟ. Νδπὶ ν ΓῸ ΓῸ5 6ϑ[ σορίοϑιβ, 

ποη ἀοιἰη6Γὶ Θομῃουρίβοθηι αἰ ἰαγυϊῃ., οἱ ΟἸΠν ρϑιι- 

ρογίθυβ νογβαγὶ. ΗἸ οπιπίαιη δυηὶ Ορυ οι 1551 π|ΐ, αὺ 

σὐρίἀἰιαῖοιν ἀϊν[ ἰγαπι οΘοπουϊελνογυιξ. ΘΔ ἀοψυίἀοιη 

1} φυΐ ἐμης τοζαπὶ σοι ΘΠ ρΒ6Ρυηῖ, ἰρ50 Γὸθ6 ΟἸΆΓΙΟΓΟΒ 

δυηῖ εἴἴξοι!. Εἰ τὰ ἰφ τΓ δὶ Γ65 ἰν}}}18 τη] ἀδερί οἶα, 
(ο10 τπυπάο ργθι!οϑίοῦ δγὶβ., υἱ οἱ βδηςφιὶ ἢ}]}}, Οιήϑε 

ἀϊσπμδ ποὴ ἐγαὶ πιμπάις (οὗν. 11. 58). ὕιχΆ᾽ ἰίαφυξ ἀΐ- 
ξιιυϑ [45 σ2 [685{}}}8 ', ἀδγί 6 ργοθβοηι. [14 δι ὶπ οἱ 
δὶς ρθη ἀΐον δγί8,, οἱ (υἱυγῖ8 Ὀοπὶβ {γι ογὶβ, αγϑιΐα 

οἱ θεοηϊσηϊίδία θοπιὶ ηἰ ποϑιγί 765} ΟΠ Γαΐ, οὐἱ σ]ογίἃ 
οἱ ἱπιρογίυπι ᾿π 5506} ΒΘ ου] γι πι. Απιθῃ. 

Ἶ ροβί 38. νοῦθϑ, ῬιῸ βαπηθα [ὉΠ5 ΦἸΠ οἰτμγς τηδιυδογίρι 
Οοάΐο65 μιν πὶ οἱ 58 ν}}. ἢ ΠΙΔΓρΡΊΠ6 δίς ἰδ θιὶ : ὁμοα δίμπη 
υἱάετγο 65| ἐπ ρῃμοξορπαπίΐδιις : Εἰοηΐπι ἐπ ραμρετίπί6 [ἢ)0- 
τί πιοιὶξ ἐχρεογίθδ διπιῖ, ηἡμαπὶ αἰυΐδς, εἰ 1π πιοαΐο [ὑγπιι(δ 
ΤΟΥ͂ ῬΆΓΟ ῬΕΥ[ΓΜΙΙΓ ̓  σιο ἔμιο Εἰΐαπι σοπίσέί : ἱσπόηι 

ἐπὶ πο ὁ ϑιίπ χα, το πὸ σοπιθμΓ Υ ΕΝ 7 φκὶ ἐ0 1) 6 οἱ 
μοταπί, ἐπιρεαϊυϊ. ΝΟὺ μαηιιδ, Οἰο. 

ἃ 8. οπ!ηθ8 Μδηυκιτίὶμιὶ, οἱ κ5ἷς Ισρίς Αηΐδηιϊ!5. 54.}}}. δὲ 
Μοζγεὶ., οὐ 8, ργο, εὐὐἰοκίίθιις. : 



ἫΝ ΙΝ ΜΑΤΤΙΕῸΜ ΒΟΝῚΙ,. 1Υ. 5, 
σφόδρα ἐδάκνοντο" ὅπερ μάλιστά ἔστιν ἁγίων ἴδιον. 

μὴ δόξαν, μὴ τιμὴν, μηδὲν ἄλλο προτιμᾷν τῆς τοῦ 

πλησίον σωτηρίας. Ὅρα γοῦν πῶς ἐν χαμίνῳ ὄντες, 

ὑπὲρ τοῦ δήμου παντὸς τὴν ἱκετηρίαν ἐποιοῦντο. 

Ἡμεῖς δὲ οὐδὲ ἐν ἀνέσει ὄντες τῶν ἀδελφῶν μνημο- 

νεύομεν. Καὶ ἡνίχα δὲ τὰ ἑνύπνια ἐζήτουν, οὐ τὸ 

ἑαυτῶν ἐσχόπουν, ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν " ὅτι γὰρ θα- 

νάτου χατεφρόνουν, διὰ πολλῶν μετὰ ταῦτα ἔδειξαν. 

Πανταχοῦ δὲ ἑαυτοὺς προδάλλονται, τὸν Θεὸν δυσ- 

πῆσαι βουλόμενοι. Εἶτα ἐπειδὴ οὐδὲ ἑαυτοὺς ἀρχεῖν 

ἡγοῦντο, ἐπὶ τοὺ: πατέρας χαταφεύγουσιν " αὐτοὶ δὲ 

οὐδὲν πλέον ἔφασαν εἰσφέρειν, ἀλλ᾽ ἣ πνεῦμα συντε- 

τριμμένον. Τούτους δὴ καὶ ἡμεῖς ζηλώσωμεν. Καὶ 

γὰρ γαὶ νῦν ἕστηκεν εἰχὼν χρυσῆ, ἣ τοῦ μαμωνᾷ 

τυραννίς. ᾿Αλλὰ μὴ προσέχωμεν τοῖς τυμπάνοις, μη- 

δὲ τοῖς αὐλοῖς, μηδὲ ταῖς χινύραις, μηδὲ τῇ λοιπῇ 

τοῦ πλούτου φαντασίᾳ " ἀλλὰ χἂν εἰς χάμινον ἐμπε- 
σεῖν δέῃ πενίας, ἑλώμεθα, ὥστε μὴ προσχυνῆσαι 

ἐχείνῳ, καὶ ἔσται δρόσος ἐν μέσῳ διασυρίζουσα. Μὴ 
τοίνυν φρίττωμεν, πενίας "5 ἀχούοντες χάμινον. Καὶ 

γὰρ χαὶ τότε οἱ μὲν ἐμπεσόντες εἰς τὴν χάμινον 

ἀπεδείχθησαν λαμπρότεροι, οἱ δὲ προσχυνήσαντες 

ἀνῃρέθησαν. ᾿Αλλὰ τότε μὲν ὁμοῦ πάντα ἐγένετο " 
νῦν δὲ τὰ μὲν ἐνταῦθα ἔσται, τὰ δὲ ἐχεῖ "5, τὰ δὲ χαὶ 
ἐνταῦθα χαὶ ἐν τῇ μελλούσῃ ἡμέρᾳ. Οἱ μὲν γὰρ ὑπὲρ 

τοῦ μὴ προσχυνῆσαι τὸν μαμωνᾶν πενίαν ἑλόμενοι, 
καὶ ἐνταῦθα χαὶ τότε ἔσονται λαμπρότεροι" οἱ δὲ 

πλουτοῦντες ἐνταῦθα ἀδίχως, τότε τὴν ἐσχάτην [09] 
δώσουσι δίχην. ᾿Απὸ ταύτης χαὶ Λάζαρος τῆς χαμί- 

γου ἐξήει, τῶν παίδων ἐχείνων οὐχ ἧττον λαμπρός" 
ὁ δὲ ἐν τῇ τάξει τῶν προτχυνησάντων τὴν εἰχόνα 
πλούσιος ἐν γεέάννῃ χατεδιχάζετο. Καὶ γὰρ τὰ εἐρη- 
μένα τύπος ἐχείνων. Ὥσπερ οὖν ἐνταῦθα οἱ μὲν 
ἐμπεσόντες οὐδὲν ἔπαθον, οἱ δὲ ἔξω χαθήμενοι μετά 
πολλῆς ἡρπάγησαν τῆς σφηδρότητος " οὕτω χαὶ αὖτε 

ἔσται" οἱ μὲν ἅγιοι διὰ τοῦ ποταμοῦ τοῦ πυρὸς βαδί- 
ζοντες, οὐδὲν πείσονται ἀηδὲς, ἀλλὰ χαὶ φαιδροὶ Φ- 

νοῦνται " οἱ δὲ τὴν εἰχόνα προσχυνήσαντες, ὄψονται 

τὸ πῦρ αὐτοῖς θηρίου χαλεπώτερον παντὸς ἐπιπη- 

δῶν, χαὶ χαθέλχον ἔνδον. Ὥστε εἴ τις διαπιστεῖ τῇ 

γεέννῃ, ταύτην ἰδὼν τὴν χάμινον, ἀπὸ τῶν παρόντων 

πιστευέτω τοῖς μέλλουσι, χαὶ μὴ φοθείσθω πενίας, 

χάμινον, ἀλλ᾽ ἁμαρτίας κάμινον. Τοῦτο μὲν γὰρ φλὸξ 
καὶ ὀδύνη, ἐχεῖνο δὲ δρόσος χαὶ ἄνεσις ’ χἀχείνῃ μὲν 

τῇ καμίνῳ παρέστηχεν ὁ διάδολος, ταύτῃ δὲ ἄγγελο" 
“ινάσσοντες τὴν φλόγα. 

ιδ΄, Ταῦτα ἀχουέτωσαν οἱ πλουτοῦντες, οἱ τὴν κάμινον 

τῆς πενίας ἀνάπτοντες. Ἐχείνους μὲν γὰρ οὐδὲν βλά- 

ψουσι, τῆς δρόσου παραγενομένης αὐτοῖς " ἑαυτοὺς 

δὲ εὐχειρώτους ἐργάσονται τῇ φλογὶ, ἣν ἀπὸ δ τῶν 
ἰδίων ἀνῆψαν χειρῶν. Τότε μὲν οὖν ἄγγελος συγ- 
χατέδη τοῖς παισὶν ἐκείνοις " νυνὶ δὲ ἡμεῖς τοῖς ἐν χα. 
μίνῳ πενίας οὖσι συγχαταδῶμεν, καὶ διὰ τῆς ἐλεη- 
μοσύνης ἐργασώμεθα δρόσον, χαὶ ἐχτινάξωμεν τὴν 

49 πενίαν Α. (. Ε΄. 50 τὰ δὲ ἐχεῖ οη. Ε΄, Δη. ἀτηι. 
ἐμὲ ΕΔ4. 53 τοὺς φιλοσοφοῦντας οη). Ὁ. Ε΄. 5᾽ ἄνθραχας} αὖχ 

φλόγα, ἵνα χαὶ τῶν στεφάνων αὐτῶν γενώμεθα χοι- 
νωνοΐ᾽ ἵνα καὶ τὴν φλύγα τῆς γεέννης ἡ τοῦ Χριστοῦ 

διασχεδάσῃ φωνὴ ἣ λέγουσα " Πεινῶγντά με δ" εἴδετε, 

καὶ ἐθρέψατε. Αὕτη γὰρ ἡ φωνὴ τότε ἀντὶ δρόσου 

παραστήσεται ἡμῖν, διὰ μέσης συρίζουσα τῆς φλογός. 

Κατέλθωμεν τοίνυν μετὰ ἐλεημοσύνης [10] εἰς τὴν τῆς 
πτωχείας χάμινον “ ἴδωμεν τοὺς φιλοσοφοῦντας δ) βα- 

δίζοντας ἐν αὐτῇ, χαὶ τοὺς ἄνθραχας 5" πατοῦντας " 

ἴδωμεν τὸ θαῦμα τὸ χαινὸν χαὶ παράδοξον, ἄνθρω- 
πον ἐν χαμίνῳ ψάλλοντα, ἄνθρωπον ἐν πυρὶ εὐχαρ!- 

στοῦντα, πενίᾳ προσδεδεμένον ἐσχάτῃ, χαὶ πολλὴν φέ- 
ροντα τὴν εὐφημίαν τῷ Χριστῷ 55, Καὶ γὰρ τοῖς παι- 

σὶν ἐχείνοις ἴσοι γίνονται οἱ πενίαν μετ᾽ εὐχαριστίας 
φέροντες. Καὶ γὰρ πυρὸς φοδερώτέρον ἣ πτωχεία, 

χαὶ μᾶλλον ἐμπιπρᾷν εἴωθεν. ᾿Αλλὰ τοὺς παῖδας οὐχ 
ἐνέπρησεν ἐχείνους, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χάριτας ὡμολόγη-" 
σαν τῷ Δεσπότῃ, χαὶ τὰ δεσμὰ εὐθέως αὐτοῖς δι- 

ελύετο. Οὕτω χαὶ νῦν, ἂν ἐμπεσὼν εἰς πενίαν εὐχα- 
ριστήσῃς, χαὶ τὰ δεσμὰ λύεται, καὶ ἡ φλὸξ σδέννν- 
ται " χἂν μὴ σδεσθῇ, τὸ πολλῷ θαυμαστότερον, ἀντὶ 

φλογὸς πηγὴ γίνεται" ὃ δὴ δ' χαὶ τότε συνέθη" χαὶ 

ἐν χαμίνῳ μέσῃ δρόσου χαθαρᾶς ἀπέλαυον. Τὸ 

μὲν γὰρ πῦρ οὐχ ἔσόεσε, τὸ δὲ χαυθῆναι τοὺς ἐμ- 
ὄληθέντας διεχώλυσε. Τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν φιλοσοφούν- 

τῶν ἔστιν ἰδεῖν “ χαὶ γὰρ ἐν πενίᾳ τῶν πλουτούντων 

ἀδεέστερον διάχεινται. Μὴ τοίνυν ἔξω τῆς χαμίνου 
χαθεζώμεθα, ἀνηλεῶς πρὸς τοὺς πένητας ἔχοντες, 
ἵνα μὴ πάθωμεν ὅπερ ἔπαθον τότε ἐχεῖνοι. ν μὲν 

γὰρ καταθὰς "δ πρὸς αὐτοὺς στήσῃ μετὰ τῶν παίδων, 
οὐχέτι σὰ οὐδὲν ἐργάσεται δεινὸν ὅ᾽ τὸ πῦρ" ἐὰν δὲ 

ἄνω χαθήμενος περιίδῃς αὐτοὺς ἐν τῇ φλογὶ τῆς πε- 

νία;, χαταχαύσει σε ἡ φλόξ. Κατάδηθι τοίνυν εἰ; τὸ 

πῦρ, ἵνα μὴ χαταχαΐς ὑπὸ τοῦ πυρός" μὴ χαθίσῃς 

ἔξω τοῦ πωρὸς, ἵνα μὴ σε ἁρπάσῃ ἡ φλόξ, Ἂν μὲν 

γὰρ ἴδῃ σε μετὰ τῶν πενήτων, ἀποστήσεταί σου " ἂν 

δὲ ἀλλοτριούμενον αὐτῶν, ἐπιδραμεῖταί σοι ταχέω:, 

χαὶ ἀρπάσεταί σε. Μὴ τοίνυν ἀποστῇς αὐτῶν ἐμὄλη- 

θέντων" ἀλλ᾽ ὅταν ὁ διάθολος χελεύῃ τοὺς μὴ προσυ- 
χυνήσαντας τῷ χρυσῷ βαλεῖν εἰς τὴν χάμινον τῆς 
πενίας, μὴ τῶν [71] ἐμθαλλόντων, ἀλλὰ τῶν ἐμδαλ- 
λομένων γίνου, ἵνα γένῃ τῶν σωζομένων, καὶ μὴ τῶν 

καιομένων. Καὶ γὰρ μεγίστη δρόσο:, τὸ μὴ χατέχε- 

σθαι ἐπιθυμίᾳ πλούτου, τὸ πένησιν ὁμιλεῖν. Οὗτοι πάν- 
των εἰσὶν εὐπορώτεροι, οἱ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ πλούτου 

χαταπατῆσαντες. Ἐπεὶ χαὶ ἐχεῖνοι χαταφρονήσαν- 

τες τότε τοῦ βασιλέως, ἐγένοντο τοῦ βασιλέως λαμ- 

πρότεροι. Καὶ σὺ τοίνυν, ἂν ὑπερίδῃς τῶν ἐν τῷ χόσμῳ 
πραγμάτων, τοῦ χόσμον παντὸς ἔσῃ τειμιώτερος, κατὸ: 

τοὺς ἁγίους ἐχείνους, Ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος. 

Ἵν' οὖν ἄξιος γένῃ τῶν οὐρανίων “᾽, χαταγέλασον τῶν 
παρόντων. ὕτω γὰρ χαὶ ἐνταῦθα ἔσῃ λαμπρότεροξ, 

χαὶ τῶν μελλόντων ἀπολαύσεις ἀγαθῶν χάριτι χαὶ φι)- 

ανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δό 
ξα χαὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

εὐ ἀπὸ! δίς ὅδν, Βεπ, ὑπὸ Ε΄. οίογὶ ἐπί. 583 με) 
νας Ὁ. ὑψαυχένας Ε΄. ὅαν. πιμιδαηιαγ [{ἰος8ς 

φιιὶ ξεςΌτΤὶ ΡΕΥ βα)ιδπιοαὶ φγαάϊκμπίων ἵσπεηὶ, 6) όιο βάοπιες τογίΐσεπι εαἰςαπί. ἈΠ. γ]άραηιις, με υσάπη! εἴ 
σεγυΐτσος εαἰταπί. Ατιη. Χριστῷ] θεῷ Ε΄, Δι. Ατιπ. 5 ὃ δὴ... διάκεινται] Τοῖυβ Ἰοειις δος ἰορίξυγ ἰη Ὁ, 
ὃ χαὶ ἐπὶ τῶν φιλοσοφούντων ἔστιν ἰδεῖν, ὅτι ἐν πενί τῶν πλουτούντων ἀδεέστερον διάκεινται " ἐπὶ χαὶ τότε 
ἐν χ, μ. δ. χ. ἀπήλᾳυον᾽ ὃ δὲ χαὶ τότε συνέδη " τὸ μὲν γὰρ πὺρ οὐχ ἔσθεσε, τὸ δὲ χ. τ. ἑ. διεκώλυσε. Εϑηι- 
ἐμ Ἰοολίοιμθ, Ομ 588 ἐμ τ ν οἰ Β.}4, ὃ δῇ χαὶ τότε συνέδη, δααιὶΐ νἹἀδιίυν Αη. Αγ. ῬΔ0]Ὸ ἀΠΠ6γ Ε΄, 
δε Ποοἵ υἱ πιᾶγρο ϑᾶν, δ] ἐν] ἐν τῇ Ε44. 58 χαταδὰς] καταθῇς οἱ ποχ χαὶ οὐκέτι Ὁ. Ε. Ε. Δη. Ῥ δεινόν 
υ. Βὶ ΒΕ. “σου Α. (ἃ, ΒΕ. “᾽ οὐρανίων] δὶς Δις « οἴμμο5 οὐ.» ΔΙ οπ!ε[. Οὐρανῶν πιεὶ. 
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ΟΜΙΛΔΙΑ Ε". 

εν, ἵνα χληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ ἀχολουθίαν εἰδέναι μετὰ ἀχριθείας τῶν παρ᾽ ἡμῶν Τοῦτο δὲ ὅλον ῳ . 
τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου .έγοντος" ε Ἰδοὺ 
ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱὸν, 
καὶ καιέσουσι τὸ ὄνομα αὑτοῦ Ἐμμαγνουή,1.» 

σ΄. Πολλῶν ἀχούω λεγόντων, ὅτι παρόντες μὲν χαὶ τῆς 

ἀχροάσεως ἀπολαύοντες, συστελλόμεθα - ἐξελθόντες 
δὲ, ἕτεροι πάλιν ἀνθ᾽ ἑτέρων γινόμεθα, τὸ πῦρ τῆς 
προθυμίας σθεννύντες. Τί οὖν ἂν γένοιτο, ὅτιως τοῦτο 

μὴ γίνηται; Σχοπήσωμεν ὅθεν γίνεται. Πόθεν οὖν 

γίνεται ἡμῖν ἡ τοσαύτη μεταδολῇ: ᾿Απὸ τῆς δια- 

τριδῆς τῆς μὴ προσηχούσης, χαὶ τῆς [172] τῶν 

πονηρῶν ἀνθρώπων συνουσίας. Οὐ γὰρ ἐχρὴν ἀπὸ 
τῆς συνάξεως ἀναχωροῦντας, εἰς τὰ μὴ προσήχοντα 

᾿ πῇ συνάξει ἐμδάλλειν ἑαυτοὺς πράγματα. ἀλλ' εὐθέως 
᾿ οἴχαδε ἐλθόντας τὸ βιδλίον μεταχειρίζεσθαι, καὶ τὴν 

Ὑυναῖχα χαὶ τὰ παιδία πρὸς τὴν χοινωνίαν τῆς τῶν 

εἰρημένων χαλεῖν συλλογῆς, χαὶ τότε τῶν βιωτιχῶν 
ἅπτεσθαι πραγμάτων. Εἰ γὰρ ἀπὸ βαλανείου οὐχ ἂν 

ἕλοιο εἰς ἀγορὰν ἐμθάλλειν, ὥστε μὴ τὴν ἐχεῖθεν ἄνεσιν 

λυμήνασθαι τοῖς ἐν ἀγορᾷ πράγμασι" πολλῷ μᾶλλον 

ἀπὸ συνάξεω; τοῦτο ποιεῖν ἐχρήν. Νὺῦν δὲ τοὐναν- 

τίον ποιοῦμεν᾽ διὰ δὴ τοῦτο χαὶ πάντα ἀπόλλυμεν. 
᾿ Οὔπω γὰρ τῆς ὠφελείας τῶν λεχθέντων παγείσης 
καλῶς, ἢ πολλὴ ῥύμη τῶν ἔξωθεν προσπιπτόντων 
πάντα παρασύρασα 5 οἴχεται. ν᾽ οὖν μὴ τοῦτο γί- 
γηται, ἀπὸ συνάξεως ἀναχωρῶν, μηδὲν ποιοῦ τῆς τῶν 

εἰρημένων συλλογῆς ἀναγχαιότερον. Καὶ γὰρ ἐσχάτης 
ἀγνωμοσύνης ἂν εἴη, πέντε χαὶ ὃξ ἡμέρας τοῖς βιω- 

«ιχοῖς ἀπονέμοντας, τοῖς πνευματιχοῖς μηδὲ μίαν 

ἡμέραν, μᾶλλον δὲ μηδὲ 45 μιχρὸν τῆς ἡμέρας μέρος 
διδόναι δ, Οὐχ ὁρᾶτε τὰ παιδία τὰ ἡμέτερα 45, ὅτι 
τὰ μαθήματα, ἅπερ ἂν δέξωνται, ταῦτα δι᾽ ὅλης με- 
λετῶσι τὴς ἡμέρας ; Τοῦτο δὴ χαὶ ἡμεῖς ἐργασώμεθα" 

ἐπεὶ πλέον οὐδὲν ἡμῖν ἔσται τῆς ἐνταῦθα ἀφίξεως, 

εἰς πίθον τετρημένον ἀντλοῦσι χαθ᾽ ἐχάστην ἡμέραν, 
καὶ μηδὲ τοσαύτην παρεχομένοις σπουδὴν τῇ τῶν εἰ- ᾿ 

ρημένων φυλαχῇ, ὅσην περὶ χρυσὸν χαὶ ἄργυρον ἐπι- 

δειχνύμεθα. Δηνάρια μὲν γάρ τις ὀλίγα λαδὼν,, καὶ 

εἰς βαλάντιον ἀποτίθεται, καὶ σφραγῖδα ἐπιτίθησιν " 

ἡμεῖς δὲ χαὶ χρυσίου χαὶ λίθων πολυτελῶν τιμιώτερα 

δεχόμενοι λήγια, καὶ τοὺς τοῦ Πνεύματος ὑποδεχόμ:- 
νοι θησαυροὺς, οὐχ εἰς τὰ ταμιεῖα τῆς ψυχῆς ἀποτι- 
θέμεθα, ἀλλ᾽ ἁπλῶς χαὶ ὡς ἔτυχεν ἐῶμεν τῆς ἡμετέ- 
ρας διανοίας ἐχρεῖν. Τίς οὖν ἡμᾶς [15] ἐλεήσει λοι- 
κὸν, ἐπιδουλεύοντας ἑαυτοῖς, καὶ εἰς τοσαύτην ἐμ- 

ὀάλλοντας πενίαν ; Ἵν᾽ οὖν μὴ τοῦτο γίνηται, γρά- 
Ψψωμεν ἑαυτοῖ; νόμον ἀχίνητον, χαὶ ταῖς γυναιξὶ χαὶ 

τοῖς παισὶ τοῖς ἡμετέροις, μίαν τῆς ἑδδομάδος ἡμέραν 
ταύτην ὅλην “΄ ἀνατιθέναι τῇ ἀχροάσει χαὶ τῶν ἀχου- 
σθέντων τῇ συλλογῇ. Οὕὔτω γὰρ χαὶ εὐμαθέστεροι 
πρὸς τὰ μέλληντα ῥηθήσεσθαι ἀπαντήσομεν, χαὶ ἡ μῖν 

ἐλάττων ὁ πόνος ἔσται, χαὶ ὑμῖν τὸ χέρδος πλέον, 

ὅταν τὰ πρώην εἰρημένα φέροντες ἐπὶ μνήμης, οὕτω 
τὰ μετὰ ταῦτα ἀχούητε. Οὐ γὰρ μιχρόν τι χαὶ τοῦτο 
συντελεῖ πρὸς τὴν τῶν λεγομένων σύνεσιν, τὸ τὴν 

μ 

ὑφαινομένων ὑμῖν νοημάτων. Ἐπειδὴ γὰρ οὐχ ἕνι 
πάντα ἐν μιᾷ καταθαλεῖν 5" ἡμέρᾳ, τὰ ἐν πολλαῖς 
ὑμῖν ἡμέραις χατατιθέμενα τῇ τῆς μνήμης συνεχείχ, 

ὥσπερ σειράν τινα ποιήσαντες, οὕτω δὴ περιτίθεσθε 
τῇ ψυχῇ. ὥστε ὁλόχληρον φαίνεσθαι τὸ σῶμα τῶν 

Γραφῶν. ᾿Αναμνήσαντες τοίνυν τῶν ἔναγχος εἰρημέ- 
γων ἑαυτοὺς, οὕτω χαὶ σήμερον ἐπὶ τὰ προχείΐμενα 
ἴωμεν. 

β΄. Τίνα δέ ἐστι τα προκείμενα σήμερον ; Τοῦτο δὲ 
ὅλον γέγονεν, ἵνα πιηρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ 

Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου «1έγοντος. ᾿Αξίως τοῦ 

θαύματος, ὡς αὐτῷ δυνατὸν ἦν, ἀνεδόησεν, εἰπών" 

Τοῦτο δὲ διῖον γέγονεν. ᾿Επειδὴ γὰρ εἶδε τὸ πέλα- 
γὸς χαὶ τὴν ἄδυσσον τῆς φιλανθρωπίας τοῦ θεοῦ, χαὶ 

τὸ μηδέποτε ἐλπισθὲν εἰς ἔργον ἐλθὸν, καὶ φύσεως 

λυθέντας νόμους, χαὶ χαταλλαγὰς γινομένας, χαὶ τὸν 

πάντων ἀνώτερον πρὸς τὸν πάντων χατώτερον χατ- 
ἰόντα, χαὶ τὰ μεσότοιχα λνόμενα, χαὶ τὰ χωλύματα 

ἀναιρούμενα, χαὶ πολλῷ πλείονα τούτων ἕτερα γινό- 

μενα, ἑνὶ ῥήματι τὸ θαῦμα παρέστησεν, εἰπών" Τοῦτο 
δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πιἫληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ 
Κυρίου. Μὴ γὰρ νομίσῃς, [74] φησὶν, ὅτι νῦν ταῦτα 
ἔδοξε " πάλαι προετυποῦτο. “Ὅπερ χαὶ ὁ Παῦλος παν- 

ταχοῦ δεῖξαι ἐσπούδασε. Καὶ παραπέμπει τὸν Ἰωσὴφ 
τῷ Ἡσαῖᾳ λοιπὴν, ἵνα χἂν τῶν αὐτοῦ ῥημάτων ἐπι- 

λάθηται ἀφυπνισθεὶς, ἅτε πρόσφατον εἰρημένων, τῶν 
προφητιχῶν, οἷς συνανεστράφη “ διαπαντὸς, ἀναμνη- 
σθεὶς, καὶ τὰ παρ᾽ αὐτοῦ λεχθέντα χατάσχῃ. Καὶ τῇ 
μὲν γυναιχὶ οὐδὲν τούτων εἴρηχεν, ἅτε χόρῃ οὔσῃ 
χαὶ ἀπείρως τούτων ἐχούσῃ " τῷ δὲ ἀνδρὶ, διχαίῳ τὲ 

ὄντι χαὶ μελετῶντι προφήτας, ἐντεῦθεν διαλέγεται. 
Καὶ πρὸ μὲν τούτου, Μαριὰμ τὴν γυναϊχά σου, λέ- 

γει" ἐνταῦθα δὲ ὅτε τὸν προφήτην εζἴλχυσεν εἰς τὸ 
μέσον, τότε αὐτῷ πιστεύει τὸ τῆς παρθενίας ὄνομα" 

οὗ γὰρ οὕτως ἀτάραχος 5 ἔμενε, παρθένον παρ᾽ αὐ- 
τοῦ ἀχούων, εἰ μὴ ' πρῶτον καὶ παρὰ Ἡσαΐου. Καὶ 
γὰρ οὐδὲν ξένον, ἀλλὰ τὸ σύνηθες χαὶ τὸ ἐν πολλῷ 

χρόνῳ μελετηθὲν ἔμελλεν ἀχούσεσθαι παρὰ τοῦ προ- 

φήτου. Διὰ τοῦτο ποιῶν εὐπαράδεχτον τὸ εἰρημένον 

ὁ ἄγγελος, παράγει εἷς μέσον τὸν Ἡσαῖαν. Καὶ οὐδὲ 

ἐνταῦθα ἴσταται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἀναρτᾷ τὸν λό- 
γον " οὐ γὰρ αὑτοῦ εἶναί φησι τὸ εἰρημένον, ἀλλὰ τοῦ 

τῶν ὅλων Θεοῦ. Διὰ τοῦτο οὐχ εἶπεν, Ἵνα πληρωθῇ 
τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Ἡσαῖον, ἀλλὰ, Τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ 
Κυρίου. Τὸ μὲν γὰρ στόμα 7' Ἡσαῖον, ὁ δὲ χρησμὸς 

ἄνωθεν ἐφέρετο. Τί οὖν οὗτός φησιν ὁ χρησμός , ̓Ιδοὺ 
ἡ παρθένοξ ἐν γαστρὶ ἔξει, καὶ τέξετωι υἱὸν, καὶ 
καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἑμμανουή.1. Πῶς οὖν 

οὐκ ἐχλήθη, φησὶ, τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανονὴλ, ἀλλὰ 

Ἰησοῦς Χριστός ; Ὅτι οὐχ εἶπε, Καλέσεις, ἀλλὰ, 

Καλέσουσιν, οἱ ὄχλοι τουτέστι, χαὶ ἡ τῶν πραγμά- 

των ἔχβαδσις. Ἐνταῦθα γὰρ τὸ συμδαῖνον 5 ὄνομα 
τίθησι" χαὶ ἔθος τοῦτο τῇ Γραφῇ, τὰ συμθαίνοντα 

4 παρασύρουσα Α. 1). 53 μηδέ οἵη. Α. ἢ. (. Ε. 4) διδόναι] μὴ διδόναι Β. Ε;. ἑαυτοῖς διδόναι Ὦ. ἑαυτοῖς 
μὴ διδόναι ὦ. 55 ὑμέτερα Α. Δι. 

νων συλλογῇ Ὁ. Δι. 57 χαταθδάλλειν [}. (. 
κτὸς μΓ. (Ὁ. 70 εἰ μὴ υπ). Οη08. 7: στόμα) δά. ἧἦν (.. Ὁ. 

46 ὅλην... συλλο ἢ] τὴν τῆς ἀχροάσεως, ὅλην ἀνατιθέναι τῇ τῶν εἰρη» 
ἰς Ερ. οἱ εοἀ4. συνανετράφη Αη. Εαά. 5 ἀτάρα- 

ἐς τὸ συμθαϊνονὶ εὐ συμθαίνοντι ἢ. Κ΄. 



ΙΝ ΜΑΤΤΗΦΙΌΜ ΗΟΜ]].. Υ. 

πᾳ“ πασσπασασαασασασασα σαι σασασνα ὐσσοασσὐ  ' Πο Ρν ΟΡ. ΒΒΒΒΒΒΝΝΒΒΟΝΟΒΝΝΌΟΝΟΝ 

ΒΟΜΙΕΙ͂Α Υ. 

Ομ». ἴ, ν. 43. Ηος ατἴοηι [οἴππὶ [ασίιιπὶ ὁδί, μῖ αά- 
ἐπιρίεγοίμτ φιοα αἀἰτίαπι 681 α Ποηιῖΐπο ΡΕΥ ργο- 
ρλείαπι ἀἱσεπίοπι : 35. Εσοο γίνη ἱπ πογο Παϑεδῖϊ, 

εἰ ρματγίεί βίϊμηι, εἰ υοσαϑιιπὶ ποιπόη ο7ι8 Εἰ πιπια- 
πμεί (1εα. Ἴ. 14]. 

ἃ, Ἐχίεγηατιηι τόγμηὶ ἐμπιμί {μι [Γμοίπὶ σοποϊοπῖδ απ- 

{ενῖ. --- Μυϊιοϑ διιδίο ἀϊοθηίθ8, θη ρΓβοπίοβ οοι!- 
αἰομὶ δυπιυβ, οἱ ἀοοίγῖα νογὶ [Ρυϊπιυν, δα π]6 ΠΟ) 
{τυξοι γουοί πη; οργασϑί υθγῸ, 4}}} οἰ οὐπηυγ, 80 [6 Γ- 

γοτίβ ἰσπϑιη δσϑιϊ σαί. Ουἱὰ ογρο δροπάμμι, μα ἰὼ 
ονρηίαι  Ετχρογαηύυῃ υπάθ δοοίόΔι. θυ. οαυ88 ἰφὶ- 

ΛΓ ΠΟ Ϊ5 65 [4118 πρι δι οη 5} (οἀ ἰος ἔγοαυθδηίο- 

πι15 ὨΩη σοηγνοηϊοηιΐᾳ, οἱ φυοά οὐ ἢ ρτο ἷ8 ΘΟΏ5ΟΡ - 

εἴυπι Βα θδαπλ5. ΝΌΩ δἷπ) Ορογίοθ δὶ ἃ ΘΟηοίοης οζΓ65- 

δ05, ἰῃ ποβοι ἃ "05 ἸΠσοΓοΓα ΘΟΠ ΟἾΟΝ ΠΟῚ ΔΟΠβΓΙΘΗιΐὰ 

86.) 5ίαιἷπὶ ἀὐπλυπὶ ραίθηι65 .᾿ἰυγυπὶ ἀοείρογα, δ406 

πχογὸπ οἱ {108 δὰ Θογυπὶ 45 ἀἷοία [(ὑδγϑλ 60}}6- 

αἰἰυποι ἀνοοΓο, 86 ἰπς δι υἱϊῶ5 πΠοοοϑϑαγία Π05 60η- 

ἔοεγγο. δὶ δε) 6χ ναίπθο πο} }5 ἰῃ [Γογυ ἴ6 σοι ίδγγα, 

ΠΟ ΟΣ (ΟΥΪ πόροι 8 θαϊποὶ γοογθαίοποπὶ οἱ [γυσὶ πὶ 

Ἰαυείμοιοϑ : πη} } ὁ πηϑ 8 ἃ οΘοποίοπο ὑργαβδύπι ἃ (Δ 0 ΓΘ 

ορογίουαι. 71 νϑΓῸ Θυηιγαγίυπι [Δοἰηγυ58,, ἰἀδοαυδ Οπὶ- 
Ὠἷλ μυγαΐιηι5. Νάδιῃ Ἰδοιἰοηΐ5. ΓΓιοίτπὶ ἴῃ πιδπΐα ποη- 
ὄυϊ ρευΐν ἀδῆχιν), ΟΧ (ΓΗ ΔΓ ΓΟΡΕΠῚ {{|Π}}}15. ἴῃ - 

εἰάοπῃς ἰοἰυπὶ δὐυΐεγι οἱ Δυυρίί. Νὰ ἰἰάαια ἰά [Δ], 6χ 

Φοηῃοΐομα οβγΓόβ5ι15, .}}}}}} πιὰ ̓8 πο θυβαγίυ πὶ ρυ65 1118 
ἀοςιγίπιΒ οὐ] οο!οη6. Εἰδι μι Θχίγοπια ἀοβίἀΐα ἴμ6- 
γι, φυϊηηυς ϑαχνὸ ἀΐθ5 8:15. ο]γὶ υ.8. πόσοι 5 ἱπηροη- 
ἄοτο, 5ρ ἢ 12} 1} ὺ08 γ 6 ΓῸ "6 ππᾶπὶ αι δηλ ἀἰδιη, 0 

86 πιϊπίπιληι αυΐίοπι ἀϊοὶ ραγίοπι ἰπϑυμπηθγὸ. Αμῃοη 

υἱάει!8 ηαυοιἀϊθ ρυδγοβ ποβίγοϑ αἰβο! ρ} 125 4028 δορὸ- 

Ρεγιμΐ ΡῈΓ ἰοἴδιη ἀἰοη πιο Πλη 5 ἢ ᾿ἀἰἰρϑυπι οἱ Π08 

[εἰχτυϑ; Δἰοφυΐ πἰ}}}} πΠΟΌΪ5 δυγμογογὶὶ οχ [8 σ0η- 

ψοιμί 5, δἱ ἀο} 10 ραγίυ50 αυοιϊΐα πϑυγίδι 8, "Θ΄ 06 

ι2πι3πὶ εἰδιοὐϊοιιάς: ἀοοιϊτίπιι: 501} οὐ] }πο πὶ Δα 068 . 

πιι}5, αυδηί2πι) Οἷγοῶ ΔΌΓΌΙΩ οἱ ἀγσοπίυιη ΘΧ ἢ ΘΠ. 

δὲ υἱΐἱβ. οηἷπι ἀσηατίο5 βαυοο5 δοσαρογὶί, οἱ ἰὴ ογὰ- 

ΠῚΘΏΔ ΓΘΡΟΗΙΐ οἱ 5) 1110 τπηυπἱῖ; Πο8 δυϊπη δοοδορι! 8 

εἰοφυϊ δ εἰ λυγο οἱ δοιηιηἷβ ργοιοβἰογ 15, ρογοαρ δ» 
4ᾳυςε ϑρίτίυ5 δαποιὶ (ἰοϑαυγίθ, Ποη 68 ἰῃ Δπΐπη:8 ροηυ 

τοοοπάϊπιυϑ, 56 πος ΠΟ η,6Γ ΟἸΠἶΠΟ δἰ πἰπηὰ5 ὁχ Πιδη ὁ 
μοδίγὰ ἜἐἤΠῆυεγο. Ουἷ8 ἰαίγ υἱιγα ποβίγὶ πιϊβογουϊίυν, 

ἐπ ποδία ᾿ρδὶ5 ἰ.) 5129 ράγοιπι}8, οἱ ἰῃ ἰδηι2π) ϑρυηῖθ 

ἱπενίδε)υβ ραυρετγίδίοη ἡ Να ἰφίτν ἰά ἀνοηΐδι, βογὶ  - 

115 ποθ ἱπιμηοίδπι ἰόζαη) οἱ υχογίυ5 οἱ {{Π|18 Π0- 

εἰσὶ5, οἱ πα. πππὶ ΠΟ ἀοπηλάς5 ἶοπὶ σΟΠΘΘΟΓΘΠΊΉΙΝΕ 
εὖπι δυιϊοηεπ' ἀοοίΓί 26, ἰυπὶ 60] Πρ 6ιἀϊ5 115 40:8 8:1:- 

ἀϊι2 5ιπὶ|. [14 δπΐπὶ πηι 0 ἀοοί ᾿οΓο8 δι δὰ 4ια5 ἀϊςαπά ἃ 

ευπὶ ΟΟσΊΓΓΟΠΙΠ8 ; ΠΟὈΪ 8416 ἰΔθῸΓ πιΐποῦ., ἃς νου ΐβ πι|8- 
ἦιδ Ἰυέσιπὶ δοροάοϊ, οὐπὶ 68 402 πυροῦ ἀἷεί8 δυιὶ τη6- 

πιογὶδ γε ἱποῦί65, δἷς βοσυθηιϊδ δυῤ εἰ 5. ΝΟη απίπ ἰά 
βάγυιη οοπίογι δά ἀϊεϊογυπι ἰη 6} χοηιἷᾶπι,, 5] δογί θη 

δουιδε γι πὶ Πορίγαγυ δοοιγδίο (ΟΠ ]6 8115. (Κυἱ͵ἱὰ ΘὨΪπΠΊ 

ΠΟΠ ῬΟΒ51ΠΊ115 ΟΠῚΠἾἷ8 ὍΠ0 αἷδ σοπιρ] οἰ, 8ἰ θᾶ, 4088. 

βίηρυ } 8. γοὴ8 ἀΐοθ}5 Ργοροπίπηβ, ἰῃ πιοπιοῦ8 

αυλάϑπη) 56 γα αυδϑὶ οίθηδη) ἰΘηοδι 8, βἷς ἴῃ τηθηίδ 
ΓΘΡΟπΙί6,, υἱ ἰοἰυπι ϑευίϊρίυγα σογρυ8 δηλ ἃρρῶ» 
Γοαῖ. ανοοδιϊθ ἰσίιαγ ἰῃ πιοπίοπι 18 φῦ πυροῦ 

ἀΐειϑ ϑυηϊ, 5ἷς ποαΐα αἷ δὰ 4.25 ργοροηδηάδ βδυδῖ 
ΔΟΟΘαΔΙΏ18. 

2. ()γα’ εἶν υἷ5 ΠΟΥ ν ϑεγϑοῦμηι [ταὶ ΠΟ ἰο!τι 
[οῖυ} 65ὶ. ὁμγ Ζοδομίι αὐ 1δαΐαηι γεπηἰν. (μν Ολτὶ- 

δίμ8 πὸ} Ενιηιαπμοί υμίηο ἀρρο[ἰαἰμ8. --- Ουπηληι ἰμι- 
{π| ποθ ᾿Ιοΐα ῃγοροποπάᾷ 8ιπη|7 Πος αἰίόηι (οἴω 
[μεἰμπὶ ἐδὶ μί ἱπιρίοτεῖμν φμοα ἀἰείμηι δεῖ α Ποηιΐηο ῬῈΡ 

»τορῆείαπι αϊσέπίεπι. Ὀΐξπῷ πιΐγαου!ο γόος ῥγὸ Υἱγί 5 

εἰλιηαν!  ἀἴσθ8 : ἥος αμίεηι ἰοίμηι [αοἰηι 651. Ουΐῃ 
ὁπ ἷπὶ Υἱ ροίσυβ οἱ ἀθγϑϑυηι θδεϊηἰ4ι}5 δ οὶ, οἱ Ἰὰ 

αυυά πυιηαυδηιν βρογδίιμη [πΓλὶ αν Ἶ886, ΠΔΙ ΓΟ; 5011:- 

ἰ25 ἰεξο8, γϑουῃο αι ἰομ δι (Δςῖδι}}, αἱ ομηπίυμι βυργό- 
π10π| Δἀ οἰπηἶτπ) ᾿πΠ ἢ Ππλιπὶ ἀ 65 6 πι 1556, πιρύΐπι πιυΓΏπιὶ 

5] αιτπ|, οἱ ἱπιροα ! πιρηδ ἀθδοῖα, πη ΠΟ7 0 ὁ ρὶ ΡᾺ ΠῚ 5 

86518 4112, }0 γ ΓΠ}Ὸ τη γϑουΐυπι ἀδοϊαγαν ἀΐςσοηϑ : [706 

αμίοηι ἰοἴμηι [ποίπηϊ 68,, εἰ ρίεγεῖμν φιοαά αἰοίμηι ὁεὶ α 
δοπιΐηο. Νὰ οχἰϑι!πγ68, ἰπηυἷϊ, ἰά πιοάυ ἀδογαίιπ) 6556 ; 
ἦι οἱϊπι ργαῇφυγαίσμη [ἰἀγαϊ. [4 αυοά οὐἶδπι δι 5 

Ὀθΐσυα ἀαδηιοηϑίγογα βιυάυϊ,. ὅ2η) γογὸ Ζοβορ απ) κἀ 
᾿βαϊαπι ΟΠ, 1 5ἱ ὀχ ρογγοοίυθ γογθογυπ) ἰρβίυς, 

υἱροῖα γέοθηβ ἀϊοίογιη), ΟὈΠ] 8 ὁ856ῖ., ργορ]νοίϊοο- 
ΓΏΩ., ᾿η συγ πιο ΠΔ110π6 πυϊγί 08 ΠΙΘΓΑΙ, 5ΘΙΠΡΟΡ 
ΓοοΟΓάδίι8, 40. ἀἰείδ 5] ογϑηὶ γυτογοι. ὕχογι ἡυ- 
ἴοπι ηἶΠ}} 1416 ἀϊχίι, υἱροια φυ ρα} δίς πογῖη 
που ἰᾶπῇ πο) ΠΆθΟΡΟΙ : νἷγοὸ δυίοπὶ προς ῥι510, αηὶ 
ῬγορὨοίλβ. πηοιϊ αγοῖυν, ἢ] Πης 6 556}}}. δἰ χη }126 4ι]- 
δὴ ἀΐχογαι : Ματγίαηι σον) ίφοπι (απ : ᾿ὶς ἡ ΘΓῸ ροβί- 
΄υδπὶ ργορίιείϑπι αὐδυχὶὶ ἰ πιο πὶ, ἡππς ἀοπμη 
ποπηδη Υἱγρὶπἰ|5 11] ογοά ἀἿ οὐ ρνοἴοοἷ ; π6η]6 
δι ΐπὶ ἰπὶ ἱπηρογίι γυ 0 ἀηΐπιὸ [υ556ῖ, Δυάίιο Υἱγα!- 

"18 ΠΟΠΪΠ6, ηἶδὶ ργίυϑ ἰεἰ ἃὉ 15εἰ διαάΐνίκβοι. ΝΠ 

Θηΐπι δι ροηάππι, 564 τη} δἰ δΐἱ ἢτπῸ πλι! 0 ἰθπρογο 
πιρά!αηιὶ ἴδηι} Γ πὶ Δι Ἶ 1 Γ}8 ογδὶ ἃ ργορίοία. [ἀου 
δ 6 1.8 οἱ τοπὶ ογοα ἢ ]6πὶ γοδάογοϊ,, ᾿βα 1 ἴπ ΠΟ 
ἀΐων δάύδιςεῖι. Νοη6 ᾿ἶἰς φγαύθυπὶ 5,51} 1, δοὰ δι 
δδιιπὶ ᾿ς Ἰοσυσηίοπι ογ σ᾽. ὀυπ ; πὸπ πίη ργορ είς 
ὙΟΡΡΔ 6586 ἀὐχὶί, 864 4 ὃ. πηἰνόγθογιπὶ ρῥγοΪαίϑ. 
Ιάθο ποη ἀἰϊχὶ!, οἱ ἰπρίογοῖις. ημοὰ ἀϊοῖυπιη δϑὶ 3 
Ιβαἷα; δοὰ, (κοα ἀΐείιπι εἰ α θοπιῖὶπο. ὁ5 ἡμπὶρρ' 

ἐγαὶ ᾿ϑαΐξ, ΟΥΔΟΌ ἢ ὙΟΓῸ 6 8 ρογηΐδ ἀοδίιπι. ()}ε 

διιΐοπὶ αἷὶ δος ογϑουΐυπὶ : Εσοο Ὑίτφο ἰη μίϑτο Παδοδίι, 
οἰ ραγίεἰ βίϊμηι, εἰ νοοαϑιπί πονιοπ οἦμα Ἐπιπιαπμεί. 
(1εαἱ. Ἵ. 14). Οὖὐν ογγχο, ἀΐςαβ, θη γοζδῖι.8 οδί ΕἸ πιῶ- 

ἡποὶ, βοά δεδβυ9 ΟἸγίϑιις  Ουΐα ποη ἀϊχὶ!, Ὑοσα!) δ, 

864, γοεαδιπῖ, ἢαπιρα μοΟρυ]ὶ, οἱ ἰρθ6 γογῃπι αχἧιι!5. 
ΠῚς γοὶ συ Ἄοουεἶσὶι ἠοπηοη ἱπιροηὶὶ : οἱ ἢ οπὶ πιο9 

ΟΡ ριῸΓΏΒ, Γ65 415 ςορηϊησυηῖ ρΓῸ ποπΐπ6 μΟμ ΓΟ. 

ΝΗῚ οηΐπι αἰϊαά 65ὶ ἰἰἰυὰ, Κοουϑωπί ξἰπιπιαπκεί, 4υδαῆι, 



51 8. ΘΘΑΝΝΙ͂Θ ΟΗΥΒΟΘΤΟΜΙ ΑΠΟΗΙΈΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 5, 
Ψιάοῦυηΐϊ Ῥοιπ αὐτὴ ΠἸΟμ ΝΗ  ἴμι8.; 8 Π| ΒΘΏΡΟΓ Οἰπὶ 

Βοιηΐη!υυ5 Πιὶι, κα μπιᾳυδηὶ ἰἰἃ πιδηϊ 656. Θυο( οἱ 

παρυάσηίοῦ οὐπίϑίαπι δαύαιὶ, ἰηἰογγοραῦίηνυϑ 608 : 

Ουληοιοηι νοσϑ8 681 ρυ6Γ, Οἱίο ργαάατε, υεἰοεὶ(εν 
εροίἱπ αἱ[ἐν ἢ δεῖ ἡ1}}}} γαβροπάογο ροίογυμι. (ὰγ ογσο 
Ῥγορίνοια ἀἰχί! : όσα ποηϊθη ἐ)μδ, (ἰίο ργαάαγε (] εαἱ. 
8. ὅ)} Ουοπίδη 'ρ50 πδῖο ἀδρορυϊδιϊο οἱ βρο!οτυϊῃ 

ἀϊνερίῖο (δοίἃ 6δβὶ : ἰάδοφιι Γοπὶ 4115 οἰΓοὰ ἰρβυηι οοἢ- 

εἰκί!, φιδϑὶ ποπηθη ἰρϑὶ προυΐϊ. ΕἸ εἰυϊίας, ἴηι, νο- 
οαὐἐμ εἰυϊας ἡμειδ τ, πιοίτοροίϊς βιεἰὶς δίοι (1 αἱ. 
1, 4θ) : οἱ πυδαιιδπι ἱπυδηΐπιυ 31 (586 γοσϑίϑηι 

᾿υδεϊ ἴσαν ᾽, δδὰ ποπηθη ἰρϑὶ πιδηδὶϊ δεγοβο πιὰ ; να- 

Γυπὶ 4υΐϊδ ἰρϑ8 ἰπ π|6}}08 οοπηπμίδία ἰος ἱμδὶ δοοίαϊι, 

ἰάδο ἰρβαπὶ ἰἰὰ νοσαγὶ ἐἰχὶῖ, Ὁ οηΐπι οοηιηρσὶι φυοά- 

ἀδπὶ ργαοίδσυπι [ποηυ8, αηἰοά οΟἰαγίι5 φυδπὶ ἰρβυπὶ 
. Ῥνορείυπι ποιηθη ἱπάϊοαι δυοσίογοπι 6)υ8, λ01 δἰπὶ 4υἱ 

6᾽.8 (γυσίυμη ρογοορὶϊ, ποπΊΘη οἷυ5 ϑογίριυγα ἀϊοὶ! 6556 

τοὶ νουϊίϑι θη. Θιυοα δὲ ᾿ς οοηΠηδιὶ Δ᾽" ὰ αιπτγδηὶ, 

Πόπιρ6 (ἰ6 Υἱγρίηἰλ16 ἀϊοίυπν, οἱ οὐ οϊληϊ πο 18. 4|108 

ἰμ  Γργθίθβ, ἀϊσθηίθ8 : ΠῚ πο ἀΐχογιμὶ Υἱγρίποηι, δοι 

Ῥυδι!απη (α): μγίπηο ηαυΐάδπι ᾿ΠΠυἀ ἀϊοοιηι15. [τα ὅ6ρ- 

ἰυαρίπια ἰηιοΓργοίθϑ ἃ|}}|8 ἢ 6 ἀϊχηίογοθ μΒαῦστγὶ. Νδτῃ [ν] 

Ρυδιγοηιὶ μοσὶ ΟἸγ511 δάνοπιιπ ἰμΘΓρΓοίαἱ βιηΐϊ, δι - 

ἀαίᾳφυο ᾿πδηβογυηῖ,, ὑπάδ ἰη βυδρίεἰομαιν οδύδηϊ, υἱ- 
ΡΟίῈ 411} οχ ἐμ πιο} }Δ δα ροί 5 ἀἰχ αγι!, 80 ρΓΟΡΙΙ6- 
εἰι8 ἀς ἰμαπδιγία οὔδεουγα οοηνογίογίηι : ϑορίυδρίηία 

ΤΟΓΟ 4 οι υπὶ 4υἱ ρΙυγίθυβ Δηη8 416 ΟΠ γὶριὶ δά- 

νοι υπι ας τοὶ τος ΠΙΙΏΠΘΓΟ Πηϑιυπὶ δι πονογυηῖ, 

4} οπνηὶ ᾿}:5πιοι} δυβρίοίοπα ᾿ 6 γὶ δυὴὶ,, ἃς (πὶ Οὗ 
οι θ1185. ἃ} ΟὟ πιιἰυἀί6 ἢ, ἰυπὶ Οὗ πιυυυπὶ οοἢ- 

δι )5πὶ (46 ἀϊκιὶ [Δ] 6 6] βυπῖ. 

ὁ. δ΄.) δυίαπι) Γαοδηιογπὶ ἰοϑιΠποηπὶ ργοίογδηϊ, 

εἰἴλπὶ [ος πιοάο νυἱοίογί ρθη}68 π08 δγὶΐ : πᾶπὶ μ06 1 
ποηηΐηα βοίοἱὶ ϑδογίρίυγα νἱγαίπθη νόοᾶγο; ἰάσυὸ ἤθη 

ἐδ πηι! αν 5 ἰδητ., 56ι] αἰαὶ ἀδ νἱγῖβ ἀἱοίίυγ : 

ΠΆΠῚ αἷϊ, ἡμυόπες εἰ υἱγοὶποδ, δέπες οσμθὶ ἐιιπιοτγίθιι 

(Ρεωϊ. 148. 13). Ας γυγϑαπὶ 46 ρῳ6|14 ἰοηυ 65 Εἰ}65 
Υἱργαί 85 ἐηροί τ “οἰ : δὲ οἰαπιαυεγῖ ρμοίία (θομί. 

42. 47), ἰκἰ δι, νίγρο, ἰ(ἰ νογὸ δον ῇγπιδίγ οχ 1ἰδ 

4υὼ διργα ἐΐειὰ δυηι. Νοημπα δηΐπὶ δ ρ] οὐον αἰχίι, 

Ἑσοα υἱγοὸ ἱπ πόγο παδοῦὶ!; 564 οὐ ἅπι6 αἰχίββοί, 
εοο ἀαϑὶς θοπιῖπμς ἱρε6 υοὐΐδ εἰσππηι,., ἴθπο βυθ]οἷ!, 
Εξεδ υἷγρο ἰμ ὠίεγο Παϑοῦὶ! ( 1εαἱ. 8. 14). Αἰχιΐ υἱοὶ 
Υἶγρο (υἱδ56ὶ {Π|Ὶ 405 μαγί τσ ὅγαϊ,, οἱ οἱ ὁχ δου 

Ἰεζα ἰ! Γπἰυγαϊ ἀγαὶ, φυρά ἰϑημείδηι (1 βίην [ι8- 

86. 7 ΙΖ 0 ΘῈ σοῦ} σοι πὶ ογ δ οπὶ ἀοθοὶ 
Θχοοάογα, δἰ {ι6 Ομ 0 ἰποχϑροοιδίιη δὲ ἰη80  {πΠ| 

4586; 8]10μΐη φυοπιοιίίο δίϑημη ὁσ55οῖ ἐ 24. Εχειγφόηε 
ομίθηι ζοϑορἢ ἃ 80η1)10, [εἷϊ δἰοι ργαοορὶ! οἰ απρϑίις 

Ζυμιμιῖ. Υ Ἰάϊδιϊπ᾽ οὐβοιιθπείαηι δὲ διπηυπὶ οδιοιηρο- 

Γι οηῚ Ὁ νἰ ἐἰ5ι1π᾿ ΔηΪ παι υἱφί θη, οἵ π}}}}} Ρογβομ ας 

1. ΑἸΪΐ ἡοη πηδία, ἡ δεα. 
(1) Οουἱ γνεγῸ νϑγίογυνι ρμμείίαηι, 5ιηὶ Ααυΐϊα, Ξγη!η2- 

εἰμι οἱ ἩΠποοάοίϊο, αἱ νἱάθα5 ἰῃ ἨΘΧΆΡΠ5 ποδβίγι [55]. 7, 14. 
186 (ὁ γα γἡκ 6 Ἠϊογουγιηυπι Ιη ἰδϑίδαι, 4] ργοίχιι γοθο πὶ 

ΗΓ (2Π|, ποὺ; . θη τρούο, τίγσώϊεηε, βο οἱ, αὐδοομαϊ- 
κῶν υὐγ φίλου, οἰσηϊοαγο, 

γὺπὶ δεοδριίοι! οὐποχίαπι ἢ ΝΟ΄αδ δηιμν οἰ {18 
φυϊε ρίδην οἱ ἰυγρα δηϑρίοαυδίαν. {Π]8πν ἀρὰά 86 τοι 
Τὰ ΥΟΪΗ, ΠΟ4Ὸ6 ἃπιοῖᾶ βυβρίεἰοπα,, {ΠΠΔτἢ αἱ γ ἀϊαϊι 
ἰ6ΓΘ 5υ8ι}π0}} ; ἱπιὸ νϑγὸ ἰΠἸϑι} γοιϊηυἷι ; 26 ἐοιΐυ5 ἀϊς 
ροιβδιϊοηΐ5 πιϊπίδιογ εἴεειυβ 6βί. Αἰ ἀεοερὶς, ἰπαυὶ 
Ματίαπι σοη)ασεμε δμαπι. ὙἱΔοη᾽ αυλιὰ [γϑαυθηίογ ΠῸ 
ΠΟΘ ρτγοίογαί θυδηρο! δῖα, φαοὰ πο ῖι ἱπίδγὶι 
καγϑίογίυπιη ἰΠΠυἀ γύρο δγθ, ἀυπὶ τηδ]λπὶ Δπηογς 
δυβρί οἰ οΠ πη 

Ματία μοεῖ ραγίιιπι υἷνθο πιαπεῖ(. --- 25, μπὶ ακίρὶ 
αὐοορίδδεί φαπὶ, ποὺ γορπουὶϊ! ἐπι, ἄοπες Ῥέρέτι 
βιίκπε δκεπὶ ῥτϊπιορφοπίιμηι; ἰἸὰ 4 ϑοπος ἢϊς Ροβεῖ 
ΠΟΩ υἱ 5:15} |66γΐ8, {ΠΠπΔ ροϑῖθα σοζηονἝβεθ δοΞξορίνιπι 
50 ὧἱ 5εἰλ8 Υ᾽γρίηθι υὑϑη06 δὰ ρηγίμηι ἰηϊδοιδπ 
[υἷν86. Ουν ᾿ί2χιο αἷς, ϑοιιθς μεροτῖι 7 Ηΐς ππο5 10. 
φυεπαὶ ἰῃ ϑοτίρίατα βέβ ρα οὐβαγνωτγ: ἴτι αἱ ἢθΟ νο' 
ἤΟΠ ΡγῸ ἀδῆι!ο φυοάδιῃ ἰδιηρογα ροηδίυγ. Ναπι ἀι 
ΔΓΟΔ Ἰοφυθηβ αἷἱἱ : ΝΌπ τευογεωῶς δεῖ σούς, ἤοπε 
δι οαΥΕΙῺ ἰεττα ( τη. 8. Ἵ), οἰδὶ ροβίοϑ ΓΘΎΘΓΘΙΙ 
πΟη 8ἷ!. 6 ἵρβο οἰΐαπι Π60 5ἰς Ἰοησυϊγ : Α φουίο ἐ 
876 ἷπ δασμίμηι ἴα ος ( Ῥ4α!. 89. 4}; Π}}105 ἢΐς ἴογ 
ΠηΐποΒ ῬΡΟΠΘΠΒ ; ΓΟΓΒυΘΩΙ6 ΡΓοπυηικίδηβ : Ογίρίιω ἱἱ 
αϊεϑας εἾμα 7μδελία εἰ αϑιπάαπιϊα ραοὶς,, ἄρνες ατςἐ 
ταῖμγ ἰμπα ( Ρεαί, Ἴ1. 1); παΠ}υλι τοΓπχΐϊμ πη Ῥυ] τι 
᾿νε] δἰ Θη) δ. 0 δίδιυΐι. [τὰ οἱ δος ἰοοο, δϑοπες, ἀϊκῖι 
{| 4.5 Ραγίαπι δηϊθοοάσυδηιϊ Πγπιαλγεῖ, οἱ 4ππ' Βϑηιιο. 
ταν ΠῸΪ σομδίἀδγαπάδ το] ηηυογοί. Οιοά δηΐπη αἱ 
ὁὼ 110} ἀϊδαρινάινι; ογαΐ,, ᾿ος αἰχίϊ!, ΠΟΠΊΡα Υἱγαίποπ 
ἩΜΠ16 δὰ ραγίυμη ἰπίϑοίαπι πιΔηβ556 : ηυοα Διο 6) 
(Ἰσι15 Θοηβααι οἱ. ἸῺ Θοηδ580 6586 υἱάδθαΐυν, ἢος εν 
ἱπι Πρ νάυμη γαϊχαΐ. Νορα νἱγαπὶ {Π|Πππ| ᾿υβίυπι 
ὁ1ὴ 46} 5160 πιοίογ οἴϊδβοία., 26 ἴ2π| πόνο δὲ ἰῃςο 
ἈΠ ΕΓρογῖο ἀϊφιοία Ππογαὶ, ἰλυβογα ποη δυδυπὶ [εΐ556 
Ναιη δἱ δοβηον δϑαὶ δᾶπὶ οἱ υὑχογὶβ ἴσο Πιαἰμιϊςςοὶ 
«ποιη060 {ΠΠ|2π|Ὲ 4ι185] πυ]}]} πὶ Πα θαπίδπι νίγαμ) εἰ 5ςί 
"40 οοπμνοηκ(αϑϑοῖ, ἰυθοης 6διη ἴῃ βυλ δοοίμογα. 
θυὺ ρμλοίο ὄγρο, ᾿π 4168, 7οονι5 οἱ 4Ἰ1}, οἦιι5 [γαῖγα 
Ἀρρα ]ληίγ 7 Οποιπδἀπιοάυπι οἱ Ζοβορὶὶ νυἱγ Μαγί: 
556 ΘΧΙπΕπηθδίγ. ΜυΠ 8 δηΐπι οΓαπὶ ροβὶ12 νοίϑην 
"ἃ, υἱ Β} 5π|0] μάτι ΘΟοΠ ἄγου : ἰάδοχυθ Ζοδη 
1168 {Π|05 δῖ. γυοαῦαὶ ]8 νογθῖϊ8, Δεμδ δηΐηι [γαϊγέ 
6).ι8 εγέΔέδαηί ἱπ ἐμ (2 οαπ. Ἴ. 5). Αἰϊάπιοι ἥ 
]υΐ ργίυβ πον ογεδίἀογαηὶ,, δἀπιηγαὰϊΐ οἱ ρτ-οἱαι 
ροβίοα δχϑιογυη!. Ουδηο ὄγο ἀοφπιδίυπι 08 
ΡΔ}18 ΖοΓΟΒΟΙ Υπηᾶπὶ δοοδιάοθαι, ἠδεοῦυπι 5ἰδιὶν 
86" : φυὶ ᾿18 δΔαιηϊγαπάι ογαὶ, αἱ {Π|π5 τοὶ δρί9οα 
ρϑίυηι ργίη5 δοείρογοῖ. Νδγυϑηὶ δυίῖδπὶ {πη [28 

ΑΒΡΘΟΓΟ ν᾽ 120} ἀυχίδ86, υἱ ΠΙΘΠ Γᾶ 6)05 οπηπίδ αυϑι 

ὀπιόγίια 6586 η1, αἰ4 6 δΧ ργϑοδηαϊ δϑεἀυϊ δία, ἀυΐ 
Ἰυβιίοῦ ἴῃ ραν πιθηΐο ργοσυῦογοι,, [γοπίθπὶ οὖ ἐΐ 
οὐάυγυϊδβ56., υἱ σεπυυπὶ σΔπ|6}} ἀυγ (ΘΠ ρ6π6 δἰιὲμ 
βόγοῖ (α), ἰἰ8 [ΓΘ απο ἢΠ|8πὶ 5οῖο ἀρρουογαι. ΠῚ 
αυοχῦο Ῥυυΐυπι, φυὶ ἀσθο ΦοΓΟΘΘΙΥ πηδπιὶ ἀϑοοπ οὐϑὶ 

(α) Απίδηΐ ἱπιοτργοίδιϊο γοίδγί, ἡδο ῦ ! σουυδ οὐδυτγυὶς 
ολίϊο, ἰά αυοὰ ἰῃ ΟΥΘΟΟ ἤθη δ σι : Ὑογβίομο ἰλπιθη 
"ὲ ἀκιοιὶ θθη μαιοὶ κι] ΟΠ Γγϑοβιοιμκιη ἀ6 8. ἐδοοῦο αὐ χίβϑο οἱ 
(1. Υ Ρυοῖαι. δ νυ. : 
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πράγματα ἀντὶ ὀνομάτων τιθέναι. Οὐδὲν οὖν ἄλλο 
δηλοῖ τὸ, Καλέσουσιν ᾿Εμμανουὴ.1, ἣ ὅτι "Οψοντα' 

Θεὸν μετὰ ἀνθρώπων " ἀεὶ μὰν γὰρ [75] γέγονε μετὰ 
ἀνθρώπων, οὐδέποτε δὲ οὕτω σαφῶς. Εἰ δὲ ἀναισχυν- 
τοῖεν Ἰουδαῖοι, ἐρησόμεθα αὐτούς - Πότε ἐχλήθη τὸ 72 
παιδίον, Ταχέως σκύ.λευσον, ὀξέως προνγόμευσον ; 

᾿Αλλ᾽ οὐχ ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν. Πῶς οὖν ὁ προφήτης 

ἔλεγε" Κάλεσον τὸ ὄνομα αὑτοῦ, Ταχέως σκύ.ἰευ- 

σον; Ὅτι γεννηθέντος αὐτοῦ προνομὴ σχύλων 7" 

ἐγένετο χαὶ διανομὴ " διὰ τοῦτο τὸ ἐπ᾽ αὑτοῦ πρᾶγμα 

συμθεθδηχὸς ὡς ὄνομα αὐτοῦ τίθησι. Καὶ ἡ πόλις δὲ, 
φησὶ, χληθήσεται πόλις δικαιοσύνης, μητρόποωιις 

σιστὴ Σιών " καὶ οὐδαμοῦ εὑρίσχομεν ὅτι διχαιοσύνη 

ἐχλήθη ἡ πόλις, ἀλλ᾽ ἔμεινεν Ἱεροσόλυμα χαλουμένη" 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῦτο ἐξέδη, πρὸς τὸ βέλτιον αὐτῆς με- 
ταδληθείσης, διὰ τοῦτο αὐτὴν οὕτω χαλεῖσθαι ἔφη. 
Ὅταν γάρ τι συμδῇ πρᾶγμα, ὃ τῆς προσηγορίας σα- 

φέστερον γνωρίζει τὸν χατορθοῦντα αὐτὸ, ἣ χαὶ ἀπο- 

λαύοντα αὐτοῦ, ὄνομα αὑτῷ φησιν εἶναι τοῦ πράγμα- 

τος τὴν ἀλήθειαν, Εἰ δὲ ἐντεῦθεν ἐπιστομισθέντες 

ἕτερον ζητοῖεν, τὸ περὶ τῆς παρθενίας λεχθὲν, χαὶ 
προδάλλοιντο ἡμῖν ἑτέρους ἑρμηνευτὰς, λέγοντες, ὅτι 
Οὐχ εἶπον παρθένον, ἀλλὰ νεᾶνιν " πρῶτον μὲν ἐχεῖνο 
ἐροῦμεν, ὅτι τῶν ἄλλων μᾶλλον ἁπάντων τὸ ἀξιόπι- 

στον οἱ Εδδομήχοντα ἔχοιεν ἂν διχαίως. Οἱ μὲν γὰρ Ἶ5 
μετὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν ἡρμήνευσαν, Ἶου- 
δαῖοι μείναντες. καὶ διχαίως ἂν ὑποπτεύοιντο, ἅτε 
ἀπεχθείᾳ μᾶλλον εἰρηχότες, χαὶ τὰς προφητείας σν- 
σχιάξζοντες ἐπίτηδες" οἱ δὲ Ἑδδομήκοντα πρὸ ἑχατὸν 

ἣ καὶ πλειόνων ἐτῶν τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ἐπὶ 

τοῦτο ἐλθόντες καὶ τοσοῦτοι ἧντες, πάσης τοιαύτης 

εἰσὶν ὑποψίας ἀπηλλαγμένοι, χαὶ διὰ τὸν χρόνον, καὶ 

διὰ τὸ πλῆθος, χαὶ διὰ [70] τὴν συμφωνίαν μᾶλλον 
ἂν εἶεν πιστεύεσθαι δίχαιοι. 

γ΄. Εἰ δὲ χαὶ τὴν ἐχείνων παράγοιεν μαρτυρίαν, χαὶ 
οὕτω τὰ νιχητήρια παρ᾽ ἡμῖν. Καὶ γὰρ τὸ τῆς νεα- 
νιότητος ὄνομα ἐπὶ τῆς παρθενίας εἴωθεν ἡ Γραφὴ 

τιθέναι, οὐχ ἐπὶ γυναιχῶν μόνον 75, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ ἀν- 

δρῶν " Νεανίσχοι γὰρ, φησὶ, καὶ παρθένοι, πρε- 
σδύτεροι μετὰ νεωτέρων. Καὶ περὶ 177 κόρης δὲ ἐπι- 
θουλευομένης διαλεγομένη πάλιν, Ἐὰν φωνήσῃ ἡ 
νεᾶνις, φησὶ, τουτέστιν ἡ παρθένος. Καὶ τὰ πρὸ τού- 
του δὲ εἰρημένα τοῦτον τὸν λόγον συνίστησιν. Οὐδὲ 

γὰρ ἁπλῶς εἶπεν, ᾿Ιδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ δξει" 
ἀλλὰ πρότερον εἰπὼν, ᾿Ιδοὺ δώσει Κύριος αὐτὸς 

ὑμῖν σημεῖον, τότε ἐπήγαγεν" ᾿Ιδοὺ ἡ παρθένος 

ἐν γαστρὶ ἕξει. Καίτοι εἰ μὴ παρθένος ἣν ἡ μέλλουσα 
χύειν, ἀλλὰ νόμῳ γάμου τοῦτο ἐγίνετο 5, ποῖον ἂν 
εἴη σημεῖον τὸ γινόμενον ; Τὸ γὰρ σημεῖον ὑπερύαί.- 
νειν δεῖ τὴν τῶν πολλῶν ἀχολουθίαν, καὶ ξένον εἶναι 
χαὶ παρηλλαγμένον " ἐπεὶ πῶς ἂν εἴη σημεῖον ; Δι- 

δγερθεὶς δὲ ὁ Ιωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποίησεν ὡς 

προσέταξεν αὐτῷ ὃ ἄγγελος Κυρίου. Εἶδες ὑπ- 

αχοὴν, χαὶ χαταπειθῇ διάνοιαν ; εἶδες ψυχὴν διεγηγερ- 

Ἵ τό οὔ. Ὁ. Ἐ. 7" σχύλ. ἐγέν. χαί] χαὶ σχύλ. ἐγέν. (. Ὁ. Ε΄. Ερ. 
16 ἐγένετο ἢ. 

5: παρέλαθδε] δι΄. γὰρ, φησέ Βαα. 
Ἑαἀ. διωρισμένον... χρόνον. Διωρισμένου χρόνου Ευϊἢ. 

Ερ. δὲ μόνον Β. ΒΕ. Ἴ περί] ὅ:1᾽. Εμ. []|. ἐπί ).Ψ 
Ε΄. Ερ. οδιογί οὐδέ. 

μένην, χαὶ ἐν ἅπασιν ἀδέχαστον ; Οὔτε γὰρ ἡνίκα 

ὑπώπτευσεν ᾽ ἀηδές «: χαὶ ἄτοπον, χατασχεῖν ἢν»- 
ἔσχετο τὴν Παρθένον, οὔτε "᾽ ἐπειδὴ ταύτης ἀπηλλάγη 
τῆς ὑποψίας, ἐκθαλεῖν ὑπέμεινε, " ἀλλὰ καὶ χατέχει, 

καὶ διαχονεῖται τῇ οἰχονομίᾳ πάση. Καὶ παρέ,1αδε 3" 

Μαρίαν τὴν γυναῖχα αὐτοῦ. Εἶδες πῶς συνεχῶς 
τοῦτο τίθησι τὸ ὄνομα ὁ εὐαγγελιστὴς, οὗ βουλόμενος 

ἐχχαλυφθῆναι τὸ μυστήριον ἐχεῖνο τέως, κχαὶ τὴν 
πονηρὰν 53 ἐχείνην ἀναιρῶν ὑποψίαν: 

Παραϊλαδὼν δὲ αὐτὴν, οὐχ ἐγίνωσκεν αὐτὴν, 

ξως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοχον. 
[171] Ἰὸ, Ἕως, ἐνταῦθα εἴρηχεν, οὐχ ἵνα ὑποπτεύσῃς 
ὅτι μετὰ ταῦτα αὐτὴν ἔγνω, ἀλλ᾽ ἵνα μάθῃς ὅτι πρὸ 

τῶν ὠδίνων πάντως ἀνέπαφος ἣν ἡ Παρθένος. Τίνος 
οὖν ἕνεχεν, φησὶ, τὸ, ἽΞΒως, τέθειχεν; Ὅτι ἔθος τῇ 
Γραφῇ τοῦτο πολλάχις ποιεῖν, χαὶ τὴν ῥῆσιν ταύτην 

μὴ ἐπὶ διωρισμένων 55 τιθέναι χρόνων. Καὶ γὰρ χαὶ 

ἐπὶ τῆς χιδωτοῦ φησιν Οὐχ ὑπέστρεψεν 5" ὁ χόραξ 
ἕως οὗ ἐξηράνθη ἡ γῆ καίτοιγε οὐδὲ μετὰ ταῦτα 
ὑπέστρεψε. Καὶ περὶ τοῦ Θεοῦ δὲ διαλεγομένη φησίν" 
᾿Απὸ τοῦ αἰῶνος καὶ δως τοῦ αἰῶγος σὺ εἶ" οὐχ 

ὄρους τιθεῖσα ἐνταῦθα "δ" χαὶ πάλιν εὐαγγελιζομένη 
χαὶ λέγουσα 8 Ἀγατειῖεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὑτοῦ 

δικαιοσύνη καὶ πιἪλῆθος εἰρήνης, ἕως οὗ ἀντ- 
αγαιρεθῇ ἡ σελήνη" οὐ πέρας δίδωσι τῷ χαλῷ τούτῳ 
στοιχείῳ. Οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα τὸ, Ἕως, εἶπε, τὰ 
πρὸ τῶν ὠδίνων ἀσφαλιζομένη, τὰ δὲ μετὰ ταῦτα 57 
σοὶ χαταλιμπάνουσα συλλογίζεσθαι. Ὃ μὲν γὰρ ἀναγ- 
καῖον ἦν παρ᾽ αὐτοῦ σε μαθεῖν, τυῦτο αὐτὸς εἴρηχεν, 
ὅτι ἀνέπαφος ἣν ἡ Παρθένος ἕως τοῦ τόχον - ὃ δὲ ἐκ 
τῶν εἰρημένων ἀχόλουθόν τε ἐφαίνετο χαὶ ὧμολο- 
γημένον, τοῦτο σοὶ λοιπὸν ἀφίησι συνιδεῖν " οἷον, ὅτι 
οὐδὲ μετὰ ταῦτα τὴν οὕτω γενομένην μητέρα, χαὶ 
χαινῶν ὠδίνων καὶ ξένων χαταξιωθεῖσαν λοχευμάτων, 
οὐχ ἂν δίκαιος ὧν ἐχεῖνος ὑπέμεινε γνῶναι λοιπόν. 
Εἰ γὰρ ἔγνω αὐτὴν, καὶ ἐν τάξει γυναικὸς εἶχε, πῶς 
ὡς ἀπροστάτευτον αὐτὴν χαὶ οὐδένα ἔχουσαν τῷ μα- 
θητῇ παρατίθεται, χαὶ χελεύει αὐτῷ εἰς τὰ ἴδια αὐ- 
τὴν λαθεῖν; Πῶς οὖν, φησὶν, ἀδελροὶ αὐτοῦ χρηματί- 
ζουσιν οἱ περὶ Ἰάχωδον ; "Ὥσπερ χαὶ αὐτὸς ἐνομίζετο 

ἀνὴρ τῆς Μαρίας 55. Πολλὰ γὰρ ἐγένετο τὰ παραπε- 
τάσματα, ὥστε συσχιασθῆναι τέως τὸν τοιοῦτον τό- 

χον. Διὸ καὶ Ἰωάννης οὕτως αὐτοὺς 55 ἐχάλει λέγων" 

Οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδειφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. 

᾿Αλλ᾽ ὅμως οἱ μὴ πιστεύοντες πρότερον, θαυμαστοὶ 

χαὶ περιφανεῖς γεγόνασιν ὕστερον. “Ὅτε γοῦν εἰς Ἱε- 
ροσόλυμα ἀνῆλθον οἱ περὶ Παῦλον [78] δογμάτων ἕνε- 

χεν, πρὸς αὐτὸν " εὐθέως εἰσῆλθον "'. Οὕτω γὰρ ἦν 
θαυμαστὸς, ὡς χαὶ τὴν ἐπισχοπὴν ἐγχειρισθῆνχι πρῶ- 

τος. Φασὶ δὲ αὐτὸν καὶ σχληραγωγίᾳ προσέχειν τοσ- 
αὐτῃ, ὡς χαὶ τὰ μέλη νεχρωθῆναι ἅπαντα, χαὶ ἀπὸ 
τῆς συνεχοῦς εὐχῆς, χαὶ τῆς διηνεχοῦ; πρὸς τὸ ἔδα- 
φος ὁμιλίας τὸ μέτωπον οὕτως αὐτῷ κατεσχληχέναι, 
ὃς μηδὲν ἄμεινον γονάτων χαμήλου διαχεῖσθαι τῆς 

18 ἈΕῚ γάρ] λ6ἀ. Ερ. Αη. “8 μόνον] 56 
Ἷ ὑπώπτενεν ἢ. Ε΄. Ερ. εὐ οὔτε 516 

85 πονηράν] δέ Ε΄. Ερ. 55 81. Α. (. εαἰοιὶ υἱ 
δὴ δῖς ἔρ. ἐπέστοεψεν Ὁ, Ε, 5} ἐνταῦθα Παροῃὶ 

Ι». Ε. Εὐυπ. Δ οΆτιι. οεείογὶ οπιυηϊ, 55) χαὶ λέγουσα... δικαιοσύνη χαί] Ηϊδο ναγ}8, φιι8 ἀδβυηὶ 'π ἐσσι. 
Ἰυοηίυν Ερ. Δη. Αγ. Μοχ ροϑὶ εἰρήνη: δΔὐάπηϊ ἐν τῷ λέγειν ΟΠΠπ6 8 ργρεῖοῦ Ὁ. 
Δ. Β. (. Ε΄. 585 Μαρίας] δάά. ὁ Ἰω 
αὐτῶν λέγει. 9 αὐτὸν 

51 ταῦτα] διἰά. ἐσίγησε 
σὴφ Ὁ. 5 αὐτοὺς ἐχάλει (χαλεΐ Ε΄.) λέγων] δὶς Ὁ. Εν Δ. οοἰοτὶ περὶ 

Ἰάχωδον Εα. 5' εἰσῆλθον] ἀνῆλθον Ὁ, ἦλθον Δ. Β. ἦλθεν Ε. 
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οντιτυπίας ἕνεχεν αὑτῆς 8. Οὗτος χαὶ τὸν Παῦλον 

μετὰ ταῦτα πάλιν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ἀνελθόντα ῥυ-. 

θμίζει λέγων’ Θεωρεῖς, ἀδελφὲ, πόσαι. μυριάδες 

εἰσὶ τῶν συνεληλυθότων. Τοσαύτη ἣν αὐτοῦ ἡ 

σύνεσις, χαὶ ὁ ζῆλος " μᾶλλον δὲ τοσαύτη ἡ τοῦ Χρι- 

στοῦ δύναμις. Οἱ γὰρ διασύροντες αὑτὸν ζῶντα, μετὰ 

τὸ ἀποθανεῖν οὕτως ᾽" ἐξεπλάγησαν, ὡς καὶ ἀποθα- 

νεῖν ὑπὲρ αὐτοῦ μετὰ πολλῆς τῆς προθυμίας " ἅπερ 
μάλιστα δείχνυσε τῆς ἀναστάσεως τὴν ἰσχύν. Διὰ γάρ 

τοι τοῦτ. τὰ λαμπρότερα ὕστερον ἐτηρεῖτο, ἵνα ἀναμ.- 

φισδήτητος αὕτη ἡ ἀπόδειξις γένηται. Εἰ γὰρ χαὶ τῶν 
ἐν τῇ ζωῇ θαυμαζομένων παρ᾽ ἡμῖν ἀπελθόντων ἐπι- 
λανθανόμεθα, πῶς οἱ "" ζῶντα διαχλευάζοντες τοῦτον, 

ὕστερον Θεὸν εἶναι ἐνόμισαν, εἰ τῶν πολλῶν εἷς ἦν ; 

πῶς δ' ἂν ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ σφαγῆναι χατεδέξαντο, εἰ 

μὴ σαφῆ τῆς ἀναστάσεως ἔλαθον τὴ" ἀπόδειξιν ; 

δ'. "5 Ταῦτα δὲ οὐχ ἵνα ἀκούητε "ὁ λέγομεν μόνον, ἀλλ᾽ 

ἵνα καὶ μιμῆσθε τὴν τε "Ἴ ἀνδρείαν, τήν τε παῤῥη- 

σίαν, τήν τε δικαιοσύνην ἅπασαν " ἵνα μηδεὶς ἑαυτοῦ 

ἀπογινώσχῃ, χᾷἂν πρὸ τούτου ῥάθυμος ἦν " ἵνα εἰς. 

μηδὲν ἕτερον ἔχῃ τὰς ἐλπίδας, μετὰ τὸν ἔλεον τοῦ 

θεοῦ, ἀλλ᾽ εἰς ἀρετὴν οἰχείαν. Εἰ γὰρ οὗτοι [79] τῆς 

εοιαύτης οὐδὲν ἀπώναντο συγγενείας, χαὶ οἴχου χαὶ 

πατριᾶς τῆς αὐτῆς ὄντες τῷ Χριστῷ, ἕως ἀρετὴν 

ἐπεδείξαντο, τίνος δυνησόμεθα ἀπολαῦσαι συγγνώμης 

ἡμεῖς, συγγενεῖς καὶ ἀδελφοὺς δικαίους προθαλλόμε- 

νοι, ἂν μὴ σφόδρα ὦμεν ἐπιεικεῖς χαὶ ἐν ἀρετῇ βε- 

διωχότες ; Καὶ γὰρ ὁ προφήτης αὐτὸ τοῦτο αἰνιττό- 

μενος ἔλεγεν" Ἀδειρὸς οὐ λυτροῦται, λυτρώσεται 

ἄνθρωπος ; γᾶν Μωῦδοῆς ἧ, χἂν Σαμουὴλ, χἂν Ἵερε- 

υἱας. ΓἌχουσον γοῦν τί φησι πρὸς αὐτὸν ὁ Θεός Μὴ 

προσεύχου ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τούτου, ὅτι οὐχ εἰσακού- 

σομαί σου. Καὶ τί θαυμάζεις εἰ σοῦ οὐκ ἀχούω; Καὶ 

γὰρ αὑτὸς ὁ Μωῦσῆς, φησὶν, εἰ παρῆν. χαὶ Σαμουὴλ, 

οὐκ ἂν αὐτῶν ἐδεξάμην τὴν ὑπὲρ τούτων ἱχετηρίαν. 

Κἂν Ἰεζεχιὴλ ἧ ὁ παραχαλῶν, ἀχούσεται, ὅτι Ἐὰν 

στῇ Νῶε, καὶ ᾿Ιὼδ, καὶ Δανιὴ.1, υἱοὺς αὑτῶν καὶ 

θυγατέρας οὐ μὴ ἐξέλωνται. Κἂν ᾿Αὐραὰμ ὁ πα- 

τριάρχης ἧ ὑπὲρ τῶν "" σφόδρα ἀνίατα νοσούντων 
χαὶ μὴ μεταδαλλομένων δεόμενος, ἀπελεύσεται ὁ Θεὸς 

αὐτὸν ἐγχαταλιμπάνων 539, ὥστε μὴ δέξααθαι τὴν 

ὑπὲρ τούτων φωνήν. Κἂν Σαμουὴλ ἢ πάλιν ὁ τοῦτο 

ποιῶν, ἐρεῖ πρὸς αὐτόν" Μὴ πένθει περὶ τοῦ Σαούλ. 
Κἂν ὑπὲρ ἀδελφῇς τις παραχαλῇ μὴ προσηχόντως, 

ἀχούσεται πάλιν ὅπερ Μωῦσῆς" Εἰ ἐμπτύων ἐν- 

ἐπτυσεν ὁ πατὴρ εἰς τὸ πρόσωπον αὐτῆς. Μὴ δὴ 

πρὸς ἑτέρους ὦμεν κεχηνότες. Ἔχουσι μὲν γὰρ δύνα- 
μιν αἱ εὐχαὶ τῶν ἁγίων μεγίστην, ἀλλ᾽ ὅταν χαὶ ἡ μεῖς 

μετανοῶμεν καὶ γινώμεθα βελτίους. Ἐπεὶ χαὶ Μωῦ- 

αἧς τὸν ἀδελφὸν τὸν ἑαυτοῦ καὶ μυριάδας ἑξήχοντα 

τῆς θεηλάτου τότε ' ὀργῆς ἐξαρπάσας, τὴν ἀδελφὴν 

οὐχ ἴσχυσεν ἐξελέσθαι" καίτοιγε οὐχ ἴσον τὸ ἁμάρ- 

τημα ἦν᾽ ἐκείνη μὲν γὰρ τὸν Μωῦσέα ὕδρισεν" ἐν- 

ταῦθα δὲ ἀσέδεια ἣν τὸ τολμηθέν. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν 

ὑμῖν ἀφίημι τὸ ζήτημα᾽ τὸ δὲ ἔτι τούτου χαλεπώτε- 

ρον ἐπιλῦσαι πειράσομαι. Τί γὰρ χρὴ λέγειν τὴν 

ἀδελφήν; Ὁ γὰρ τοσούτου δήμου προστὰς, ἑαυτῷ 

"9" αὐτῇ] ταύτης Β, τῆς αὐτῆς. 
ζον Ε΄. 
"6 ἀχηύσητε [΄. 
τῆς Εἀ44ά. 3 προεδρίαν Αῃ. 
9 συγχαταθαίνει . 

9 τε οπ. οοὐά. ργϑίον Ε. 95 τῶν 

38 οὕτως] δά. αὐτὸν Ὁ. Κ. 
εἶν, ἀλλ᾽ ἡμᾶς ὀρθῶς βιοῦν " καὶ κατὰ τοχιζόντων Ἀ. 

936 ΗΘΙΚΟΝ. Ὅτι οὐ δεῖ ἑτέρων ἀρετῇ βαῤῥ Ἅ ά. » 
681 }}) οι. 

8 Καὶ γάρ] Ὁ γάρ ΓΚ. 

ἀρχέσαι οὐχ ἴσχυσεν, [80] ἀλλὰ μετὰ τοὺς μυρίους 

πόνους χαὶ τὰς ταλαιπωρίας, χαὶ τὴνὲν τεσσαρόχοντα 

ἔτεσι προσεδρείαν ", ἑχωλύετο τῆς τῆς ἐπιθῆναι, 

ὑπὲρ ἧς ἐπαγγελίαι τοσαῦται καὶ ὑποσχέσεις. Τί οὖν 

τὸ αἴτιον ; Οὐχ ἣν λνσιτελοῦσα ἣ χάρις αὕτη. ἀλλὰ 

χαὶ πολὺ τὸ βλάδος ἔχουσα, καὶ πολλοὺς τῶν Ἴου- 

δαίων ὑποσκελίζειν ἔμελλεν. Εἰ γὰρ ἐπειδὴ τῆς Αἱ- 

γύπτου μόνης ἀπηλλάγησαν, τὸν Θεὸν ἀφέντες, Μωῦ- 

σέα ἐζήτουν, χαὶ αὐτῷ τὸ πᾶν ἐλογίζοντο εἰ καὶ 

εἰσαγαγόντα εἶδον εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ποῦ 

οὐχ ἂν ἐξώχειλαν ἀσεδείας; Διά τοι τοῦτο οὐδὲ ὁ 

τάφος αὐτοῦ κατάδηλος γέγονε. Καὶ Σαμουὴλ δὲ τὸν 

μὲν Σαοὺλ οὐκ ἴσχυσεν ἀπαλλάξαι τῆς ἄνωθεν ὁρ- 

γῆἧς, τοὺς δὲ Ἰσραηλίτας πολλάχις διέσωσε. Καὶ ὁ 

Ἱερεμίας Ἰουδαίοις μὲν οὐκ ἤρχεσεν, ἕτερον δέ τινα 

ἐχάλυψεν ἐν τῇ προφητείᾳ. Καὶ ὁ Δανιὴλ τοὺς μὲν 

βαρδάρους ἐξείλετο σφαττομένους, τοὺς δὲ Ἰουδαίους 

οὐκ ἐξείλετο αἰχμαλωτιζομένους. Καὶ ἐν τοῖς Εὐαγγε- 

λίοις δὲ ὀψόμεθα οὐχ ἐφ᾽ ἑτέρων, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν αὐτῶν 

ἀμφότερα ταῦτα γινόμενα " χαὶ τὸν αὐτὸν νῦν μὲν 

ἀρκχέσαντα ἑαυτῷ, νῦν δὲ προδεδομένον. Ὁ γὰρ τὰ 

μυρία τάλαντα ὀφείλων, καὶ ἐξείλετο ἑαυτὸν τοῦ 

κινδύνου δεηθεὶς, χαὶ πάλιν οὐχ ἴσχυσεν" ἕτερος δὲ 

ἀντιστρόφως πρότερον ἑαυτὸν προδοὺς, ὕστερον τὰ 

μέγιστα ἑαυτῷ βοηθῆσαι ἴσχυσε. Τίς δὲ οὗτός ἐστιν; 

Ὁ τὴν πατρῴαν καταφαγὼν οὐσίαν. Ὥστε ἐὰν μὲν 

ῥᾳθυμῶμεν, οὐδὲ δι᾽ ἑτέρων δυνησόμεθα σώξεσθάι " 

ἐὰν δὲ νήφωμεν, καὶ δι᾽ ἑαυτῶν τοῦτο ἰσχύσομεν, χαὶ 

δι’ ἑαυτῶν μᾶλλον, ἣ δι᾽ ἑτέρων. Καὶ γὰρ ὁ Θεὸς 

ἡμῖν μᾶλλον δοῦναι βούλεται τὴν χάριν, ἣ ἑτέροις 

ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα καὶ παῤῥησίας ἀπολαύωμεν, χαὶ 

βελτίους γινώμεθα, σπουδάζοντες αὐτοῦ λῦσαι τὴν 

ὀργήν. Οὕτω τὴν Χαναναίαν [81] ἠλέησεν" οὕτω τὴν 

πόρνην ἔσωσεν, οὕτω τὸν λῃστὴν, οὐδενὸς γενομένου 

μεσίτου καὶ προστάτου. 

ε΄. Καὶ ταῦτα λέγω, οὐχ ἵνα μὴ ἱκετεύωμεὺ τοὺς 
ἁγίους, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ῥᾳθυμῶμεν, μηδὲ ἀναπίπποντες 
αὐτοὶ καὶ χαθεύδοντες, ἑτέροις τὰ χαθ᾽ ἡμᾶς ἐπιτρέ- 

πωμεν μόνοις. Καὶ γὰρ ὃ εἰπὼν, Ποιήσατε ὑμῖν 
φίλους, οὐκ ἔστη μέχρι τούτου μόνον, ἀλλὰ προσ- 

ἐθηχεν, Ἔκ τοῦ ἀδίχου μαμωνᾷ" ἵνα πάλιν σὸν τὸ 
κατόρθωμα γένηται οὐδὲν γὰρ ἕτερον ἣ ἐλεημοσύνην 

ἐνταῦθα ἡνίξατο. Καὶ τὸ δὴ θαυμαστὸν, ὅτι " οὐδὲ 
ἀχριθολογεῖται πρὸς ἡμᾶς, ἐὰν ἀποστῶμεν τῆς ἀδι- 

χίας. Ὃ γὰρ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν " Ἐχτήσω χαχῶς; 

ἀνάλωσον χαλῶς. Συνέλεξας ἀδίχως ; σχόρπιδον δι- 

χκαίως. Καίτοιγε ποία τοῦτο ἀρετὴ τὸ ἐχ τῶν ὅ τοιού- 

των διδόναι ; ̓Αλλ᾽ ὅμως ὁ Θεὸς, φιλάνθρωπος ὧν, καὶ 

μέχρι τούτου χαταδαίνει δ᾽ χἂν οὕτω ποιῶμεν, πολλὰ 

ἡμῖν ἐπαγγέλλεται ἀγαθά. ᾿Αλλ ἡμεῖς εἰς τοσοῦτον 

ἀναισθησίας ἤχομεν, ὡς μηδὲ ἐχ τοῦ ἀδίχου διδόναι" 

ἀλλὰ μυρία ἁρπάζοντες, ἂν πολλοστὸν μέρος χατα- 

δάλωμεν, τὸ πᾶν νομίζομεν πεπληρωχέναι. Οὐχ ἤχου- 

σας Παύλου λέγοντος, ὅτι ὋΟ σπείρων φειδομένως, 

φειδομένως καὶ θερίσει; Τίνος οὖν ἕνεχεν φείδῃ ; μὴ 

γὰρ ἀνάλωμα τὸ πρᾶγμά ἔστι; μὴ γὰρ δαπάνη: 

9ι πῶς οἱ ζ. δ.) πῶς ὃν χαὶ ζῶντα διεχλεύα- 

χαταλιμπάνων Ὁ. Ε΄. ᾿' τότε] ταύ- 

" οὐδέ] οὐχ Ε΄ οὐδέν Βἀ4. 5 ἐχ τῶν] ἀπό Α. Β. Ε- 
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(λυκίΆ πηι ἰδη8 δἷς σομρο αὶ : Υ]άδς., [γαῖϑνΡ., φιοὶ 

πε Πα δι φιὶ ἐοπυέπεγμηι ( Αοἱ. 31. 40}} Τάπιὰ ογὶὶ 

6115 ργιάδηιία,, ἰΔηϊι.8 ΣΟΐΠ8 ; ἱπ)0 γ6γῸ ἰδηπία Ομ 81} 
Υἱείυ5. Ναῖι αυἱ ἱΠππὶ νἱὰρογαῦδηι νἱνοιίθπι, ἰἰᾶ 
Ῥοδβὶ πιογίοηι ἰρϑυηὶ δ ηἰγαιὶ κυηϊ,, τ οὐπὶ ἰδοῦ δία 

μῆλθη Υἱ3Π0| ὉΓῸ ἰρ50 ρτγοίμπάσγοηι : χα Υἱγίυ!οπι 
ΦΟΒΌΓΓΘΟΙΟἢΪ56 Οπὶ ὨΓΐπ)15 Οομμπιομδίγαι!. [ἀ606116 

4{18, 405 οἰδγίογα ογδηὶ, δὰ οχιγοηγηι ἰδ! ρὺ8 Γ650Γ- 

ὙΔΡΆΠΙΟΡ, υἱ ἤρα ἢ0}}} ἀπ δίο οηποχία δϑϑοὶ ἀδπηοη- 

βίγϑιϊο. Νὰ 5ἰ [1108 αἰΐδιπη 4ιϊ ἴῃ ν ἃ δυλ δἀπηὶγαναὶ 

ἐγᾶηί, ἀοίιπεοίος ΟὈἰ ἐν δοὶ πη, 400 Ῥαρσίο ἱ|}}, αυὶ 

Υἰνθηίθι ἰρδυπὶ ἰγγίἀθμαηὶ,, δι 6586 Οχ ϑ([Π1ΔΥ]8- 
δ6η1, 5 Ποιηΐηοπὶ ΓΘ ἰἀἰ5δοι 7 αιοπιοάο ΓΟ 'ρ80 

ΠλΟΡίοη, δι γὸ γοϊυΐβδθηι, ηἶδὶ ρογβρίουδπι δούθρὶϑ- 

δοηΐ ΓΘΟΘΌΓΤΟΘΟΙ Οἢἶ5 ἀοηοηϑ ΓΙ οη6Πι ἢ 

(ὐοσπαῖὶ ᾿μειὶ ποπηϊεὶ τεεὶ μἱξοεηὶ μεοσεαίογὶ ργοδιιηϊ. 
Ῥνεείϑιεις ξαπείογαμι ποη πηι βαεπάμηι. --- ἀ. Ππς 

ΡΟΓΓΟ ἀϊοίπηυβ, ποι) υἱὲ δυδ[αι5 ἰδ υπ|, 564 υἱ ἰη16- 

πιΐηΐ (ογιϊτυάΐποπι, ἀϊοοιἀΐ Ἰάυοσίϑπι, υ8ι{|4π|χ]ὺ 9Π|- 

ΠΟΙ : υἱ Π6Π10 ἀ6 86 ἀοδρεγοῖ, οἰἰαπιοὶ δηίοίδο δα 5 

ἀοϑἰαϊοθύβα4ια [υδῦγῖῖ: υἱαθδ πυ} 1 ἰῃ ΓΤ 8118 βρεπὶ 

μιλθδδὶ, πἰϑὶ ροξί δ οἱ τι ἰβογοογά πὶ ἰῃ πη υΓυπὶ 88η0ι}- 

ἰΔ16. ΝΆπι 5ἱ εἶ 81} }}}18 ργοία φυοὰ χ οοσπδίίοηο, ἄθμιο 
οἱ ραιγία ΟΠ γἰβιὶ οϑϑαπὶ,, ἀοηθα νἱγίυϊα οἰάγογοιὶ : 4112 

γοηΐα αἷσηϊ ογίηιυβ, ἀυπὶ οοσπϑίοβ οἱ ἰγαῖγθϑ ) 5105 

οβιθπΐπιυβ, πἰδί οἰ πιαρῆδ ὡαυϊδι6 νυἱγίυϊοηυθ 
γἱίαπι ἀυσληι57ῦ 1Πυὰ δπϊπὶ ϑυδ᾽ πα ϊύδη8 ργορ οί 

ἀϊοοῦδι : Εγαίογ πον τεαϊηι, τοαϊΐπιοὶ ἤοπιο ( Ρεαί. 48. 

7); οἰἰαπηοὶ Μογθαβ (υδγῖῖ, οἰαπηϑὶ ϑαιηθδὶ,, οἰἰαπιδί 
Φογοπηδ8. Αἀΐ οπίπ φυϊά {1:1 ἀϊοαὶ θθυϑ : Νοίϊ ργέ- 
εατὶ ρμγῸ ρμοριείο οος, φμοπίαπι ποη ὁσαμάϊαμι [6 (9ἐΥ. 

11. 14]. Εἰ φυϊά πιῖγαγὶ5 βὶ ἴ6 ποη διιο ἢ Νϑηι 5[ 1086 
Μογ-ο8, πηι, 8ἱ ϑαιηυ οὶ δά οββθιΐ, δΟγυ πα ΡΓῸ ἰβ(18 

δυρμὶ!οϑιϊοθοιη ποῦ πἀιηἰιονλοπὶ {(2}εγ. 18. 1). Ε26- 

Εἰΐοὶ δἰἰλπιϑὶ βυρριίοαι, ἰος δυάϊοῖ : δὲ διοίοτι ΝΟδ 

6ι 11οὐ εἰ θαπῖεί, βίϊο5 βιίϊαξημο «ας ποπ ἰἰδε: αϑιεπί 

( Ετεεῖι. 14. 11. 16). Ετδιηεὶ ΑὈγϑἢδη) ρδιγίαγο πᾶ 

ῬτῸ ἰΐ5 ᾳυΐ ᾿ἸδουΓΆ}}} πηογθὸ θογαηὶ, πος γεϑὶ ρὶβουηίῖ, 

δυρρ]ίοοὶ, 68 αὐδοοάοι οἱ τγαϊϊηχασὶ ουπὶ; [2 αἱ 

ΘΟΓΙ ἢ ϑγλι 8 οπιϊββαπ] γοσοίη Π0}) δυάΐαϊ. Εἰ ἀπιϑὶ 

Θά 6] δος ᾿ρουπὶ (οοογὶῖ, αἀἰσοὶ ἱρϑὶ : Νέἐ βευεγὶς ὕτῸ 
δαῖίο (1. Ηερ. 16. 1). ΕἰΑηδὶ ῬγΓῸ βόγοῦα 4υϊδβρὶδηὶ 

Βοη Ορρογίυηδ ογδυοτῖῖ, ἰάΐρϑυι δυάΐοὶ σιοὰ δογπ68: 
δὲ οοπεριειις (οπϑβριιΐδεεί μαίὁ ο)ι8 ἱπ [αοὶθπὶ Ε)μ8 
(Ναὶ. 138. 14}. Νὰ δια δ] ογιπὶ ρΑιΓΟΟΙηἾΠΠ) 
Πϊδηία ΟΓΘ βροείθιηυς. Ναπι ργθοθ8 αυΐϊάθηη 58 Ο Γι Πὶ 

τἰῶι ὨΔΌδηϊ πηλχὶ πηι ; 86 81 η08 ροδηἰ 6 ἰλπὶ 498- 
Π|158 οἱ ταϑὶ μίϑοληυ8. Ουδηἀοασυίϊάοπι Μυγϑὸβ, αυὶ 

[γι γο τ δι: οἱ βϑαχοδηίδ Π}}}Π} ποπηϊηιπι Δ ἱπιηὶὶ- 

πθῆϊ6 ἱγαὰ ἰἰθογανὶὶ, βδογοόῦοπὶ Ὡθη ροίυἱξ ΘΓΙροΓΟ ; 

εἰἰδιπ8ῖ ΠΟῚ ῬὰΓ ρόσοιιπὶ) οδϑ6ὶ : {4 φυΐρρο Μουβθπὶ 
εοηίοπο 8 δβθοογαὶ : εἰ δυίθι ᾿πρίυπι (Δοΐηι.5 δα πιΐ- 
δογδηΐ. δγιιπη ἤδη 64.) νΟὈ5 φυπϑίϊοηση τοὶ παυο, 

80 111 φσγανίογοπι β8οίνοσο οηθογ. Οαϊά δηΐηὶ ἐἰ6 
ΒΟΡΟΓΟ ἀϊοδηιυβ, ΄τΔη.10 'ρ56 οἰΐ2πὶ Δ] Ρορα ἀυχ, 

(4 ᾳυοά ρΓῸ δεῖρβ0 τοραῦδί ἱπηρείγαγα ποι ναὶ οἷ, 5οὰ 

Ροβί ἴοὶ ἰχηἰοβα4ι6 ἰαῦογοθ οἱ ΦΓΌΙΏΠΔ8., Ροβίᾳυύδῃι 

ΡῈΓ ἃπη08 αυδιίγΓαρίηϊδ ρορι]ο ργ ΠΥ, 1ἢ ΤΟ ὙΓΆΙΝῚ 
(οἰ168 ρΓΟΠΊΪ558η) ἱπίγατα ριΟΠ θ᾽ 5. δὶ ὃ ()υλ ἐθ 

Δι8Α 7 ΝΟ 8 δ σγαια Γι5561.. 0 εἰμι 
ἡ] ὑπ 0} 15561, διιἀοοογιμπ 86 πη] 08. δι ρΡ] Δ ι- 
Υἶββϑί. δ΄ θηΐπὶ ὁχ Ε ΥΡιΟ ἰδηΐυπι ἃ Μυγϑς ἰἰυδγαι!, 
θ6ο0 ἀϊπιῖδ5ο, ΜΙούβοη γοαυΐγουαμξ ἰρϑίφια ἰοίαιη τοίο- 

ΓΟθδμ : 5ἷ 86 υἱάϊδϑθηι 820 [ΠΠ0 Ἰηινοάυοιος ἐπ ἸΘΓΓΆΙ, 

ὈΓΟΙ ἰββίοηἶβ, 400 ἤθη ὈΓογιιρίϑβϑϑηὶ ἱπιρίοἰαι 5 ὃ Κί6υ- 

406 δοριυΐογυπι 6͵05 οσου]θη) πηϑηδὶι ( θεμί. 54. 0). 

ϑΑΠΊΠ61 νοῦ ϑιθϊοπι Πἰθογαγο ποηπῖνι! ἃ αἰνγίπα ἱγα, 
4} ἰΔπίθη ᾿ΒΓΔΘΙ 85 8.006 βογυδυΐ (1. ἤφῳ. 16. 1). 

δογοιηίδδ δ υ 008 ΒΟΓΥΆΓΟ ΠΟ ροίυ δ, 4] 1ογἱ ᾿ΔΙΠ ΟΝ 

ἴῃ ΡΓΟρ ΘΙ 8118 ραϊγοοίηδι!δ 6581. ἢδιιΐοὶ θηγθα- 

705 αὖἱὶ μιφυϊαθαηίιγ ογίρι, ος υάθοα "6 ἷπ 

οδριϊν {6 π| ΔΙ ἀσ ΓΘ ΠΡ δόγνηγο ροΐι ( θαπ. 2). 
[ Ενδη 1 }18 φυοη6 πὺη ἰη ἀΐνοιβὶ8, βοά ἴῃ ἰιβάριῃ 

ἱρβὶ5 υἱγυιη4ιθ οομϑρίοἰην.8 : δυιηἀαπΊ]ια νυἱε σΏν}5 

88 υἱ6 10 510] ρᾶΆΓΑΓΘ, ΘΙ ροϑίοι βἉ]υἴ6}}} 5:18π| ργΓοάσδΓα. 

Νδπη 4υΐ ἀδεθη Π}}}Π}Δ (4] 64 6 υαθαὶ,, διρρ απο 

86 6Χ ραγίουϊο οτίριε} ροβίθι αι ᾿ἀἰρϑυπν πὸ ροία " 

4115 ΘΟηΙΓΆ, 4] ρΓ105 δοίροιιη ργοαϊδγαϊ, ροβίοδ 

8} ἱρϑὶ ρυγπιυπι ργοάθϑθα ροίυ!, Οι}5 {Π|6 6ϑι ἢ [5 

ηυἱ ραϊογηδηὶ συ θδίλη 21 ἀδνογάνογαι (ὑπο. 15. 50). 

[476 8] δ681168 οἱ βθοουγά68 [πογίι18, Π6 Ῥ6Γ Αἰΐο8 

αυϊάδῃη δου] ΡΟ  ΘΓὶ"Π}}8; δὶ ϑιΐδιη Υἱρ ΘΠ} }}8., ΡΟΓ 

ΠΟΒΙΠΘΙΙρ805 ἰά γα] πη} : 0 τηδρ 8. ποδίγα, αυλην 
Δἰογυπὶ ορογὰ. Μάᾶνι! αυΐρρα Ὠοὺβ σιδιίαιν π0 0 }8 

᾿ρϑὶβ ἄγ, υδπι 4110 ΓΟ Π0}}}5 ρυδόληια ; ἢ αἰ η168 

ἱροῖθ ἰγῆμ ρμίδολγα, οὐαὶ) {ἀυοἷ2 ἀβάηλι5 οἱ γαϑὶρί- 

801 05. ὅς ΟΠ Πιρδιὴ Πα Γαι} 651 ; 510 πιογοι γίοοιῃ 

βαίυϊε ἀοπᾶνί!, εἷς ἰδίγοπθῖ., Ὠ}Π}|0 Ἰη Θ νη ηί6 Πλ6- 

ἀϊδίοτγα οἱ ραίγουιο. 

5, δαπείογμπι ἱμυοοαιῖο, Εἰδονοευ ὦ [γμείμδ. -- - ΠΟ 
δυΐοηι ἀΐοο., ΠΟ. εἱἱ 5882Πη0 1158 ΠῚ 50 0]16Θηυ8., δ6ἃ Π6 

5Π|0}5 ΠΕΡῚ σα η(68, πανα ἴῃ δοοογ πὶ ΒΟΠη πη ΠΊ416 ἀ6- 
ἰλρ5ὶ, 4}1}8 ἰρϑίβις 50118 ΓῸ5 Ποϑίγϑϑ σΟΠΊΠ} {8}. 

Νληι οὐπὶ αἀἰχίββοι, Παοὶ!6 υοϑὲς απιΐεος, πο ἢΐο 5(6{1}, 

δοὰ δά 1, Ἐπ ἐπίσφιιο πιαπιοπα ( ἔμλις. 16. 9} : ὕὺἱ Γα- 

οἴ (ΔοίπῈ σόγα δῖ ἰαμπι. ΝΙΒΙ δυΐμ ΔΓ μος, 4ηϑην 
ΘἸΘΟππΟϑΎ 3} ᾿πιΠΠοαν : πο 6 δ ἰπιγαπύθπι, πἰΠ}} 
]1ΓᾺ ἃ ΠοὈΐΪ5 χρη, δὶ αἰ» ἰἰχ 6 δυϑοσάδπλυϑ. Πος 

δἷπὶ σι} σ᾽ σι Πάτα : [πἰ 46 Δἀόριυ5 65 ἢ [6616 ᾿πι- 
Ῥοθη46. [η͵υδι6 οΟἰ ρ δι ἢ δυϑία ἀΐβρογᾷα. ΑἸφυΐ φυ 
ἰδηάδπὶ ᾿ἴμμθς νἱγίυ5 651, ἀ6 {1198 ἀοηάγο ̓  Αἰάπιοῃ 

δουβ, θυδηΐσηυϑ ΟΠ 5[1, 60 υ5106 5686 ἀ6ηλ 11}. 5] ἰιὰ 

[Δοἰδπηυ5, "οηἃ πο 5 πη} ἃ ρο]]Π]οοίυΓ. Αἰ πο5 δὰ ἰΔη- 

ἰΔιὴ βοοογύΐδιη ἀδυθηΐπη8, εἰ πῷ αιϊάδη) ὅχ ἰηἰηπης 

Ῥαγ 5 ἸὩΓρ Δ ΠΙῈΡ ; δοἀ ἱπηυπογὶϑ δυο(ἱ ΓΑρίη 5, δὶ ναὶ 

ΠΙἰ πἰπηϑπι ράγίθηι ἀθάἀθγίιπι!8, Π05 ἰοἰυπὶ 4050 ν͵556 ρι}- 
ἰοπ)υ5. Νοη δυάϊδιΐ Ῥαυϊυπὶ ἀϊοσοηϊοίη, (μὲ ραγοῦ ξ6- 

πιΐπαί, γατοθ οἱ ηιείοει (8. ον. 8. 6)} Ουν οἴγσο μαγοὶς ἢ 

ὨΠΠ δι πρίυ5 65 ᾿ΠΠυ ᾽ πὶ ἐχρθιβᾶ 7 Ππ|0 μγονθη ες 
οἰ ποροιίαιϊο. 0] δ Ἶ ἢ 8οπιθη ᾿δοί αν, ἰδ] Πγ6 5815 601» 

β6αιίυγ : Οδἱ δοιηθη,, ἰδὲ οἱ πιὰ ἰρ! οδιὶο ". Τὰ νογο, 

1 84ν]]., μδὲ ποσοί αίίο, ἐνὶ οἱ αϑιπαἀαμίία, (ἃ ποι ἐμ ἢμ» 
ἰο Μ5. τοροῦί. 



6Ι 5. ΦΌΑΝΝΙΒ. ΟἸΒΥΘΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΉΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ, 6 

δὶ ἰε γτϑπ) ΠΆΠΘΓΘ8 ρίπρηοπὶ οἱ (γι [6 πὶ, φὰς ρ}τ|γὶ π|8 
Ῥθ5561 ὀχοίρεγε 86 π)η8, ᾿Π|ὰτη ΠΟΙ το5, ἃς 4085 31ρ- 

ΠΒΕΙΘΓΘἢΪ ΒρΆΤΖΟΓΟΒ. οἱ αν 8115 οοπιιῃοάδίο δοοίρογοϑ, 

Ῥαγο πη] πη 4π6 θὰ ἴῃ γα ἀσιγί πισπίι πὶ 6586 ρε|8- 

Ῥὲβ : δῖ εὐπὶ ΟΠ Π| σΟΙΟΓΟ Ομρυϑ 65ῖ, π0}}} δογὶβ ἰη.-- 

(οΠηρΘ ΓΙΘΙ ΟΌΏΟΧΙΠΠΊ, 566 ΟΠ ΓᾺΞΠΟΤΟ τηλχί πιο ̓ λοῖΆ 
56 η)}Π|8 τεἀἀϊ υτυπιὶ, βρη 5 65, γαἤιρὶβ, ποῦς οορὶ- 

ἴλ8, ρᾶγοῦ δφοηίθπι ρόγάσγο, δῇαιίπὶ ϑραγροηίοπι 

πα] τὰ Ἰυσγαγὶ. Ὀίθρογρα ἰίδᾳυθ, πὸ ρογάδβ: Π6 

ΓΟΙπ6, οἱ ται] π6 85 ; ργο] 6, αἱ ουβιοάἑ!8 ; ηροπάσ, 

ἃ} ̓πογογῖ8. Θ α0ἀ 5] ϑογνᾶγα 118 ρου θδῖ, πὰ 56 γν 6 8 

ἴθ : πᾶ {{|8. ργόγϑυς ρογάϊυγι}8 68; 564 Π60 δ0η)- 
ΠΝ 1125 : ᾿Π46 πδιηαῦδ. ΠΟ Ὸ δρτίρίει. Νὰ (ὰ πδρο- 

εἰαγῖβ: ποϑοὶβ αυΐρρα Ππογισὶ : 864 πηλχὶ πιᾶπὶ ἰοιυ8 

Ῥαγίοπι Γηοτγὶ ἀδίο αἱ αυἱΐ υδυγαπι {ΠῚ ργ γα 
6581. [δὲ [Θἢυ.8 ΠΟΙ] σα. ᾿ δ᾽ π}}1 ἰπν  ἀΐα, π8}}8 86 ου- 

810, Π0} 1 ᾿π 5115, ἰἰποσ υ}}05. ΕΟπογὶ ἀδίο οἱ 

4} ἢ0}}0 ἱπάϊσαι, οἱ ργορίοῦ (6 1ΔπΊ6η ΟΡυϑ5 Παοῖ : 

οἱ χυΐ ΟΠ 68 8}}1, οἱ δϑυγὶῖ, πα ἴὰ ἴΔηιο ργοιηαγίϑ ; 

οἱ 40] ραυρογ οδεοίι8 69, υἱ (τ ἀΠ69645. ΕΘΡΩυ5 ἰυὶ 

ΟΟΪ]ΟΟ68, ππὼ6 ΠΟΙ} πηοτίαπι, 864 νἱίαπιὶ ργὸ πηογίθ 

ἴη [τυοσῖυπὶ ΡοΓοΐρῖ68. Πτὸὺ Γποτὰ τοῦ, [118 
ΟΠ ΟΠηΔΠῚ ρδΓίθηὶ : πος οηΐπὶ δὰ δναγιτλπ), {118 

οὐ ρῥὨΠ]ΟΒΟρἢ ΐαπὶ ραγίϊποηϊ : {1 ογυβο!δίαπι, 

᾿ς πιδηϊ ίοπη ἀγαυιηῖ. ρθυᾶπὶ ἀσίδηϑί οηοπη 

ΠΑ ΡΟ πια8, 8] οὐπὶ ροβϑίπιυβ θ]υτα δοοίρογα, 86 

ἴυ1ο 'ἰδηινδ ἰδμηροτα ορροτγίιιπο, συπὶ ᾿ἰθαγίδια π|ἃ- 
ἔπα, (ἰ 40 ορρτοῦγὶ 5, εἰπιογὶ υ8, ρογίου]}}5 : 

Πος ἀἰηνῖ580 Ἰυστο, [|| ἱπβοαυδίυῦγ ἰυγρία, Ἰἰοανΐα, 

[ΑἸ]δεῖα, ἥιιχα, φυᾶδ πο5 ἰῃ [ογπᾶοθπὶ ἰῃσόπίθηι ἀ6- 
᾿ϊοίληι 

(οπίγα κμειιταπι. ---- ΝῚΒ οπΐπν, πὶ} σατο ργῶ- 

βοηϊὶ υϑιυτὰ τὐγρίυ5, π| 8 1} οτυάο! υ8. Νάλα Βαυϊπδαιοί 
[ὩΠΟΓΔΙΟΥ ἰῃ αἰϊογτυπὶ οδὶ πηι δῖ πὶ ποροιϑίυΓ, ὁ 

ργονδηΐϊθηι 8101 ρᾶγδί ἐχ δ ἰογυπι ἱπίο! οἰ 1216. πλοῦ 

ὀοἀδηφυς Πιπιδη 1818 οχὶρὶ! : δ νοϊυἱ τηρίθοη 
Π6 ἱπιπιϊϑογίοοτβ ρραγοαὶ, Ὀθηΐμη 8:15 βροοὶς ἴω 

γοϑπι Ρτγοίυπαϊογοιῃ [0ἀΪϊ, ἀπο ἴδγὶ οροπὶ, ρᾶὺ 

Ρόγοπὶ ὀρργΙπ, ἀσπὶ πιᾶπυπὶ ροτγτίρίῖ, ἀ6}} οἷ, ἃ 

ἀπ πὶ αυϑ5ὶ ἴῃ ροτγίυπι γτοοίρογα νἱάδίυγ, ἴῃ πϑυῖγ 

εἴυπι, ἴῃ β8δορυϊυηῖὶ οἱ ἱῃ 5841 Ἰδίθπιΐα ἀ 6) 1] εἰ!. 8:6. 
4υ14. φυξονῖβ ̓  ̓παυΐθ8 ; 88 υἱ οΟ]] ςίαπι ρΡοουηἶΔ8Π| 

παΐπὶ υἱἱΐοηι, δ᾽ιοτὶ ἰθ υϑυϊη ἀδπὶ|, πος υ]4πὶ ἰπὰ 

Ἰηογοδάσπι Γοροβοᾶπι ἢ Αϑὶῖ : ποὴ ἰΐδ ΙΟΘ4υ0Γ : ἱπ| 

ουρίο ἴτ6 πἶης πιογοδάθπι δούΐρογο, 0 ψί απ δι; 

οχίχυδηι, 56 πὴ}}}10 Ππι8)ΟΓαΠὶ : ΡΓῸ Δ0γο ἴ6 σφ τη 

ἴῃ υὑδυγδπ) δοοίρογο υο]ο. ΟἿΥ ογροὸ (6 ἴπ ραυρογίη 

(6πὶ Γαδ, ἀυπὶ ἰη ἰαγγὰ νοϊ ἱαγῖβ, οἱ ράγνυᾷ ὉΓ' 
πιαρηΐβ οτίὶβ ἢ {Πυἀ ἀπὶπι εδὶ αυϊὰ 5.ει αἰν!]: 
ῃοϑοῖγα. Οὐαὶ 6035 ργὸ χίσυΐδ 118 μοουη 8 Ὀθη, 

εἰ σφ! 6516 γον 1, ἴθ νογοὸ ἀΐοὶθ, Νὰ τηἰμὶ ο  υὴ 

ἀοιοτίβ, δοὰ ργοὸ οζϑὶο δὐυγυπὶ ᾿ἰυἀ ρον ατυπι : Ὧι 

6ϑί γν6}16 ἰῃ ρδιρογὶθ πιᾶηδῦο. [14 αυΐ γογᾶϑ ἀϊν! 18 

εοποιρίδβοϊ!, 5 πηλπδηῖϊία ΡγῸ ραγίἐυγὶβ, ἱποσθδιι51. 
ΡιΙῸ ἤυχὶβ, πὶ ἃ ργῸ ρϑυοὶδ, ἱποογγιρ 0} 18 ὉΓ' 

σοττυρι Ὁ} 05 αἰΐχοι : δἱ δὶς 118 οἱΐδπὶ βδεᾳυδηΐυν 

Νπὶ αυΐ ἰογγϑπι ἀπί6 οθίαπ φυφτὶί, αν 18 Ῥγογϑιι 
οχοίάοι : φυΐ διυΐδπι οδ πὶ (ΟΓτ ργαιυ]αγὶϊ, αἴτο 

υ6 ϑιρτγὰ πιοάυπι [τυοῖυς. Θυοά υἱ σοηβθοηυδηηυζ 

ργαβοηιἃ οπηηΐα οοπίοιδαπίθβ, {στ6τῷ θοη8 ἀΕ] 8. 
Π.115. 11 δπῖπι οἱ πὶς οἱ }}}}8 (γυσηυγ, σγαια οἱ Ὀς 

πἰρπίιδια θοπὶπὶ ποβίγὶ δε80 ΟἸγίϑιϊ : οὐ] φοτία Ἢ 
ἰπηηδνίυτ ἴῃ βου βϑρουϊοτυπι. ἈΠ ΘΠ. 

ΠΟΜΙΠᾺΑ ΥἹ. 

σμρ. ἴ|. ν. 1. ὕμπὶ παίιιδ οξϑοὶ 762ιι8 ὶπ οι ἰοἤσηι 

ὅμάσα ἰη αἴοϑις Ηοτοαὶδ τοσῖδ, 6006 πιασὶ αὖ οτγἱοπίε 

υδποόγμπὶ «Ζεγοεοίμψπιαια, ἢ. αἰσομίος ; [δὲ 6δῖ ἡπιὶ 

παίει ἐδῖ τες “μπάσοτιπι ἢ Ψιαΐ πηι οπὶπι εἰεί  ἀπηὶ 

6}ιι5 ἱη οτἱοπία, εἰ νοπΐπιιιδ ἀαἀογαγε ἐμηι. 

Πο[ο πίων ἰὶ φιὶ δα δίν α πιασογιπι οὐσαδίοποπι 
ατγτὶρίοϑαπί αδίγοίοσίαπι αδεεγοπαὶϊ. --- Μυ]1Ὰ πο 8 
ΟΡιῖβ οϑὶ νἱι δηϊα, πη} {15 ργθοῖ 8, υἱ ρΓΏΒΘΠΙΘΤῃ 

Ἰοουπὶ ὀχρ]ίοᾶγο ροβϑίμηυ8, 86. 56'γ αυὶ δηλ δι 
πηλρὶ, υη646, φυοιηοάο, οἱ αυὸ βυδλάδηία νϑηϑγίηὶ : 

οἱ ᾳυδηδπὶ 112 516}}4 [ποτὶ!. 1π|Ὸὸ οἴη], δἰ ν}1}8., 

8 ργίπιιπι πῃ πισαϊπὶ δἀάυολπυϑ., συ ἀϊουμπὶ 

νογὶ δ 118 ἰηἰ πηϊοὶ. ΕἸΘΠΪ ΠΏ πσ406 δἄθο αἰ θοα5 1105 

αἴθανί!, υἱ ᾿πΠἀ6 1|108 ἀγπιὰ οὐηϊγα νογἰἰαἰδπὶ τηϊπὶ- 

δίγαγο ἰοηίλνοτγίι. Ουϊὰ ἰσἰιυν ἀϊουηι ἢ ἔσοα, ἰπ- 

φυϊυηὶ, ΟΠ γἰϑίο δῖο 58.6|14 ἀρραγυΐϊ, ᾳυοὰ 58η 

δίζηυπι 681 δϑίγοϊοσίδπη νογϑπὶ 6586 ἀϊδοὶρ᾽] πᾶπ 

Θυοπμοάο οΥρῸ ἱ [0 τα οἱ τῆοΔο παῖυ5 δϑδὶ 
Δϑοίγοϊ οσίαπι 8οϊν!, (δίυπὶ 805.}}}}, ἀπιηοησπν οἵ 

οδίαγανὶῖ, ὀγγογοπὶ ἀχρα , οἱ οπιποβ ἢ υ͵υϑοδηπος 
ρτιφϑιϊψία8 οἰ πη πανὶ! ἢ ΓὋυοπιοάο οἰἶδπι ηιαχὶ μὲ 

᾿υὐ υ5πιοάἱ 5.6}184π| οαϊδουηὶ ἰρβυπι 6886 γόβϑῦι ὅυ 

ἀφοῦυπ ̓  οἰ Θογα ἤοὴ δΒυ]υ8π|041] ταρπὶ σὰ 

θ556ῖ, υἱ ἰρβα Ρίίαιο ἀϊοοῦαϊ : Κεσπαηι πεδιιῆε πο 
δὶ ἀε δος πιιπάο ([οαπ. 18. 36). ΝΙΒῚ! αὐΐρρο (Δ᾽ 

ΤΟ ΒίΓΑνΪ  : ΠΟῚ διαβίδίοϑ, πὸ] Οἰγροϑῖοβ., ΠΟ 

6408, Ποπ Πηυ]ογυ τ ἰυφῦπι, πόα φυϊἀρίδπ 5 
τη αεἰγτου 566 δθυϊ ; 86 υἱίοπὶ οἱ ράυροῦο 

Ὑἱ τὴ ἅρόῦαϊ, ἀυοάοοϊπι ἰΔηϊπὶ Υἱγοβ, δοϑβαι 
ἀεβρί αι δ8ἰ πι0ὸ8 οἰγουπιάυσοη8. ϑ6ἃ οἰἰϊαπιϑῖ; ἢ" 
δ0Ππι) 50ίγοπὶ 6885 ΓΟβόπὶ, ΟὐΥ ἰδηάοῃιη ἔδϊ]υ 
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Πρόδοδός ἔστι χαὶ ἐμπορία. "Ὅπου ἐμπορία Ἶ, ἐχεῖ 

χαὶ πλεονασμός " ὅπον σπόρος, ἐχεῖ χαὶ ἀμητός. Σὺ 

δὲ, εἰ μὲν γῆν λιπαρὰν καὶ βαθεῖαν καὶ πολλὰ δυνα- 

μένην δέξασθαι σπέρματα γεωργεῖν ἔμελλες, καὶ τὰ 

ὄντα ἂν ἐξέδαλες, χαὶ παρ᾽ ἑτέρων ἂν ἐδανείσω, ζη» 

μίαν τὴν ἐν τοῖς τοιούτοις φειδὼ νομίζων εἶναι " τὸν 

δὲ οὐρανὸν μέλλων γεωργεῖν, τὸν οὐδεμιᾷ ἀνωμαλίᾳ 

ἀέρων ὑποχείμενον, ἀλλὰ πάντως ἀποδώσοντα μετὰ 

πλείονος προσθήχης τὰ χκαταδαλλόμενα, ὀκνεῖς χαὶ 

ἀναδύῃ, χαὶ οὐχ ἐννοεῖς ὅτι ἔστι φειδόμενον ἀπολέσαι, 

καὶ μὴ φειδόμενον χερδᾶναι. [82] Σχόρπισον τοίνυν, 

ἵνα μὴ ἀπολέσῃς ᾿ μὴ χατάσχῃς, ἵνα χατάσχῃς " ἔχ- 

ὅαλε, ἵνα φυλάξῃς" ἀνάλωσον, ἵνα κερδάνῃς. Κἂν 

φυλάξαι αὐτὰ δέῃ, μὴ σὺ φύλαττε " πάντως γὰρ αὐτὰ 

ἀπολεῖς “ ἀλλὰ πίστευσον " τῷ Θεῷ οὐδεὶς γὰρ ἐκεῖ- 

θεν ἁρπάξει. Μὴ σὺ πραγματεύου " οὐδὲ γὰρ οἷσθα 

χερδαίνειν" ἀλλὰ δάνεισον τῷ πλείω τοῦ κεφαλαίου 

τὸν τόχον παρέχοντι. Δάνεισον ἔνθα μηδεὶς φθόνος, 

ἔνθα μηδεμία κατηγορία, μηδὲ ἐπιδουλὴ, μηδὲ φόθος. 

Δάνεισον τῷ μηδενὸς δεομένῳ, καὶ χρείαν ἔχοντι διὰ 

σέ΄ τῷ πάντας τρέφοντι, καὶ πεινῶντι, ἵνα σὺ μὴ 

λιμώξῃς ᾿ τῷ πενομένῳ, ἵνα σὺ πλρυτήσῃς. Δάνεισον 

ὅθεν οὐκ ἔστι θάνατον, ἀλλὰ ζωὴν ἀντὶ θανάτου 

χαρπώσασθαι" οὗτοι μὲν γὰρ βασιλείαν, ἐχεῖνοι δὲ 

γέενναν προξενοῦσιν οἱ τόχοι " οἱ μὲν γὰρ φιλαργυ- 

ρίας, οἱ δὲ φιλοσοφίας εἰσί " καὶ οἱ μὲν ὠμότητος, οἱ 

δὲ φιλανθρωπίας. Τίνα οὖν ἕξομεν ἀπολογίαν, ὅταν 

καὶ πλείονα ἐξὸν λαθεῖν, χαὶ μετὰ ἀσφαλείας, καὶ ἐν 

χαιρῷ τῷ προσήχοντι, καὶ ἐν ἐλευθερίᾳ πολλῇ, καὶ 

σκωμμάτων χωρὶς καὶ φόδων χαὶ χινδύνων, ἀφέντες 

ταῦτα χερδᾶναι, διώχωμεν ἐχεῖνα τὰ αἰσχρὰ χαὶ 

εὐτελῆ καὶ σφαλερὰ καὶ διαπίπτοντα, καὶ πολλὴν 

προξ:νοῦντα τὴν χάμινον ἡμῖν; 

Οὐδὲν γὰρ, οὐδὲν τῶν ἐνταῦθα τόχων αἰσχρότερον, 

Ἡόπου ἐμπορία] ὅπου σπόρος (. Ατγιη. ΜΟΥ, Βεη. ὅπου γὰρ σπόρος 
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οὐδὲν ὠμότερον. Τὰς γὰρ ἀλλοτρίας ὁ τοιοῦτος 
πραγματεύεται συμφορὰς, χαὶ πρόσοδον τὴν ἑτέρου 
δυσημερίαν ποιεῖται, χαὶ μισθὸν ἀπαιτεῖ φιλανθρω- 
πίας, καθάπερ 15 δεδοικὼς μὴ ἐλεήμων "" φανῇ, χαὶ. 
προσχήματι φιλανθρωπίας βαθύτερον ὀρύσσει τὸ βά- 

ραθρον 13, ἐν τῷ βοηθεῖν ἐπιτρίδιυν τὴν πενίαν, καὶ 

ἐν τῷ χεῖρα ὀρέγειν ὠθῶν, χαὶ δεχόμενος μὲν ὡς εἰς 
λιμένα, ναναγίῳ δὲ περιδάλλων, [85] ὡς ἐν σχοπέλῳ 
χαὶ ὑφάλῳ χαὶ σπιλάδι τοῦτον. ᾿Αλλὰ τί κχελεύε:ς ;. 

φησί' τὸ συλλεχθὲν ἀργύριον χαὶ ἐμοὶ χρήσιμον, 

ἑτέρῳ διδόναι εἰς ἐργασίαν, καὶ μηδένα μισθὸν ἀπαι- 

τεῖν ; παγε" οὐ φημὶ τοῦτο ἐγὼ, ἀλλὰ χαὶ σφόδρα 

᾿ βούλομαί σε μισθὸν λαδεῖν, οὐ μὴν εὐτελῇ καὶ μι- 
χρὸν, ἀλλὰ πολλῷ μείζονα ’ ἀντὶ γὰρ χρυσίου, τὸν 
οὐρανὸν βούλομαί σε τόχον λαθεῖν. Τί τοίνυν εἰς πτω- 
χείαν σεαυτὸν χαταχλείεις, περὶ τὴν γῆν συρόμενος, 

καὶ μιχρὰ ἀντὶ μεγάλων ἀπαιτῶν ; Τοῦτο γὰρ οὐχ 
εἰδότος ἐστὶ πλουτεῖν. Ὅταν γὰρ ὁ μὲν Θεὸς, ἀντὶ 

χρημάτων ὀλίγων ἐπαγγέλληταί σοι τὰ ἐν τοῖς οὐρα- 
νοῖς ἀγαθὰ, σὺ δὲ λέγῃς, Μῇἢ οὐρανόν μοι δῷς, ἀλλ᾽ 
ἀντὶ τοῦ οὐρανοῦ χρυσίον τὸ ἀπολλύμενον, τοῦτο βου- 
λομένου μένειν ἐστὶν ἐν πενίᾳ, Ὡς " ὅ γε ἐπιθυμῶν 
πλούτου χαὶ εὐπορίας, τὰ μένοντα πρὸ τῶν ἀπολλυ- 
μένων, τὰ ἀνάλωτα πρὸ τῶν δαπανωμένων, τὰ πολλὸ 
πρὸ τῶν ὀλίγων, τὰ ἀχήρατα πρὸ τῶν φθειρομένων 
αἱρήσεται " οὕτω γὰρ χἀχεῖνα ἕψεται. Ὁ μὲν γὰρ 
τὴν γῆν πρὸ τοῦ οὐρανοῦ ζητῶν, καὶ ταύτης ἐκπεσεῖ- 

ται πάντως " ὁ δὲ ἐχεῖνον ταύτης προτιθεὶς, ἀμφοτέ» 

ρὼν ἀπολαύσεται μετὰ πολλῆς τῆς ὑπερόολῆς. “Ὅπεο 

ἵνα χαὶ ἐφ᾽ ἡμῶν γένηται, χαταφρονήσαντες τῶν ἐν- 
ταῦθα πάντων, ἑλώμεθα τὰ μέλλοντα ἀγαθά. Οὕτω 

γὰρ χαὶ τούτων χἀχείνων τευξόμεθα, χάρντι καὶ φιλο 
ανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα 
χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν, 

ἐσείν Ὁ. ὅπου δὲ πρόσοδός ἐστιν Ε΄, 
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Ατ. μϑὶ ἐπι δαπιθη 6εῖ, ἰδὶ οἰἴαπι πιμἰἰριἰοαιῖο [γμεΐμαπι. 5 πίστευσον) ἐπίτρεψον Ὦ. ἄφες Ε. Μὸοτκ ἁρπάσε: 
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θάπερ)] χαὶ ἐν την Ὁ. 
βόθρον Ὁ. "8 Ὧς} Οὕτως Ὁ. Ε. 
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“1 ἐλεήμων] ϑδὶς Αγη). οἱ ο064. ἀνελεήμων Απ. οἱ ΕΔά. "5 τὸ βάραθρον) τὸ 

[84| ὉΜΙΔΙΑ ('. 

Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὸμ τῆς Ἰου- 
δαίας ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ 
μάγοι ἀπὸ ἀνατοιλὼν παρεγένοντο εἷς ᾿δρο- 
σόλυμα, «έγοντες " Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασι- 
«λεὺς τῶν Ἰουδαίων ; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν 
ἁστέρα ἐν τῇ ἀνατοιΐῃ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆ- 
σαι αὐτῷ. 

α'. Πολλῆς ἡμῖν δεῖ τῆς ἀγρυπνίας, πολλῶν τῶν εὖ- 

χῶν, ὥστε δυνηθῆναι ἐπεξελθεῖν τῷ παρόντι χωρίῳ, 
καὶ μαθεῖν, τίνες οἱ μάγοι οὗτοι, καὶ πόθεν ἦλθον, 
καὶ πῶς, χαὶ τίνος αὑτοὺς πείσαντος, χαὶ τίς ὁ ἀστήρ. 

ἹΜᾶλλον δὲ, εἰ βούλεσθε, πρότερον ἅ φασιν οἱ τῆς 

ἀληθείας ἐχθροὶ, ταῦτα εἰς μέσον ἀγάγωμεν. Καὶ 

Ὑὰρ τοσοῦτον χατ᾽ αὐτῶν ἔπνενσεν ὁ διάδολος, ὥστε 

καὶ ἐντεῦθεν αὐτοὺς ἐπιχειρεῖν ὁπλίζειν κατὰ τῶν 

ττὶς ἀληθείας λόγων. Τί οὖν φασιν; Ἰδοὺ, φησὶ, χαὶ 

τοῦ Χριστοῦ γεννηθέντος ἁστὴρ ἐφάνη, ὅπερ ἐστὶ 
ση μεῖον τοῦ τὴν ἀστρολογίαν εἶναι βεθαίαν. Πῶς οὖν 
ς; κατ᾿ ἐχεῖνον ἐτέχθη τὸν νόμον, ἀστρηλογίαν ἔλυσε, 

βατποι. ὅπ. {{0{1}1]. 

χαὶ εἱμαρμένην ἀνεῖλε, χαὶ δαίμονας ἐπεστόμισε, καὶ 
πλάνην ἐξέδαλε, γαὶ πᾶσαν τοιαύτην μαγγανείαν 
ἀνέτρεψε ; Τί δὲ χαὶ οἱ μάγοι παρὰ τοῦ ἀστέρος αὖ- 

τοῦ μανθάνουσιν: ὅτι βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ἦν ; 
Καὶ μὴν οὐ ταύτης ἦν τῆς βασιλείας βασιλεὺς, χαθὼς 
χαὶ τῷ Πιλάτῳ ἔλεγεν: Ἢ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ 

ἔστιν ἐκ τοῦ κύσμου τούτου. Οὐδὲν γοῦν ἐπεδεί- 
ξατο τοιοῦτον᾽ οὐδὲ γὰρ δορυφόρους, οὔτε ὑπασπι- 

στὰς, οὔτε ἵππους, οὔτε ἡμιόνων ζεῦγος, οὔτε ἄλλο 

τι τοιοῦτον ἔσχε περὶ ἑαυτόν " ἀλλὰ τὸν εὐτελῆ τοῦτον 

βίον καὶ πτωχὸν μετῇήει, δώδεχα εὐτελεῖς ἀνθρώπους 

μεθ᾽ ἑαυτοῦ περιφέρων. Εἰ δὲ χαὶ βασιλέα ἤδεσαν 

ὄντα, τίνος ἕνεχεν παραγίνονται ; Οὐ γὰρ δὴ τοῦτῇ 
[82] ἀστρονομίας ἔργον ἐστὶν, ἀπὸ τῶν ἄστρων εἰδέ- 

ναι τοὺς τιχτομένους, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ὥρας τῶν τιχτο- 
μένων προαναφωνεῖν τὰ μέλλοντα ἔσς:θαι, ὥς φασιν. 

Οὗτοι δὲ οὔτε ὠδινούσῃ τῇ μητρὶ παρῆσαν, οὔτε τὸν 
χαιρὸν ἔγνωσαν, καθ᾽ ὅν ἐτέχθη, οὔτε ἐντεῦθεν λα- 
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δόντες τὴν ἀρχὴν, συνέθηχαν ἀπὸ τῆς τῶν ἄστρων 

κινήσεως τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι" ἀλλ' ἀντιστρόφως, 

ἀατέρα πρὸ πολλοῦ τοῦ χρόνου θεασάμενοι φανέντα 

ἐπὶ τῆς αὐτῶν χώρας, ἔρχονται ὀψόμενοι τὸν τεχθέντα" 

ὅπερ χαὶ "" αὐτὸ τοῦ προτέρου σφόδρα ἀπορώτερον 

ἂν εἴῃ. Τίς γὰρ αὐτοὺς ἔπεισε λόγος, ποίων ἀγαθῶν 

ἐλπὶς, τὸν ἐκ τοσούτου διαστήματος προσχυνῆσαι 

βασιλέα; Εἰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἔμελλε βασιλεύειν, μά- 

λιστα μὲν οὐδὲ οὕτω λόγον εἶχε τὸ γινόμενον. Καὶ 

γὰρ εἰ μὲν ἐν βασιλικαῖς αὐλαῖς ἐτίχτετο, χαὶ πα- 

πρὸς αὐτῷ βασιλέως παρόντος, εἰχότως ἄν τις ἔρῃ 

πούτους, βουλομένους τὸν πατέρα θεραπεῦσαι, προσ- 

χυνῆσαι τὸ τεχθὲν παιδίον, χαὶ ταύτῃ πολλὴν ἑαυ- 

τοῖς ὑπόθεσιν προαποθέσθαι εὐνοίας. Νυνὶ δὲ οὐδὲ ᾿ 

αὐτῶν προσδοχῶντες ἔσεσθαι βασιλέα, ἀλλὰ ἔθνους 

ἀλλοχότου χαὶ πολὺ τῆς αὐτῶν ἀφεστηχότος χώρας, 

οὔτε ἄνδρα ὁρῶντες ἤδη γενόμενον, τίνος ἕνεχεν τοσ- 

αὕὔτην στέλλονται ἀποδημίαν, χαὶ δῶρα προσφέρουσι, 

καὶ ταῦτα μέλλοντες μετὰ χινδύνων ἅπαντα πράττειν; 

Καὶ γὰρ καὶ Ἡρώδης ἀκούσας διεταράχθη, χαὶ ὁ 

δῆμος ἅπας ἐθορυδεῖτο, ταῦτα ἀχούσαντες παρ᾽ αὖ- 

τῶν. ᾿Αλλ' οὐ προΐδεσαν οὗτοι ταῦτα. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἂν 

ἔχοι λόγον. Εἰ γὰρ καὶ σφόδρα ἧσαν ἀνόητοι, τοῦτο 

οὐκ ἂν ἠγνόησαν, ὅτι εἰς πόλιν βασιλευομένην ἐλθόν- 

πες, χαὶ τοιαῦτα χηρύξαντες, χαὶ βασιλέα ἕτερον 

παρὰ τὸν τότε ὄντα .5 δείξαντες, οὐχὶ [86] μυρίους 

καθ᾽ ἑαυτῶν ἂν ἐπεσπάσαντο θανάτους. Τί δὲ ὅλως 

καὶ προσοχύνουν ἐν σπαργάνοις ὄντα ; Εἰ μὲν γὰρ 

ἀνὴρ ἦν, εἶχεν ἄν τις εἰπεῖν, ὅτι προσδοχῶντες τὴν 

παρ᾽ αὐτοῦ βοήθειαν εἰς προῦπτον ἑαυτοὺς ἔῤῥιψαν 

χίνδυνον, ὅπερ χαὶ αὐτὸ τῆς ἐσχάτης ἀλογίας ἦν, τὸν 

Πέρσην, τὸν "} βάρδαρον, χαὶ οὐδὲν χοινὸν ἔχοντα 

πρὸς τὸ Ἰουδαίων ἔθνος, βούλεσθα! μὲν τῆς οἰχίας "ἢ 

ἀφίστασθα:, χαὶ πατρίδα καὶ συγγενεῖς χαὶ οἰχείου; δ 

ἀφιέναι, ἑτέρᾳ δὲ ἑαυτοὺς ὑποθάλλειν βασιλείᾳ. 

β΄. Εἰ δὲ τοῦτο ἀνόητον, τὸ μετὰ τοῦτο ἀνοητότε- 

ρον πολλῷ πλέον. Ποῖον δὴ τοῦτο ; Τὸ μαχρὰν οὕ- 

τως ἀποδημίαν ἐλθόντας, χαὶ προτχυνήσαντας, 

χαὶ ταράξαντας πάντας, ἀπελθεῖν εὐθέως. Τί ὃς 

ὅλως καὶ βασιλείας σύμθολον εἶδον, χαλύδην χαὶ 

φάτνην, χαὶ παιδίον ἐν σπαργάνοις, χαὶ μητέρα 

πτωχὴν ἰδόντες 3; Τίνι "' ὃὲ χαὶ τὰ δῶρα προῦ- 

ἔφερον, χαὶ τίνος ἕνεχεν; ἵλρα νόμος ἣν χαὶ ἔθος, 

τοὺς πανταχοῦ τιχτομένους βασιλέας οὕτω θερα- 

πεύειν  χαὶ πᾶσαν περιήεσαν ἀεὶ τὴν οἰχουμένην, 

οὺς ἔδεσαν ἐσομένους βασιλέᾳς ἀπὸ μιχρῶν χαὶ εὑ- 

τελῶν, πρὶν ἐπὶ τὸν θρόνον τὸν βατιλιχὸν ἀναθῆνα:, 

προσχυνοῦντες ; ̓Αλλ᾽ οὐκ ἂν ἔχοι τις τοῦτο εἰπεῖν. 

Τίνος: δὲ ἕνεχεν χαὶ προσεχύνυυν; Εἰ μὲν τῶν παρόν- 

πων ἕνεχεν, χαὶ τί προσεδόχων παρὰ παιδίου χαὶ μη- 

πρὸς εὐτελοῦ; λύψεσθαλι ; εἰ δὲ τῶν μελλόντων ἕνεχεν, 

χαὶ πόθεν ἤδεσαν ὅτ: ἀπομνημονεύσε!: “ὧν τότε γι- 
νομένων"" ὁ παῖς ἐν σπαργάνοις προσχυνηθείς ; Εἰ 
δὲ ἡ μήτηρ ἔμελλεν ἀναμιμνήσχειν αὑτὸν, οὐδὲ οὕτω 

πμῆς, ἀλλὰ χολάπεως ἦσαν ἄξιοι, εἰς προῦπτον ἐμ- 

Θάλλοντες αὑτὸν χίνδυνον. Ἐντεῦθεν γοῦν ὁ Ἡριυυδης 

εὐὲ αὐτό] τοῦτο Νὰ, οἱ οοἀ. ργξίαν Ε, 15 οὐδέ) 
χοῦντα "7 τόν] χαί Ε΄. Αη. 
3: πεν Τί άον. 35 γενομένων Ε΄. 
ταύτην] εἰς ταύτην Ὁ. Κ΄. τις τις τχύτην 
διδάξαντες Ὁ, Ε. 5" χα οἷν. Δ. Β. Ε΄. 80 χαί οἵἷμ, Εὶ 

ἡ Κἀά. 
18 οἰχείας Β. (. " οἰχείους] δ5ὶς Ε΄. ϑιν. σαἱονὶ οἴχους, Ἶ ἰδόντες οἵ. 
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Β. τοιαύτην τῶ Σ ὁδόν (οι. τις) Ε΄, 

ἈΆΘῸΠΕΡ, ΘΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. 6, 

ταραχθεὶς, χαὶ ἐζῆτε!, χαὶ περιξιργάζετο, χοὶλ ἀν- 

ελεῖν ἐπεχείρει. Καὶ πανταχοῦ δὲ ὁ τὸν μέλλοντα β- 

σιλεύειν [87] κατάδηλον ποιῶν. ἐκ πρώτης ἥλιχίας 

ἰδιώτην ὄντα, οὐδὲν ἕτερον ἣ σφαγῇ παραδίδωσι, χαὶ 

μυρίους ἀνάπτει πολέμους αὐτῷ. Εἶδες ὅσα 3 τὰ 

ἄτοπα φαίνεται, εἰ χατὰ ἀνθρωπίνην ἀχολουθίαν χαὶ 
χοινὴν συνήθειαν ταῦτα ἐξετάσαιμεν ; Οὐδὲ γὰρ ταῦτα 

μόνον, ἀλλὰ χαὶ πλείονα τούτων ἑνῆν εἰπεῖν, ζήτησιν 

ἔχοντα πλείω " τῶν εἰρημένων. 
᾽Δλλ᾽ ἵνα μὴ συνάπτοντες ἁπορίας ἀπορίαις ἰλιγ- 

γιᾶν ὑμᾶς ποιῶμεν, φέρε δὴ λοιπὸν ἐπὶ ᾽5 τὴν λύσιν 
τῶν ζητουμένων ἔλθωμεν, ἀρχὴν τῆς λύσεως ἀπὸ τοῦ 

ἀστέρος αὐτοῦ ποιούμενοι. Ἂν γὰρ μάθωμεν τίς ὁ 
ἀστὴρ, χαὶ ποταπὸς, χαὶ εἰ τῶν πολλῶν εἷς, ἢ ξένος 

παρὰ τοὺς ἄλλους, χαὶ εἰ φύσει: ἀστὴρ, ἣ ὄψει μόνον 
ἀστὴρ, εὐχόλως χαὶ τὰ ἄλλα πάντα εἰσόμεθα. Πόθεν 

οὖν ταῦτα ἔσται δῆλα ; ̓Λπὸ τῶν γεγραμμένων αὑτῶν. 
Ὅτ’ γὰρ οὐ τῶν πολλῶν εἷς ὃ ἀστὴρ οὗτος ἦν, μᾶλ. 
λον δὲ οὐδὲ ἀστρ, ὡς ἔμοιγε δοχεῖ, ἀλλὰ δύναμίς τις 

ἀόρατος εἰς ταύτην μετασχηματισθεῖσα τὴν ὄψιν, 
πρῶτον ἀπὸ τῆς πορείας αὐτῆς δῆλον. Οὐ γάρ ἐστιν, 
οὐχ ἔστιν ἀστὴρ τίς "5 ταύτην βαδίζων τὴν ὁδόν " 

ἀλλὰ χἂν ὕλιον εἴπτς, χὰν σελήνην, χᾶν τοὺς ἄλλους 

ἅπαντας ἀστέρας, ἐξ ἀνατολῶν ἐπὶ δύσιν ὁρῶμεν 

χωροῦντας᾽ οὗτης δὲ ἀπὸ ἄρχτου πρὸς μεσημύρίαν᾽ 
ἐφέρετο" οὕτω γὰρ ἡ Παλαιστίνη πρὸς τὴν Περσίδα 

χεῖται. Δεύτερον, χαὶ ἀπὸ τοῦ χαιροῦ τοῦτο ἔστιν ἰδεῖν. 
Οὐ γὰρ ἐν νυχτὶ φαίνεται, ἀλλ᾽ ἐν ἡμέρᾳ μέση, ἡλίου 

λάμποντος" ὅπερ οὐχ ἔστι δυνάμεως ἀστέρος, ἀλλ 

οὐδὲ σελήνης " ἡ γὰρ τοσοῦτον πάντων ὑπερέχουσα, 

«ἧς ἀκτῖνος φανείσης τῆς ἡλιαχῆς, χρύπτεται εὐθέως 

καὶ ἀφανίζεται. Οὗτος δὲ τῇ τῆς οἰχείας λαμπρότη- 

«τος ὑπερδολῇ καὶ τὰς ἀχτῖνας ἐνίχησε τὰς ἡλιαχὰς, 

φανότερος ἐχείνων φανεὶς, χαὶ ἐν τοσούτῳ φωτὶ [85] 

μεῖζον λάμψας. Τρίτον, ἀπὸ τοῦ φαίνεσθαι καὶ πάλιν 

κρύπτεσθαι. Τὴν μὲν γὰρ ἕως Παλαιστίνης ὁδὸν ἐφαί- 

νετὸ χειραγωγῶν᾽ ἐπειδὴ δὲ ἐπέδησαν τῶν Ἱεροσολύ- 

μων, ἔχρυψεν ἑαυτόν εἶτα πάλιν ὅτε "7 τὸν Ἡρώδην 

ἀφέντες, διδάξαντες "" αὐτὸν ὑπὲρ ὧν ἦλθον, ἔμελλον 
ἀπιένα!, δείχνυσιν ἑαυτόν " ὅπερ οὐχ ἔστιν ἄστρου 
χινήσεως, ἀλλὰ δυνάμεώς τινος λογιχωτάτης. Οὐδὲ 

γὰρ ἰδίαν τινὰ πορείαν εἶχεν, ἀλλ᾽ ὅτε μὲν ἔδει βαδίσαι 

᾿αὐτοὺς, ἐθάδιξεν " ὅτε δὲ στῆναι᾽, ἵστατο, πρὸς τὸ 

δέον πάντα οἰχονομῶν " καθάπερ ὁ στῦλος τῆς νεφέ- 

λης, καὶ "" καθίζων χαὶ ἐγείρων τὸ στρατόπεδον τῶν 

Ἰουδαίων, ἡνίκα ἐχρῆν. Τέταρτον, ἀπὸ τοῦ͵ τρόπου 

τῆς δείξεως τοῦτο ἄν τις χαταμάθοι σαφῶς. Οὐ γὰρ 

ἄνω μένων τὸν τόπον ἐδείκνυ " οὐδὲ γὰρ δυνατὸν ἣν 

αὐτοῖς οὕτω μαθεῖν" ἀλλὰ χάτω χαταδὰς ταῦτο 

ἐποίει. Ἴστε γὰρ, ὅτι τόπον οὕτω μιχρὸν, καὶ δ᾽ ὅσον 

εἰχὺς χαλύδην χατασχεῖν, μᾶλλον δὲ ὅσον εἰκὸς σῶμα 

παιδίου μιχροῦ χατέχειν 8', οὐχ οἷόν τε ἀστέρα γνω- 

ρίξειν. Ἐπειδὴ γὰρ ἄπειρον τὸ ὕψος, οὐχ ἤρχει οὕτω 

στενὸν τόπον χαραχτηρίσαι χαὶ γνωρέσαι τοῖς βουλο- 

μένοις ἰδεῖν. Καὶ τοῦτο ἀπὸ τῆς σελήνης ἴδοι τις ἄν ΄ 

ἢ τοσοῦτον ὑπερφερὴς οὖσα τῶν ἄστρων, πᾶσι τοῖς 

"ὁ ὄντα] 5ὶς Α. Β. κρατοῦντα Ε΄. ναὶ ο οἱ- 
. ΔΏ. 

31 ὅτε] ἐπειδὴ [ἡ Ε΄. 
8. χατασχεῖν Κ΄. 



55 ΠΝ ΜΑΤΥΜΌΝ ΠΌΜΗ,. ΥἹ. δἰ 
Δ Ὑ Νοῆπα οπΐην {Π|π|| Δοιρο πη λει προζιδε, τ ΟΧ 
δίοἱνκ σοσηοβόσπίην 1 πὶ Π ΘΟ ΗΠ ; 501} 8 ὧχ ἤ γα 
Δ ΠΑΘΟΌΝΙΡ, ΓΔ ΠΕ ΠΕΡ ὁ (τ ἰρβῖ9 ΝΟ ΉΤα 

δη., πι} αι ΐσπν πϑλγγαηῖ. ΠΠ| ΥΟΓΟ ποηδ ΡΆΓΙΘΗ πιὰ - 

τὶ διἰσγαπὶ, ποησὰ ἰοιηρυ5 πονογαηΐ, 400 πλι88 οεῖ, 

πόηυς ἱππέα ἰπἰ ἴω ἐμοῖο, δχ 516} }τιῖπ πιοῖπ συτο οὐ οι - 
᾿ιπγᾶ ΘΡΑπὶ μα χόογιηῖ : 986 Ἃ σοι Ρηγῖο, διαν δι 6Π Ἐπὶ 

ὨπηΠ}Ο διὸ ἰἐπιρογα ἢ τορίσπα ϑιπὶ πήσοιίοιη νἱ {{π- 

δρ, ποίυῃ νΥἱβαγὶ δοοδάσπιί : 4ποἀ 54η6 πιλ)ογί δι 5 
ὈΡπολίμηι αἰ ΠΙσυΠ Δι θυ 5. 651, παι ἰά χυοὰ ρταςτοάϊ. 
Θιυδηᾶπι ᾿Π08 ΓαϊΐΟ ΠΊΟΥΪ 7 Ζπ 8Ρ6 ΠΙΠΐ οχ ᾿ληῖο 

(ΟΓΓΆΓΙ πὶ 5ρη110 δάογαιαπ) Γοσοῃ σουΐμηῖ  ΝᾺΠ| 5] 
αι άσοπι τσ ἰρϑοτιπὶ [αἴυΓ118 ἀγαΐ, πὸ βὶς αἰΐδιθ σ0Π- 
δγιθη πὶ ὨΔΌιΘΓα γαιϊίοποπι. Εἰδηΐπι 8ὶ ἰῃ τ ρ 5 αν ϊ- 

δι15 Πα5 [πἰδβοῖ., Γασ6 ρϑίγα ῥγαβοηίο,, [0Γ6 αι 
«ἰσεγοι, ἔρϑοβ οἱ ραιγὶ Ὀ᾽δοογοιξ παῖυπη ρυσγαπι 2ι6- 
ΟΥνἾδ8.6, υἱ ἰ00 μΓα 550 Οὐ τ, τορμὶδ ὈσηΘνΟΙΘΠΠ Δ ΠῚ 

5101 ὁοποι δγθηῖ. Οὐ νὸΓῸ δοίγθηὶ ᾿ἰρ50Π| ΓΕΖ6ΠῚ 50.1Π| 
ΟΠ 6556 [υἱυγιπὶ, 50ι} 4116 Π:8 96 η:}8., ἃ ΓρφίοΠ6 501 

ἴομρο γεοπιοίς, ἰρϑιπίχια 44 νἱτγὶ :δίθιη ποπάιπὶ ρογ- 

ὙΘηἾ8556, ΟΌΓ (ΔΠΙΔΠῚ ρΟΓΘΟΡΙΠΑΙΓΙΟΠΘΙη 50 ςοἰ μία, ΟΌΓ 

εὐπλ ΔΠ γι], 4π8η40 πηιχίπια οὐπὶ ραγίουϊο ἴα [ἃ- 
αἰυγὶ ὀγλπὶ ἢ δἰησιϊάοιη δος διάΐιο Ηογοίάοβ εὐγυ αι 

65ι. ἰυὐθαΐ!δ5 6 πὶ ρΟΡῸΠ18 ἰοίι5., οὐπὶ ἢιρὼ οχ 1118 

φυάϊγοῖ. Αἱ, ἰπ 0168, 0 {ΠῚ πον ργιρβοίθθληῖ. γι 

4 οσὐπὶ γατοι ρυρηδὶ. ΝΆ οἰϑὶ δ πιοάυπι ᾿πΠ5]ρΙοη[6 5 
Γυϊδδοαπί,, ἱξπογῶγο πο ροίογαμϊ!, 86 ἰῇ πγῦθμι τορσὶ 

8} }1Π{4π| γϑηἰσηῖεϑ, [3] δαυδ πηι ἰδηΐ65, δἰ αὖ 

60 αυΐ (ἢ ΓΟΡΠΑΒ ΔΙ Γάζε πὶ 6556 ΠΟΙ ΒΙΓΔΏ 65, 56 ΧΟΟ}- 
(15 5656 ΠΙ0ΓΠ5 ΡΟΓΙΟ} 18. οἰ] σα γα. Οὐγ δυΐδπι ῥπηι 8 
ἱμνοϊπίυπι διἰυγάγιηι Ὁ Νῆμι δἱ Υἱγ 5]ΠΠ}οτὴ [υ͵596ι, αἰαὶ 

φοιισϑοι ΠΠΠ05... σοι! ρα 6718 Οχϑροςίαγοῦ!,, 56 ἴῃ 
ΦΡΟΓΙ πὶ ρΟΓΙου 1} ΟΠ 661556 : ΄σιοὰ ἱπηιδῃ ἰρϑιπὶ 

ὀχίγεπιδ ἀδπιολ 5 [υΐ8561, Ῥογβαπὶ, ὑΔγὈΑΓαπΙ, 

4 π΄}}} οοπιπιῦηα Πδθοτεῖ οὐ δυάφοτυπι κοπία, 

ἃ ρΓοΟργία ἰοτγὰ ἀϊβοθάδγα ὑθ]]6, δ. ραιγίδηι, ς0- 

δηδῖοβ εἴ ἀοηυη γοϊηχθογο, 56486 Δ] 6γὶ Τα φηῸ 
Φ!} ΘΟ γα. 

3. Ονοὰ 5ΐ' Πιος διυϊζὰπὶ [υ͵8861., χιοὰ δοαη ἢν 

ἴοπξε βιυ 5. Αυΐάματα {Ππι| 68ι Ὁ Οποά τἀπὶ ἰοηρί 
δρϑιϊ τη ἰἰπονὶβ Θη 5], ροβίᾳυλπι Δι ογηγαγδηὶ, οἱ 

ἰλυπὶ ἀρικὰ ΟπηΒ68. {ππη|||1ὰ]Ἱἢ Θχοίνογϑηΐ, β(διὶ πὶ 

Γενεγδὶ 5ιΐ. (υτ8 ἰχπάσπη νἱάδγυηϊ γορηὶ ἰηϑίρη δ᾽ 
Τυρθτγίυπι, ργθΟρα, ρυδγυΐαπι ἰπ οὐπάθυ} 8, ποᾶ- 
ἴγο ΡϑΡόγοη. (ὐυΐπαπη πηθηογα ΟὈϊυϊογυηΐ, οἱ 4πἃ 
ἐς ολιβα 7 Αἢ 6 ἰεχ., 8 π|08 δγδί, Ηἱ οπιῃΐθις ρ6Γ 

ογϑοπι βδδοθηῖ 8 γαρίμα5. ἰὰ οὐδεαυὶ! (εἰ θυσγαίην ἢ 
ΔΒ ΒΟΠΉΡΟΓ (ἜΥΓΆΓΩ1 ΟΥΡΕΡ οἰγου απ, υἱ 4005 δείγοηὶ 
ἐχ υἤϑαβ οἱ ραυρεγίθυθ τοϑοϑ ἤμιγοβ,, δ οηθλιη ἰη 
τορῖμδι 50} ἢ) ἀϑοδπάογοηϊ, δάσγαγθηὶ  ΝἝΏ,Ο 58Π6 
ἡΠυά ἀἰϊχογίδ. ΟἿ ογχοὸ ἰἰἰπαπ δἀογαγυηὶ ἢ 5] Γϑγιηὶ 

Ργαϑοηι νηὶ εδυ88, (ἱά 586 5ρογῶγα ρο(ογδηί ἃ ριι6- 
Ῥυο δὲ ἱπορθ πιλιδθ δοθορίυγοϑ Ὁ δἰ (αἱυγόγιιπὶ ργαιία. 
ὑπ δείγα ροίογδηὶ ρυδγυΐυμῃ ἐμ οὐ θ0}}8 διἰογαίυπι, 

ΘΟΓΙπῚ αυ:6 ἰυπὶ γ65.3 Βυηΐῖ ΓΟΟΟΓάδιυΓΙΠῚὶ 6556 ἢ Ο υοι 
Εἰ ΠηλΙ6Ρ Πππὶ δπηοηίίγα ογαΐί, βπρρῆεῖο μοίϊες 
φυᾶμ! μγα πο ἀἶση! ογληὶ, 4} ἢ ἀρογίιη) ραγίουδιπι 

Παπὶ σὈι σοἴβϑοη!. Εχίηα σπῖτι {πο παὰδς (να 5, 

συργοθαῖ ἐππππὶ., βογυια θαυ, οἱ ἱπίογῆσεγο (ΟπΈΔ θ8!. 

Αἰᾳια αϑίια (ἀγγαγιπι, φαΐ ΔΙ αποιπ ἰπ (6 πε}[8. “ΕΓΔ Ι6 

ργίνδιαπι, τοσηδίυγιιπι 6886 ρ]4ηὶ ργβαϊχογὶῖ, πὲ} 
αἰυά ἀσὶι, απδι} φαρὰ ἰρϑαπι ἠδοὶ ἰρλάδι,, γα Θ0Π1γ} 

ἤΠυη θ6}14 οτοίιοι ἱπμπιηπιθ γα. γ δι" συληια ὮΓ.. 48- 
δι γα ΠΆΘΟΙ ΠΡ, δἰ βασυηαπὶ ΓΟΓιΓ [ΠῚ ΆΠΔΓΙΙΠῚ 56-- 

τὶοπὶ, νοι ΓΟ 76 ΠΡΟ Γ65. ΘΧΡΙΟΓΟΙΙΥ ἢ ΝΟ,ΙΘ 

ἰΔπιὸ ἴππς (8 π|π|., 568 αἰἶᾶπε π}10 ρίαγα αἱαεΐ ρῦ-- 
βοΐ, 41. ΠΙΆ ΓῸ5 18, (185 ΒυρΓΔ ἀἴχηπυβ, ΠΤ γοηῖ 

4υπ'διίο" 68. 

διοίία, φια ἀρραγιιΐί, ποιὶ 6 ἩΠΙΕΥΟ ΠΟΙ ἜΤαΥ μη 5[6]- 

ἑαγηι ΟΤΥαὶ. --- ὅδ6ι(ἱ πὸ αἰ Που 8165 ἀἸΠΠΠ πα] 4ι|008 πα» 

Εἰοπί65, ἰῃ Οαἰ σίησπὶ Οὐδοιγ 6 πη 16 νὸ5 ἀ6}ς ἃ - 

πιυ8 ; 856 ἀδιηηπι δα 4058 0Γ0πὶ 5011] 0Πη6πὶ ργορο- 
Γοιηυ5, Οἱ ἃ 516}}2 ἀυσδτ)υβ ἰηἢ ἰυπ|. 5: οἰεἶπὶ ἀΙ5ολ πηι 

485 νὰ υδῆϑ 0Π|8 δἷ(., δὴ ΣΧ ΒινηγεῈγθ δ γι, 1" 

ἀϊνετθα δὺ 1118. Δ) πδίμγω 818, 88 ϑροοία (δι έμει 

846}, τὸ ἔμοὐΐα οὐδίοΓἃ οεπιμα δείθπιιϑ. {Ππ͵6 ἐγὼ 

βως οοιηροτίαιυβϑ Εχ ἰρδὰ ϑδοείρίυγα. Ουοΐ φομίιν 

Ἦτο 5.6} θη δχ πυδῆογο ΔΗ͂ΡΙΝ, ἰδ Μ6 δὲ} 8 

4ηκ οῖη δϑ56ι,, υἱ πιϊ} φάθ πη νμέθί Ὁ, 80ε] ἐν] 5}}}}} 5 

ηππύδῃα νἱγίιδ, αυτ 816}}: ϑροοίοιη ργοίεγγοϊ, ργϊπιο 

Δὺ οὖι9 ἰἰἰπογο ἀγρυΐίυγ, ΝΠ ας οηΐπι, ἢὐ}}8 υἱΐᾳθ8 
βίο! οϑί 4:5 1.8]} ρέγρϑί νἱᾶ : π8π| οἱ βοίϑῃ οἱ [ν- 

πα], οἱ δίδϑ οπιθ8 5ἰοϑὶ ἰδ ἃ} οὐἵθῃῆϊθ ν᾽ ἀθεμβ δε 

οοοίἀοπίοιη Ῥαγβεγο : μαδο νΘΓῸ 8.0} ἃ δϑρίοηιγίοηθ 

δὰ πιονίδδθπν ΓΘγοθοιν : Ραϊβιθο αιρμα ἰιὶς βίίως 
68. βὲ Ρογβίάδιν ϑροοίθϑ. ϑϑουπέο, {ἰιμὶ οἰΐδπι ἃ ἰδ» 

ρΡογό Ῥγουογὶ μοίο58ι. Νϑαθο οἷ πὶ θομι ἀρρεξοὶ, 5οι 
ἴῃ πυοτίἶο, ἰυσοια 5016 ; 4υδηι Υἱῇ 66 5.6}, ἅ0 

πὸ ἵππὰ χιίάσπιν ἰρ58 αῦαὶ, 4ι ᾿έοοὶ οἰμηΐα δδίγὰ 
δυρογοῖ, οτία 5018 (Ὠἰσογο βίαεἷπι οοοι  ϑίιγ π6ς 60» 
βρίοἰυν. Ηοα τϑγὺ 8.6} βρίοηδοῦβ βυὶ νἱ θιΐοτ 80} 1 
ΓΆ(Ϊ05 ΒΡΙΘπάοΥ Βθρ6γΔ  ":, πιαΐογθεαυδ οι οὐ δἱ τὰ-- 
ἀϊοβ. Τογιίο,, ργυῦαδίιγ., ἀποἀ 6 πιοῦὺο ᾿οοπὶ ομέο- 
γοῖ, πηοάυ ἐοδεβαγοὶ. Νάὰπι νϑηϊθηι 05 ᾿η. ΒΑ οϑ. 8 Πὸ 

ἰυτῖι : ρμοδίηυδπι διῖπὶ ογηβοϊγπιαδιὶ δάνομογαηϊ, 

8686 ΘΟσα ἀν! (α) ; ἀοἰπ 6 οσγοὐς το οί, ροδίδινδε 

ἰ{Πυπὶ ἀ6 οαυβα ἰ{ἰπογὶ8 σογίθροπι [οοραηξ, ἰἰ6 Ὁ 81866» 

δίμγΙ 8 Ἀρράγη : αυοι οογία ποη διϑ [ἃ ποία! ΘὈΠΙΡ6- 

, βορὰ νἱγεμ! 6} σοι ργϑάξς. Νδαμ6 δι ὲδὶ 

Ῥγοργίτ δ᾽ δὲ ὀπγδπη ἰαυσθῦδι, δβοὰ αὐὲ ρεγροηόύδιν 

ἐγαϊ, ἡ ραγζοθβαὶ : υἱὲ βίδιυπι, δίαθαι, ϑδουμάϊην 

οΡρον( οπ Οπηΐα αἰσροπβδῃ8; δἰοι οοἰεῆπα 

ΠΠὰ ηὐδὶϑ “πιῷ δα(2518 τηοιβίγαθαι, υαπάο οδαῖγα 

ΠΊούδΡΟ, αιϑινίο 5ἰβίθγε ορογιογοὶ (ἔχοά. 15. Νιη. 9). 
Αιυιαγίο,, 40 ἴρ80 ἰϑορηδί πηοίο ἰἀ οἰϑγα εἰϊδοϊίυγ. Νοη 

οηΐπὶ ἰπ Δ σϑῖο σοηϑηί! 4, Π64Π6 δηΐπῃ ρμοίογαδὲ 

10 πιοάο αἰνίαὶ, 86ι) ἐΐδγηθ εἰδιηἶδ8α., ἰθσηπῃ τ᾿πθ5-» 

(α) Ουοά Πίς ἀϊοἰϊ ΟΠγγϑοδίοπηϑ, 8.0} 2π| πιὰ σὶβ ὑϑηυο ἰῃ 
Ῥαϊοϑιίδπι [ χἰ886, οἵ ΘΠ ϑΟΡοϑο γηᾶπὶ νοι ίκθθηϊ, 5656 
οὐσμ 3550, Ὠοη νου Θοηϑοηάγο οὐαὶ Ενδησοῖο Μαῖιῃ. 9, 
9. 10, δὲ Ἰορσίίαν : ΣΙ 6668 δίοία, σμαπι υἱάογαπέ ἐμ οΥἑοηῖ 6, 
απιοοθαθθαϊ 605... Μὲ οη65 αἰοπὶ δἰοίω φαυϊξὲ ἐὰν φαι 
αἷο πιασηο υαἱά6, οἰς. 



6" 5, ΟΑΝΝΙΘ ΟΠΠΥΘΟΒΤΟΥΙ ΑΚΟΕΡ. ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. οὖ 
δίγαυναὶ. Νοϑιΐβ δηΐῃ) ὩΟΠ ρ0556 5(οἰϊαπι ἰοσυπὶ ἰδ 

ράγνυπι πιοηβίγαγα, 40} τυσυγίαπ) οοηιϊποΓγοί ; ἱπὶὸ 

Ἰοσυμι φυΐ σογρυβ ἐμ ϑη1}}}} σά ρΘΓα ροϑ56ί ς 4018 ΘὨΪπΠ) 

πηπθη88 ογαΐ δἰ υ00, πύὴ ροίογαϊ 5(6}1ἃ ἰδῆ} 8 - 
σιιβίαη) ἰοσιπὶ ἱπάϊοδγα νοίθη 5 ἰηνίσογο. {Πυἀ 
γΟΙῸ ὁχ 'ρδ8 [ὑπ ἀργοὶ! θηάσγα 65ῖ : 4055 οὐ 5.618 

ομη68 ἰδηίαπη δυροΓοῖ, υηΐϊναγϑὶβ ΟΥθ6πὶ ΘΟ] 6. ἰθιΣ, 

οἱ ᾿π ἐδιιῖα ἰογγα: [αἰ πὰ] η6 αἰ {Π||518., Υἱοὶ ἃ 6556 νἱ6- 

ἴ0Γ. Ουοιηοάο ἰρίυν., 4υ:5 50, ἰοσαπὶ [18 Φηζι:5.11Π| 

ΡΓβΘρὶβ οἱ ἰυσιη! 516}1Δ ὁδίθπάϊββϑὶ ; πἰϑὶ γϑ! οί {|| 

οοἰδιιυἀΐηοα δά ἰηίογίογα ἀδϑοθηαβϑοι,, οἱ δυργᾶ οροὶ 
᾿ρϑυπι ρυογὶ βιθιίθβοι ἢ Ουν( δ} 16831}8 Θνδη 6 ἰδίλ 

ἀΐοαυαι : 9. ἔσο διοἰία απ θοοίοϑα!ί ὁος,, μδμα ἀμπὶ υδ- 
πίοι δίαγεί ξιργα εὐὶ ἐγαὶ ρμδγ. ΥἸ θη ΄υοὶ ἀγρυπιεη- 

ιἷἰδ γγουαίαν ᾿ιᾶπΠῸ 5.6 }121}} 01] [1586 6Χ ΠιΙΠΊ6ΓῸ 4} 18 - 

τὰ} : πα΄ὰς βασυηίυπι βογίοπι Ἔχίθγης {Π|08 ροη 6515 

ΦρΡρΑΓυἾ586 ἢ 

ὅ. διοίία σαν ἀρρατιῖι. ---- ΟΡ ἜΡΓΟ Ἀρράγυ Ὁ ὕ1 }ι:- 
ἐἰπογμι ϑιιρίἀ ϊδίοπι ἰποδϑβογοῖ., Ἀ[116 ἰησγαι!5 86 ϊ- 

πιόγοαῖ οπόπὶ ἀδίοηείοπβ δηῆδᾶηι. υἷα Θιἷπ) Δάν. 

πἴθη8 ἴΠ6 νοΐ ἰηϑιυΐυπὶ Δυγορϑίι Γι, ογυδη|ιο δ 

αηυπι οὐπιοπιηῦ ουἱυπὶ ἀδάυοσίυγυβ, ἰρϑθαὺθ ἴη 

"ηλγὶ 6ἱ ἸΟΓΓΆ υὐϊηθσ αἀογϑηάι8 ογαΐ, 8}} [0818 5,{|π| 

ἐμ 8. οδίϊπι σοπιυ5 δρογὶϊ,, υἱ Δ] διογυπι Θχ οι! ρ'9 

4108 διατὶ ον ϊγοὶ. Ουΐα οηΐη οὐπὶ ργΟρΠοίλ8 ἴγο- 

ἡποηῖονρ δυάίγοης ἀ6 ἰρδίιβ αάνθημ δῦρα ἰοαΘΏ108, 

"οη δήιηοάυπι Διο οῦδηϊ, οὔσεὶϊ! υὐ μᾶγθαγὶ ἀ6 

τογτα Ἰουφίηαυδ νϑηϊγοηὶ,, φυὶ τοροπι ἃρυά 'ρδος πλ- 

ἴυπὶ ἱπαυϊγογοηΐ ; οἱ Ῥεγβίοα γ0 00 γγϊυτ 6ἃ δε 56 6- 

τονὶ,, αυτε ἃ ργορ "οι}8 ἀΐβοογα ποἰμθγαηὶ : υἱ δ' ρῬγ0}}9 

56 ξεγογοιῖ, τλχ  θὰπὶ ΔΓΓίρογθηὶ δά οὐ ρογδηάυηι 

δηβῃπη : 5'ῃ ΥὙ6ΓῸ οοπιίοιμίδγοηῖ, οπιηὶ ῬΓΟΓΒῸΒ ὁχουδᾶ- 

τἰοης νδοιὲ οββοηὶ. Ομϊὰ δηΐπιὶ αἴσογα ροϑδίηϊ ἱΐ, υὶ 

ΟΠ γίβίιπι ἃ ἰοἱ ργοροι}5 ἀπηυπιϊδίθ!η ΠΟ 5:50 ΡΟ ΡΙΩΐ, 

οὐν τέδοτίηι πιλψο8 6Χ υπὶτι8 8.615 Υἱδιν ἰρβυπι 81:56] - 

Ρ᾽επίοθ οἱ αὐογδηίεθ 3 οὐ ἰρίτυν εἶγοα Νίηἰν 25 [6- 

οογαῖ ζόμιδι ταἰἰ6η5,, οἱ φιιοὰ οἰγολ ϑαπιδυ 8ηλπ) οἱ 

ΟἸιδιδηρραηι, ἰδ ϊρϑιπὶ οἰΐδην ΡΟ πιᾶφο5 (οοἷϊ. ἸἀδΟη1|6 

ἀϊοοῦαι : Υὶν Νιπὶυαα φαγσεπί, εἰ οοπαοπηιπαϑαμι; 

εἰ, Περίπα αμειτὶ δαγθεῖ., εἰ εοπάεπιπαδὶ! φεπεγαι ον θηὶ 

λαπς ( Μαμϑ. 12. δ1. 42} : αὐυνιΐαπι ΠῚ τί Υ θι}6 

ογοαϊάσγυηι, ἱ νϑγο ΠΘι 16 112]0Γ}}}18. Αἱ οἷν ΠΠ|08, 

ἑμααιοϑ, ΡῸΓ ἰάϊοπὶ νἱβυπὶ ὐάπχι Αἱ αιοπιούο Οροῖ- 

τὰ Ὧη ργορθίδ5 πἰϊίογο ἢ 56 ἀ πηλοὶ ργορ νοι 8 ποὴ 

εγοι ἀ55οηῖ. Αἢ τόῦοπὶ βδυρογηῶ ργοίογγο ἢ ογαπι ΠΟὴ 

διιοπάϊσβοηϊ. Αἵ δηβοίυπι πίε ̓  56 πο αυοαὺθ 
(οτοἰιλη ρα ον ἰϑδθηι. Οὐυλργορίογ 1118 οπληΐθι18 οΠ|}8- 

οἶδ θοι5, δυπιπιὰ υἱ6Ππ5 ἰηυϊφαπιία., ΡΟΡ Θοηϑαθία 
νοοδι ἰἰΐο8, οβιδπαϊιι6 516 }18πὶ πιλσπᾶπι) ΔῸ Ἀ}1|58 ἡἷ- 
γογϑα, υἱ ᾿ρ808 οἱ ὁχ πιαρῃη!εἀΐπο οἱ οχ Ῥη]οιγῖ(ι- 

ἀΐπα ϑρϑοίδου! ρογοθι νεῖ, ποόποη Οἰἰ8Π| ΘΧ ΟἸΓδ115 

ἡϊοάο. δε οἱ Ῥαυΐυδ ἱπιϊαι08., ὁχ ἃγὰ δι) ατιοοἷδ 

ἀἰβοαγοπάϊ οοοδδίοποι δοοίρὶϊ,, οἱ ροοίλγυπι ἰοδι1Ππ|0- 

εἶα ἴῃ πποάδΐαπι δά υοὶς : διισοο5. νογὸ οἰ γοι ποδί 0 6 Π) 

πιθηυγδη5 αἰϊοχιίν,, οἱ 605 αυἱὶ βυῦ ἰορφα νἱνογομῖ, 

ν΄ ΑἸϊηυΐ, με απιοίυδ. 

ἃ Ἀγ Ποὶϊς ογβυς., ἀοοίγία ἐμ θυὶ. Ουἱά οἰ δομ- 

διιοῖυπι δἰ δ αυΐδη6 πιοραη ᾿ἰθοπί6Γ δαηυϊιγ,, οἱ 

Ὀσυς οἱ νἱγὶ ἃ ἢδθὸ δά ογἱδ βδϊιῖοπὶ πἰδϑὶ,, ἰ(ἃ ΓῸ5 
ἰγϑοίϑηϊ. Νὰ ἰίάψια ἱπάϊφηυπι 60 ρυί68, ηυοά ρὲγ 

βίο πὶ 'ρ805 υοοδνοσῖὶ : δἰ δηΐπὶ δυύδίοα αυοηυο 
οπΐα ἱπηργοθ}} 5, δον οἷα ποῖιρα,, ρυγΙ οδιίοπαα, 
πϑοπιθηΐδβ,, ἅγοϑπι, ᾿ρδιισιφαδ ἰοηρίιπι.. ἤξος αυΐρρα 

οχηηΐα ὁχ φοπίίυπι ἐγαϑϑιἰἀΐϊη6 ογίυπὶ ἀυχογυηιϊ. Αἱ- 

ἰἀπιθὴ Ὠουθ δὰ ογγϑηϊίιπι 84] υἰδηι ἰδ 56 Ρ48505 65ὶ 
011, φυΐθιι8 ὀφπιυπᾶδ φομ 1168 ὉΠ] οοἸοθαηι, {Π|0 (2- 

πιθη ουϊυ ἰδ εἰ ρ6Γ του δῖο,, οἱ 1108 ραυ!αιπι ἃ 60} - 

διοιυάῖῇῃηα δράυοιοπ,, δὰ βυ  πλοπι ἢ] Δπὸ ΡΠ ΟΘΟΡ νδπε 

ἀοἀκπιοοτοῖ. ἃ αυοὰ οἰΐλπι εἶγοα πλορ05 οἴἴεοί!., οὑπὶ ἰ]}- 

105 ΡῈ 51.611: νυἱβυπὶ νοοᾶνὶῖ, υἱ ἀδίπἀδ δυθ] ἐπί Γο9 

τοάάογοι. Ῥοκίχηυλαηι ἰαἰ ταν 1}109 Δ ρΓΏΒΘΟΡΟ 4υ85] Π|Ὰ- 

πη ἀοσιϊυχογαῖ, ΠΟ Ρ6Γ 510114π|Ὲ ἀείηἀδ,, 564. ῳ ΡΘΓ 8::- 

ξοϊαπι ἢ 'ρθ05 Δ] οχυ γ᾽ : βίο 11 σγδάδυϊπι πη 0 Γὲ 3 

οἴξοι! βυπί. Εσος ἰρϑιιπὶ (δοὶϊ εἶτα Αϑολ]οηἑλ5 οἱ ὅ8- 

2.08. Νἧιη γοβίχιδηι αυΐϊπη]αθ {|| οἰ! 18.68., ἀΓΟΔ δι} 

86 νοιΐοηία,, Ἰοἰ4}} ρίαψα ρογουιβθα βυηΐ, οἰ πη Πυπὶ 

ἱησταοηιθὺ8 π|8}}5 γοπηθαλιν μα υδ γον, νοσατίβ νὰ- 

αἷθυ5. οἱ σοηρτοραῖο οὐἰὰ αυοπιοίο ἀϊν)ηΐ 105 ἱπιπι}5- 

δῖ! πιϑλιπν ἀπιονόγϑηῖ οοπδυϊδῦαηι (1. πες. 5). Ηἰνς 
ναιίυυς ἀΐσαηιθι8, νϑοῦᾶ8 ἱπάθιη 25. οἱ ργὶ πη ριΓα9 

ΡΟ ἡπηρὶ Ορογίαγο., υἱ πῸ}Π}0 ἀπος 480 νθ] !6ηι ἰγειῖ; 

Ιΐποαυς οχρίογαῖυπι [ὉΓΘ6 81) ἀἰν᾽ ἰ1115., ἃ" Ολδι! η10- 

νΐδπι ἱπηπιΐβ81:5 ΠΊΟΓΡΙ5 6ϑϑοὶ ([ῤ]4. 6) ; πᾶπὶ 5ἷ, δ᾽ὸ- 

θάηῖ,, ἰυζυπὶ οχ ἱπιρογὶ εἶα ̓ σομιογδηὶ,, νοὶ δὶ δὰ πιὰ - 
οἰθπίος νἰιυ]05 νογίϑηγ., ρίλρᾶ οᾶδιυ ΔοσἀοΓίὶ : 5ῖι 
τοῦῖα ρεγρδηῖ, π6486 βἶνα ργορίονὺ υἱυ]ογύτη πιυφί (πηι 

βίνα ργορίοῦ υἷα ἱφῃογδπιίδη δθογγοηΐ, οὀοπϑρίουυπι 

οἷν ἰρϑα ἢ οἱ μηδ πὶ ἰ.Δ5 0Γ]}68 ροΓου581596: 40} ἰρ]- 

ἴὰγ ναΐαη] ἀϊοιῖ5 ραγυσΡυπὶ Π ἀγα πὶ οἰνδίαπι ἰποοῖμε, 

δΣι18 οἰἰλπὶ, ἰπα!]σοηιτία ὑϑὺυ5., γδίυπι βοπ δ ηιίδηι 56- 

ηπαΐυ5. 651, π66 πιλ] 65 δια 5118 ᾿μἀἸρηυηι ρυϊανξ, να- 

ὰπ0 ῥγιοαϊοιίοινοι δὰ οριι5 ἀδάιοογα,, οἱ Πάδπὶ ἀϊει 8 
δότυ ΘΟΠΟ γα. ἘῸ τη Δ] 0 οπίπὶ γοβ σοϑία ν᾽ δυα- 

ἴυγ, 5ἷ θοἱ μοϊοιἰδπὶ ᾿ροὶ οἰΐλη ἐπἰπιϊεὶ (65: !}ΠοΆΓο"- 

ἴΡ, οἱ 5] οογιπ) (ἀοοίογοβ ἀ6 {ΠΠ4 Δ] ] υΠἢ (ΟΓΓΘΗΙ. 

Μυ] 1 φιοχιιο βἰ πη}! θδιπὶ ἀἰϑροηδαηίθηι δηϊπιλάνεγ- 
4ἴηγ8. Ναπι οἵ οἰΐδπι αυς ἡ ὈΥΤ ΠΟ 558η) ϑροοίαηϊ 60- 
ἄοπὶ ἀἰδροιιδαῖλ δυηΐ Ἰπ060 : τὶ γ05 ἀοἰ ΠΟ ΟΟΡ5 βου - 

ἄυπι Ἶαπὶ ἀΐεία ρουίατ εἶθ Θχρισαγα (14. 48). ΠΠπρῸ 
46 βί6 }! ἃ ποῦΐθ εἰοῖ διυηῖ ; κα ΡΙΌΡΆ ἃ. νο]ὴϑ εἰ οἱ 

Ροβδβίπι : παπὶ θα εαρὶοπίϊ οεσαδίοπειε,, εἰ βαρ ΕΜ ΠΟΥ͂ ἐτ ἢ 

(Ργνου. 9. 9). 

Δ. θυατο δεγὶριιτγα εηιριιδ οἱ ἰοομηι παρ εἰαἰἷδ, Ῥεϊπεῦ- 

ρΡεηια {πὸ ἰθηιροτίε τοσπαμίεμι (αἴα πεειγαιϊο ἀφεετγίθη!. 

4ἰδογηι ατϑὶτἱπηι. “Φογοδοίψπια σὰν τἰγϑαῖα δεῖ, Νπε 

αμαϊυῖ! Ομγίςίμπι παίμπι. --- δάτα δὰ ργὶποὶρίυβ θοόγιιν 

υα: Ἰεοία δυπὶ τοἀδιμμάυπι 651. Θυσάπδπι 6ϑὶ ρεὶμοὶ- 

Ρἰυπι ἢ το παι 6886ι δ 668 ἐπ Βει ἰείιοπι ψμάκω, ὶν 

ἀἴοδις Ἠογοάὶς τορὶς, ἐδοε πιαρὶ αὐ οτίδη!6 νεπέγαηὶ ὁ 6- 

τοεοίηηιανι. ΜΑφὶ 5:6} 18πὶ ἀυοδπὶ δοηυυι ϑυπηὶ ; δὶ ν ΤῸ 

1 ΤῺ ΟγῶθοΟ, ὑπὸ τῆς ἀπειρίας. ΑΠΙΔΏ115 4}} ι51ἃ ἰδο . δον 
γδὶ, ἴῃ ἰμιογυγθιδιίοι!ο ΡΟΙΟΝ5, δ ροῦϑα ΠΕΥτῖΟΕ. 
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χατὰ τὴν οἰχουμένην οἰχοῦσι, χαὶ εἰς τοσοῦτον πλά- 
το: γῆς ἐχχεχυμένοις δ", ἅπασιν ἐγγὺς εἶναι δοχεῖ, 
Πῶς οὖν ὁ ἀστὴρ, εἰπέ μοι, τόπον οὕτω στενὸν φάτνης 
καὶ χαλύδης ἐδείχνν, εἰ μὴ τὸ ὑψηλὸν ἐχεῖνο ἀφεὶς 
χάτω κχατέδη, καὶ ὑπὲρ αὐτῆς ἔστη τῆς χεφαλῆς τοῦ 
παιδίου; Ὅπερ οὖν χαὶ ὁ εὐαγγελιστὴς αἰνιττόμενος 
ἔλεγεν" ᾿Ιδοὺ ὁ ἀστὴρ προῆγεν αὐτοὺς, ἕως ἐ.1- 
θὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. Ὁρᾷς δι᾿ ὅσων 
δείχνυται οὐ τῶν πολλῶν εἷς ὧν οὗτος ὁ ἀστὴρ, οὐδὲ 
χατὰ τὴν ἀχολουθίαν τῆς ἔξω γενέσεως δειχνὺς 
[89] ἑαυτόν : 

γ΄. Καὶ τίνος ἕνεχεν ἐφάνη ; “Ὥστε χαθιχέσθαι τῆς 
Ἰουδαίων ἀναισθησίας, καὶ πᾶσαν αὐτοῖς ἀποχλεῖσαι 
ἀπολογίας ἀφορμὴν 3 ἀγνωμονοῦσιν. Ἐπειδὴ γὰρ ὁ 
παραγενόμενος, τὴν μὲν παλαιὰν ἀναπαύειν ἔμελλε 
πολιτείαν, τὴν δε οἰχουμένην εἰς τὴν αὑτοῦ προσχύ- 

νησιν χαλεῖν, χαὶ ἐν γῇ χαὶ ἐν θαλάττῃ προστχυνεΐ- 
σθαι πάσῃ, ἔχ προοιμίων εὐθέως τοῖς ἔθνεσιν ἀνοίγει 
τὴν θύραν, διὰ τῶν ἀλλοτρίων τοὺς οἰχείους παιδεῦ- 

σαι θέλων. Ἐπειδὴ γὰρ τῶν προφητῶν συνεχῶς 
ἀχούοντες λεγόντων περὶ τῆς αὐτοῦ παρουσίας, οὗ 
σφόδρα προσεῖχον, ἐποίησε χαὶ βαρδάρους ἐλθεῖν ἀπὸ 
γῆς μαχρᾶς, τὸν παρ᾽ αὐτοῖς βασιλέα ἐπιζητοῦντας, 

χαὶ παρὰ Περσικῆς πρώτης φωνῆς μανθάνουσιν, ἃ 

παρὰ τῶν προφητῶν μαθεῖν οὐκ ἢνέσχοντο᾽" ἵνα, ἂν 
μὲν εὐγνωμονῶσι, μεγίστην ἔχωσι τοῦ πείθεσθαι 
πρόφασιν " ἐὰν δὲ φιλονειχῶσι, πάσης ὦσιν ἀπεστερη- 

μένοι λοιπὸν ἀπολογίας. Τί γὰρ ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν, μὴ 
δεξάμενοι τὸν Χριστὸν μετὰ τοὺς τοσούτους προφή- 
τας, ὅταν ἴδωσι μάγους ἀπὸ ὄψεως ἑνὸς ἄστρου τοῦ- 

τὸν δεξαμένους, χαὶ ᾿προσχυνήσαντας τὸν φανέντα : 

Ὅπερ οὖν ἐπὶ τῶν Νινευϊτῶν ἐποίησε, πέμψας τὸν 
Ἰωνᾶν, καὶ ὅπερ ἐπὶ τῆς Σαμαρείτιδος χαὶ τῆς Χα- 
ναναίας, τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν μάγων. Διὰ τοῦτο χαὶ 
ἔλεγεν" "Αγδρες Νινευῖται ἀναστήσονται, καὶ 

καταχρινγοῦσι" καὶ, Βασίλισσα γότου ἀγαστήσε- 

και, καὶ χαταχρινεῖ τὴν γενεὰν ταύτην" ὅτι ἐχεῖ- 

νοι μὲν τοῖς ἐλάττοσιν ἐπίστευσαν, οὗτοι δὲ οὐδὲ τοῖς 

μείζοσι. Καὶ τένος ἕνεχεν διὰ τοιαύτης αὐτοὺς εἴχχυ- 

σεν ὄψεως ; φησίν. ᾿Αλλὰ πῶς ἐχρῆν ; Ηροφήτας 
“ἔμψαι ; ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἂν οἱ μάγοι προφητῶν ἠνέσχοντο. 
᾿λλλὰ φωνὴν ἄνωθεν ἀφεῖναι; ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἂν προσ- 

ἔσχον. ᾿Αλλ᾽ ἄγγελον ἀποστεῖλαι; ᾿Αλλὰ χαὶ τοῦτον 

ἂν παρέδραμον. Διὰ δὴ τοῦτο πάντα ἐχεῖνα ἀφεὶς ὁ 
Θεὸς, διὰ τῶν συνήθων αὐτοὺς χαλεῖ, σφόδρα συγχα- 

ταθαίνων, χαὶ [90] δείκνυσιν ἄστρον μέγα καὶ ἐξηλ- 

λαγμένον, ὥστε καὶ τῷ μεγέθει καὶ τῷ χάλλει τῆς 
ὄψεως αὐτοὺς ἐχπλῆξαι, χαὶ τῷ τρόπῳ τῆς πορείας. 
Ταῦτα χαὶ ὁ Παῦλος μιμούμενος ἀπὸ βωμοῦ τοῖς 
Ἕλλησι διαλέγεται, χαὶ ποιητῶν παράγει δ μαρτυ- 
ρίας εἰς μέσον" καὶ μετὰ περιτομῆς τοῖς Ἰουδαίοις 
δημηγορεῖ, καὶ ἀπὸ θυσιῶν πρὸς τοὺς ἐν νόμῳ ζῶντας 
τὴν ἀρχὴν ποιεῖται τῆς διδασχαλίας. Ἐπειδὴ γὰρ 
ἑχάστῳ τὰ συνήθη φίλα, χαὶ ὁ Θεὸς χαὶ οἱ παρ᾽ αὖ- 
νοῦ πεμφθέντες ἄνθρωποι πρὸς τὴν τῆς οἰχουμένης 
σωτηρίαν οὕτω τὰ πράγματα μεταχειρίζουσι. Μὴ 

τοίνυν ἀνάξιον εἶναι νομίσῃς αὐτοῦ, τὸ δι᾿ ἀστέρος αὐ- 

τοὺς χαλέσαι" ἐπεὶ οὕτω καὶ τὰ Ἰουδαϊκὰ πάντα 

γίαν ἴ΄. 

διαθαλεῖς, καὶ τὰς θυσίας, χαὶ τοὺς χαθαρμοὺς, χαὶ 

τὰς νεομηνίας, χαὶ τὴν χιδωτὸν, καὶ τὸν ναὸν δὲ αὐ- 

τόν. Καὶ γὰρ ἐξ Ἑλληνιχῇς ταῦτα παχύτητος ἔλαθε 

τὴν ἀρχῆν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως ὁ Θεὸς διὰ τὴν τῶν πλανηθέν- 
των σωτηρίαν ἢνέσχετο διὰ τούτων θεραπευθῆναι, δι᾽ 

ὧν οἱ ἔξωθεν δαίμονας ἐθεράπευον, μιχρὸν παραλλά- 
ξας αὐτά" ἵνα αὐτοὺς κατὰ μιχρὸν τῆς συνηθείας 

ἀποσπάσας ἐπὶ τὴν ὑψηλὴν ἀγάγῃ ὅὅ φιλοσοφίαν. Ὃ 
δὴ χαὶ ἐπὶ τῶν μάγων ἐποίησε, δι᾽ ὄψεως ἄστρου κχα- 
λέσαι αὐτοὺς ἀνασχόμενος, ἵνα λοιπὸν ὑψηλοτέρους 

ἐργάσηται. Ἐπεὶ οὖν ἤγαγε χαὶ ἐχειραγώγησε, χαὶ 
πρὸς τὴν φάτνην ἔστησεν, οὐχέτι δι᾽ ἄστρου, ἀλλὰ 

δι᾽ ἀγγέλου λοιπὸν αὐτοῖς διαλέγεται, οὕτω χατὰ 

μιχρὸν βελτίους ἐγένοντο, Τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν ᾿Ασχα- 

λωνιτῶν χαὶ Γαζαίων ἐποίησε. Καὶ γὰρ αἱ πέντε 
πόλεις ἐχεῖναι, ἐπειδὴ τῆς χιδωτοῦ παραγενομένης 
ἐπλήγησαν χαιρίαν πληγὴν, χαὶ ἀπαλλαγὴν οὐδε- 

μίαν εὕρισχον τῶν ἐπιχειμένων χαχῶν, τοὺς μάντεις 

καλέσαντες, χαὶ ἐχχλησίαν συναγαγόντες, ἐζήτουν 

λύσιν εὑρεῖν τῆς θεηλάτου πληγῆς ἐχείνης. Εἶτα τῶν 
μάντεων [91] εἰπόντων, ὅτι δαμάλεις ἀδαμάστους χαὶ 
πρωτοτοχούσας ὑποζεῦξαι τῇ χιδωτῷ χρὴ, χαὶ μηδ- 

ενὸς χειραγωγοῦντος ἀφεῖναι βαδίζειν" οὕτω γὰς 
ἔσται χατάδηλον, εἴτε θεήλατος ἦν 5 ἡ πληγὴ, εἴτε 
ἐχ περιφορᾶς τινος ἡ νόσος (ἂν μὲν γὰρ, φησὶ, τὸν 

ζυγὸν ὑπὸ τῆς ἀπειρίας συντρίψωσιν, ἣ πρὸς τὰς 

δαμάλεις μυχωμένας ἐπιστραφῶσι, συντυχία τὸ γε- 
γενημένον ἐστίν" ἂν δὲ ὀρθὰ βαδίσωσι, χαὶ οὔτε πρὸς 

τὸν μυχηθμὸν τῶν παιδίων πάσχουσαξ τι, οὔτε ὑπὸ 
τῆς ἀγνοίας τῆς χατὰ τὴν ὁδὸν, πλανηθῶσιν, εὔδηλον 

ὅτι ἡ τοῦ Θεοῦ χείρ ἐστιν ἡ ἁψαμένη τῶν πόλεων 

τούτων) " ἐπεὶ οὖ. ταῦτα τῶν μάντεων εἰπόντων, 

ἐπείσθησαν οἱ τὰς πόλεις οἰχοῦντες ἐχείνας, χαὶ 

ἐποίησαν ὡς ἐχελεύσθησαν, χαὶ ὁ Θεὸς τῇ τῶν μάν- 
τεων ἡχολούθησε γνώμῃ, συγχαταδαίνων πάλιν, χαὶ 
οὐχ ἐνόμισεν ἀνάξιον εἶναι αὐτοῦ τῶν μάντεων τὴν 
πρόῤῥησιν εἰς ἔργον ἐξαγαγεῖν, χαὶ ποιῆσαι πιστοὺς 

εἶναι δοχεῖν, ἐν οἷς τότε εἰρήχασι. Καὶ γὰρ μεῖζον 
τὸ χατορθούμενον ἦν, τῷ " χαὶ αὐτοὺς τοὺς ἑναν- 

τίους μαρτυρῆσαι τῇ τοῦ Θεοῦ δυνάμει, χαὶ τὴν περὶ 

ἀὐτοῦ ψῆφον τοὺς αὐτῶν διδασχάλους ἐξενεγχεῖν. 

Καὶ ἕτερα ὃὲ πολλὰ τοιαῦτα ἴδοι τις ἂν οἰχονομοῦντα 
τὸν Θεόν. Καὶ γὰρ καὶ τὸ ἐπὶ τῆς ἐγγαστριμύθου 

τούτῳ προσέοιχε τῆς οἰχρονομίας τῷ τρόπῳ, ὃ χαὶ 

ὑμεῖς λοιπὸν ἀπὸ τῶν εἰρημένων ἐπιλῦσαι δυνήσεσθε. 

Τοῦ μὲν οὖν ἀστέρος ἕνεχεν παρὰ μὲν ἡμῶν ταῦτα 
εἴρηται, παρὰ δὲ ὑμῶν χαὶ πλείονα λεχθῆναι δύναιτ᾽ 

ἄν" Δίδου γὰρ, φησὶ, σορῷ ἀφορμὴν, καὶ σοφώ- 

κτερος ἔσται. 

δ΄, Δεῖ δὲ λοιπὸν ἐ πὶ τὴν ἀρχὴν τῶν ἀναγνωαθέντων 

ἐλθεῖν. Τίς ὃὲ ἡ ἀρχὴ; Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος 

ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας, ἐν ἡμέραις ἩΗρώδην 

τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατοιῶν ἔρχον- 

ται εἰς ᾿Ιεροσόλυμα. Μάγοι μὲν ἀστέρος χατάρχον- 
τος ἠχολούθησαν᾽ οὗτοι δὲ οὐδὲ προφητῶν ἐνηχούντων 
ἐπίστευσαν. Τίνος δὲ δ ἕνεχεν ἡμῖν χαὶ τὸν χρόνον 
λέγει, χαὶ τὸν τόπον, ᾿Εν Βηθιεὲμ εἰπὼν, καὶ Ἔν 
ταῖς ἡμέραις ᾿Ηρώδου τοῦ βασιλέως; τίνος δὲ 

3ὲ ἐχχεχυμένης Ὁ. Ε. ἐχχεχυμένη Ε΄. Απ. ἅπασιν ο!. Β. 5 Υἱά. ἀάποι. ἀπολογίας ἀφορμὴν] ἀπολο- 
᾿ παῤάγει] ἄγει ΜΟΓ. Ἰδὸ. ρδ.}0 ρμοβὶ ἐδημηγόρει Α. Β, (ἡ. ). 35 ἀναγάγῃ "). Ε. τὰ ᾿Ἐπειξὴ 

γοῦν Ε. 5 ἣν ομι, Δ. "). Ε, πάσχουσα!) πάσχωσι Ε΄. πάθωσι Ε΄. 57 τῷ] τό Δ. 8. .Ἑς. 51 δὲ] οὖν Α, δὰ. ας 
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χάριν 3 χαὶ ςτὸ [92] ἀξίωμα προστίθησι; Τὸ ἀξίωμα 
μὲν, ἐπειδὴ καὶ ἕτερος ἦν Ἡρώδης, ὁ τὸν Ἰωάννην 
ἀνελών " ἀλλ᾽ ἐχεῖνος τετράρχης ἦν, οὗτος δὲ βασι- 
λεύς, Τὸν τόπον δὲ χαὶ τὸν χρόνον τίθησι, προφητείας 

ἡμᾶς ἀναμιμνήσχων παλαιᾶς " ὧν τὴν μὲν ὁ Μιχαίας 
προ:φήτευσε λέγων" Καὶ σὺ, Βηθιλεὲμ, γῇ Ἰούδα, 

οὐδωμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα" 
τὴν δὲ ὁ πατριάρχης Ἰαχὼδ, ἀχριδῶς ἡμῖν χαρα- 
κτηρίζων τὸν χρόνον, χαὶ μέγα τὸ παράσημον "Ὁ τῆς 

αὑτοῦ παρουσίας τιθείς - Οὐχ ἐχ.Ἰείγρει γὰρ, φησὶν, 

ἄρχων ἐξ Ἰούδα, οὐδὲ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν 
αὑτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ" ᾧ ἀπόκειται" καὶ αὐτὸς 

προσδοχέα ἐθγῶν. ἤΛξιον δὲ χἀχεῖνο ζητῆσαι, πόθεν 
εἰς τοιαύτην ἦλθον ἔννοιαν, χαὶ τίς αὑτοὺς εἰς τοῦτο 

διήγειρεν. Οὐ γὰρ δὴ τοῦ ἀστέρος ἐμοὶ δοχεῖ τὸ ἔργον 
εἶναι μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοῦ Θεοῦ τοῦ τὴν ψυχὴν αὐτῶν 
χινήσαντος " ὅπερ καὶ ἐπὶ Κύρου πεποίηχε, παρᾶα- 

σχενάζων αὐτὸν ἀφεῖναι τοὺς Ιουδαίους. Οὐχ οὕτω 

μέντοι τοῦτο εἰργάδατο, ὥστε τὸ αὐτεξούσιον λυμῆ- 

νασθα:ι- ἐπεὶ χαὶ Παῦλον χαλέσας ἄνωθεν διὰ φωνῆς, 

χαὶ τὴν αὐτοῦ χάριν χαὶ τὴν ἐχείνου ὑπαχοὴν δήλην 
ἐποίησε, Καὶ τίνος ἕνεχεν μὴ πᾶσι τοῖς μάγοις τοῦτα, 

φησὶν, ἀπεχάλυψεν; Ὅτι οὐδὲ πάντες πιστεύειν 
ἔμελλαν, ἀλλ᾽ οὗτοι τῶν ἄλλων ἧσαν ἐπιτηδειότεροι" 
ἐπεὶ καὶ μυρία ἔθνη ἀπώλοντο, χαὶ Νινευῖταις ὁ 

προφήτης ἐπέμπετο μόνοις, χαὶ δύο ἦσαν λῃσταὶ ἐν 
τῷ σταυρῷ, καὶ ὁ εἷς διεσώθη μόνος. Ὅρα γοῦν τού“ 
τῶν τὴν ἀρετὴν, οὐχ ἀφ᾽ ὧν ἦλθον, ἀλλὰ καὶ ἀφ᾽ ὧν 
παῤῥησιάζονται. Καὶ γὰρ ἵνα μὴ δόξωσιν ὑποδολι- 

μαϊοί τιχες εἶναι, λέγουσι τὸν ὁδηγήϑαντα, χαὶ τῆς 
ὁδοῦ τὸ μῆχος, χαὶ τὴν παῤῥησίαν ἐλθόντες " ἐν- 

δείκνυνται" "ΗἬθομεν γὰρ, φησὶ, προσχυνῆσαι 

αὐτῷ χαὶ οὔτε τοῦ δήμου [95] τὸν θυμὸν, οὔτε τοῦ 
βασιλέως τὴν τυραννίδα ἑἐδεδοίχεισαν. Ὅθεν ἔμοιγε 

δοχοῦσιν οὗτοι καὶ οἴχοι διδάσχαλοι γενέσθαι τῶν 
ἐγχωρίων. Οἱ γὰρ ἐνταῦθα μὴ παραιτησάμενοι τοῦτο 
εἰπεῖν, πολλῷ μᾶλλον εἰς τὴν αὐτῶν ἐπαῤῥησιάσαντο, 
ἅτε χαὶ τὸν χρησμὸν τὸν παρὰ τοῦ ἀγγέλου λαδόντες, 
χαὶ τὴν παρὰ τοῦ προφήτου μαρτυρίαν. ᾿Αχούσας 
δὲ ᾿Ηρώδης. φησὶν, ἐταράχθη, καὶ πᾶσα 1Ἰεροσό- 
υμα μετ᾿ αὑτοῦ. Ὃ μὲ) Ἡρώδης εἰχότως, ἅτε 

βασιλεὺς ὧν, καὶ δεδοιχὼς ὑπέρ τε ἑαυτοῦ χαὶ τῶν 
παίδων “ τὰ δὲ Ἱεροσόλυμα τίνος ἕνεχεν ; Καίτοι σω- 
τήρα, χαὶ εὐεργέτην, χαὶ ἐλευθερωτὴν ἄνωθεν αὐτὸν 
οἱ προφῆται προὔλεγον. Τίνος οὖν ἕνεχεν ἑταράχθη- 

σαν; ᾿λπὸ τῆς αὐτῆς γνώμης, ἀφ᾽ ἧς καὶ ἔμπροσθεν 

τὸν δ Θεὸν εὐεργετοῦντα ἀπεστρέφοντο, χαὶ τῶν 

Αἰγυπτιαχῶν ἐμέμνηντο χρεῶν, τυσαύτης ἀπηλαύον- 
τες ἐλευθερίας. Σὺ δέ μοι σχόπει τῶν προφητῶν τὴν 

ἀχρίδειαν. Καὶ γὰρ χαὶ αὐτὸ τοῦτο προανεφώνησεν ὁ 

προφήτης ἄνωθεν λέγων Θειϊήσουσιν, εἰ ἐγενή- 
θησαν» πυρίχαυστοι" ὅτι παιδίον ἐγεγγήθη ἡμῖν, 

υἱὸς "" χαὶ ἐδόθη ἡμῖν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως ταραχθέντες, οὐ 

ξητοῦσι τὸ συμδὰν ἰδεῖν, οὐδὲ τοῖς μάγοις ἀχολου- 

89 χάρι"] ἕνεκεν Ὦ. Κὶ, Ε΄. 
σον, ἢ. νυϊκο τίθησιν. 
κὸν Ὁ, Ε. Ε. 5 υἱὸς χαὶ] καὶ υἱὸς Βἀά. 
νυΐγο ἀδδῦπι, δἀὐήϊάϊ α εοἀ. Ε΄, νἱά. δἀποῖ. 
σαντο] γοῦν ψηφίσασθαι Α. Β- Ὁ. δ ΗΘΙΚΟΝ. 
ὠφέλειαν" καὶ ὅτι μέγα χαχὸν ὁ γέλως " χαὶ ὅτι δεῖ φεύγειν τὰ θέατρα. Α. 

“8 χαὶ μέγα τὸ παράσημον] τὸ μέγα καὶ παράδοξον 
“ἕως ἂν... ἐθνῶν ἀδουμ! ἴῃ οὐβὰ. 

ἐδ ἐχ προοιμίου (.. ἐκ (τῶν Π.) προοιμίων Α. Β. 
47 ἐγγοεῖν] ἐννοοῦντας Δ. 1}. Ὁ. 

θηῦσι χαὶ περιεργάζονται" οὕτως ὁμοῦ χαὶ φιλόνειχοι 

χαὶ ῥάθυμο: μάλιστα πάντων ἧσαν. Δέον γὰρ αὐτοὺς 
χαὶ ἐγχαλλωπίζεσθαι, ὅτι παρ᾽ αὑτοῖς ὁ βασιλεὺς 

ἐτέχθη,χαὶ τὴν Περοῶν εἴλχχυσε χώραν, καὶ μέλλουσιν 
ἔχειν ἅπαντας ὑποχειρίους, ἅτε τῶν πραγμάτων ἐπὶ 

τὸ βέλτιον προελθόντων, χαὶ ἀπὸ προοιμίου "5 λαμ- 

πρᾶ; οὕτω τῆς ἀρχῆἧς γενομένης, οἱ "5 δὲ οὐδὲ ταὐτῇ 

γίνονται ἀμείνους. Καίτοι ἄρτι τῆς αἰχμαλωσίας ἧσαν 

τῆς ἐχεῖθεν ἀπαλλαγέντες χαὶ εἰχὺς ἣν αὐτοὺς ἐν- 

νοεῖν "7, εἰ χαὶ μηδὲν τῶν ἀποῤῥήτων χαὶ ὑψηλῶν 

ἔδεσαν, ἀλλ᾽ "5 ἀπὸ τῶν παρόντων ἐψηφίσαντο 5" μό- 
νον, ὅτι εἰ τεχθέντα οὕτω [94] τρέμουσιν ἡμῶν τὸν 
βασιλέα, πολλῷ μᾶλλον αὐξηθέντα φοδηθήσονται, χαὶ 

ὑπακούσουσι, καὶ τῶν βαρδαριχῶν ἔσται λαμπρότερα 

τὰ ἡμέτερα. "5 ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν τούτων αὐτοὺς διανέστησι" 
τοσαύτη ἣν αὐτῶν ἡ νωθεία, μετὰ ταύτης δ' δὲ καὶ ἡ 
βασχανία " ἅπερ ἀμφότερα δεῖ μετὰ ἀχριθδείας ἐξορί- 
ζειν τῆς ἡμετέρας διανοίας, καὶ πυρὸς εἶναι σφοδρό- 
τερον τὸν μέλλοντα ἐπὶ τῆς τοιαύτης παρατάξεως 
ἴστασθαι. Διὸ χαὶ ὁ Χριστὸς ἔλεγε' Πῦρ ἄϊλθον 
βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν" καὶ ἤθελον" εἰ ἤδη ἀγήφθη. 

Καὶ τὸ Πνεῦμα διὰ τοῦτο ἐν πυρὶ φαίνεται. 
ε΄. Ἄλλ᾽ ἡμεῖς τέφρας ψυχρότεροι γεγόναμεν, χαὶ 

τῶν τεθνηκότων νεχρότεροι " χαὶ ταῦτα Παῦλον 

ὁρῶντες ὑπὲρ τὸν οὐρανὸν ἱπτάμενον, χαὶ τὸν οὐρα- 

νὸν τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ φλογὸς ἀπάσης σφοδρότερον 

ἅπαντα νιχῶντα χαὶ ὑπερδαίνοντα, τὰ χάτω, τὰ ἄνω, 

τὰ παρόντα, τὰ μέλλοντα, τὰ ὄντα, τὰ οὐχ ὄντα. Εἰ δὲ 

μεῖζόν σου ἐκεῖνο τὸ ὑπόδειγμα, μάλιστα μὲν οὖν καὶ 

οὗτος νωθείας ὁ λόγος {τί γάρ σου πλέον εἶχεν ὁ Παυ- 

λος, ὅτι ἀδύνατον τὸν πρὸς ἐχεῖνόν σοι φὴς εἶναι 

ζῆλον; " πλὴν ἀλλ᾽ ἵνα μὴ φιλονειχῶμεν, τὸν Παῦλον 

ἀφέντες, τοὺς ποώτους πιστεύσαντας ἐννοήσωμεν, οἱ 

χαὶ χρήματα, χαὶ χτήματα, χαὶ φροντ ἰδα χαὶ σχο- 

λὴν δ ὅἄπασαν βιωτιχὴν ἐξέθαλον, χαὶ ὅλους ἑαυτοὺς 

ἀνέθηχαν τῷ Θεῷ, χαθ᾽ ἑκάστην νύχτα χαὶ ἡμέραν 

π τοῦ λόγου διδασχαλίᾳ προσεδρεύοντες. Τοιοῦτον 

γὰρ τὸ πῦρ τὸ πνευματικόν" οὐδεμίαν ἐπιθυμίαν 

ἀφίησιν ἔχειν τῶν ἐνταῦθα, ἀλλ᾽ εἰς ἕτερον ἡμᾶς 

μεθίστησιν ἔρωτα. Διὰ τοῦτο ὁ τοιούτων ἐρῶν πραγ- 

μάτων, χἂν τὰ ὄντα προέσθαι δέῃ, χἂν τρυφῆς, κἂν 

δόξης καταγελάσαι, χἂν αὐτὴν ἐχδοῦναι τὴν ψυχὴν, 

μετὰ πάσης εὐχολίας ταῦτα πάντα ποιεῖ. Ἢ νὰρ τοῦ 

πυρὸς [95] ἐχείνου θερμότης εἰς τὴν ψυχὴν εἰσιοῦσα, 

πᾶσαν ἐχθδάλλει νωθείαν, καὶ πτεροῦ ποιεῖ χουφότερον 

τὸν ἁλόντα" καὶ πάντων τῶν ὁρωμένων ὑπερορῶν δ᾽ 

λοιπὸν, ὁ τοιοῦτος ἐν κατανύξει μένει διηνεχεῖ, πηγὰς 

συνεχεῖς ἀφιεὶς δαχρύων, χαὶ πολλὴν ἐντεῦθεν χαρ- 

πούμενος τὴν ἡδονήν. Οὐδὲν γὰρ οὕτως συγχολλᾷ χαὶ 

ἑνοῖ τῷ θεῷ, ὡς τὰ τοιαῦτα δάχρυα. Ὃ τοιοῦτος χἂν 

ἐν μέσαις πόλεσιν ἢ χατοικῶν, ὡς ἐν ἐρημίᾳ διατρίθει 

καὶ ὄρεσι χαὶ νάπαις "δ, οὐδένα τῶν παρόντων ὁρῶν, 

οὐδὲ χόρον τῶν τοιούτων λαμθάνων θρήνων, ἄν τε 

ὑπὲρ ἑαντοῦ, ἄν τε ὑπὲρ τῶν ἑτέροις πεπλημμελη- 

Α. Β. 6. πιοχ τιθεὺς ἔ΄. εἰ 
δΣ ἐλθόντες οἴῃ. ἢ. Ε. Αη. ὅλν. δ" τὸν] χαὶ 

δ6 οἱ δὲ αηιι88 
“8 ἀλλ᾽ οἴη. Α. Β. 5" ἔψηρί- 

Ὅτι τὸ κατὰ Θεὸν πένθος καὶ χαρὰν ποιεῖ μεγάλην καὶ 
δ1 ταύτης] αὐτῆς Ε΄. 55 ἤθελον 

νυΐχο τι ἤθελον, 864 τί ἀδοδί ἴῃ Πγοὶβ ρΓγείον Εἰ. οἰἰδιῃ ἰη “ἰλὺν νἱά. Μαιι μοὶ. δα [ς. χε, 49. 55 σχολὴν 
διατριδὴν ὕ. ΚΕ. Ε΄. 55) ὑπερορῶν] δὶς Ε΄. ΑΙ. ὑπερορῶντα Κ΄. 
εἰιυγ. 556 γάπαις] 510 Δι. οἱ κοὐ. σπηλαίοις Βαὰ. 

αἰγο ὑπερορᾷν, οἱ ροδὶ ἰι. ν. μ]Θς μι γριηι- 



91 ΙΝ ΜΑΤΤΙΠῸΜ ΠΟΜΠ,. ΥἹ. 08 

πα ῬγΟρμε 15 συΐϊδοπι ΔΠηΠπ0Δπ|}005 ἐγοα)ἀογιηΐ. (τιν 
᾿δυίθιῃ ποθ οἱ ἰοη!ρυ5 ἀἰος οἱ σου, ἀυπ αἷϊ, [π 

Ποιἰοποηι, οἱ, [ἢ αἴοϑιις Πεγοαὶς γοσὶβ ἢ 40 νόῦὺ ἀ6 
᾿ὄχυδ8 ἀϊφσι αίδιη οἰΐαπι δα ἰάϊι Ὁ ΠΙσηϊαἰοπὶ αυϊάοπὶ 

“αὐάίάϊε, φιοιίαπι οἱ δἰυ8 [11 ΠΡΟ 65 α δοληηο πη 
φοοαΐξ: δοὰ [ἰς ἰοἰγατοιδ, 116 Γχ γαῖ. [συ πῇ δυ- 

τὴ βογὶυῖ οἱ ἰδ ραβ ἀυπὶ ΡΡΟΡ 1145 ἢ0}}}8 ΥΘΙΘΤ ΘΒ 

"οι πη οδιογαῖ, 4υϑγυτη 416 Γπὶ ΜΟΙ λας 6.151} [19 

ὙΟΓΌΪΒ : ΕἸ ἐπ Βοιμίοποπι ἰοττα “μάα͵, ποημαηιαπι πὶΐ- 
μἴηια 62 ἱπ ρεὶπεὶρίϑι “μάα (Μ|ιοΝ. ὅ. 4} Δ᾽ ἰαγατῃ ρὰ- 

ἀεϊδγοῖα ὅλοοῦ, 4αΐ ΠΟΡΪ5 [6005 ὀχργίηνι, πηασπιμι- 

06 8'θπυπι δάνδπίυβ 618 Δρροιὴΐ ; πῃ! αἷϊ : Νοπ 
απ[εγείαν μτίποερε 46 Ψι4α, πές ἄμα αὲ [ἐπιογίδειδ 
εἶιι8., αἀοπεὺ τπυἡὐδπίαὶ οὶ τοροξίϊμπι οδὲ ; οἱ ἴρδ6 6Χ- 

δρεείαιΐο σεπίίμηι (ἐπ. 49. 19). 564 {Πι|4 ᾳιοχὺς 
ἰπαυϊγοηάυπι 651, 45 ολυδϑὰ ἰρμδὶ8 (Ὁδγὶῖ (2114 00- 

εἰἰϊδη!, οἱ αυΐβ ἴ|105 δὰ (4114 ἀρεηάδ οοποίιλνοσγίί. 

Νοαῦδ οηΐπὶ πλδ πὶ νἱάδιυν προ ρ0556 86 80] Δη) 516]- 

δι Γείογγὶ ; βοὰ δὶ Ἰ)λδυπ αυὶ δοῦυπὶ δπὶπιο8 οοποὶ- 

ααΥὐὶὶ : ἰὰ φιοά οἰἰδιη ἴῃ Ογγοὸ [δοὶς, εὐπὶ 6}0.5 ΔηἰΠΊ0η} 
ἱπάυχὶ!ς, υὧἱ δυάσοβ. ἀϊωϊογοὶ (Ραγαί. 56) ; πααιιὸ 

ἰδθοη {ΠΠπ|Ὸ ἴὰ Οραγϑιβ8 68', (ἰ Πότ πη 6}08 ἀγὺΐ- 

ἐγίαπι 10Π]}6γοὶ : φυδιιὰοαυΐάσπι αἰ οὐπὶ ΡΔΟΪυπὶ ΟΣ 4110 

γΘΟΔΥΪ, οἱ σγαιίδιη ϑυ8πὶ οἱ 65 Οὐϑοιιυαπι πὶ Π0η- 

βρίουδηι εἴοοϊ! (Δεἰ. 9). Αἱ ᾿4υ}65., ΟἋΓ πΟἢ Οπλἷ- 
15 Πη4 515 πο. ἰρϑυπὶ γον λυ! 7 Οιΐα ΠΟΠ ΟΠΊΠ68 
ἐγοάϊυνὶ ἀγδηΐ,, [δ] γ ΓῸ δγδηῖ 4118. ρᾶγα τ οΓ68 : δ[4υϊ- 
ἐπὶ οὐ ἰπηυηογ σοηΐϊ65 μοτγίγοηι, δά Νίηϊν 28 
Β0 ἢ ὈΓΟΡ Οδ πηΐ5808 δὶ : ἀπό 6 οτϑηϊ ἴῃ ΟΓΙΙΟΘ 

ἰαῖγοη 5, οἱ 4]16Ρ 1ΞΔη πὶ 5416 πδοῖυ5 681. ΠυΓιη] 

ἰιϑᾳιια υἱγίαϊοιη ῬΟΓρΘηὰθ ; πο αυοά γνεπογίηι, 5θά 
΄Π"οά οαπὶ βάυοϊδ οἱ 5᾽ πηρ! οἶον ὀσογίηϊ. ΕἸΘΠΙ ΠῚ 6 

δι ο16 ποϊβϑὶ υἱάσδηΐυν, εἴ απὸ ἀυοα νοπογίηΐ, οἱ 

νι Ἰοηρ ἀ  ο ΠΑγγϑηὶ., οἱ Ἰοᾳφυσμαὶ Παιιοίδ πη 6Χ- 
ΝΘ ηὶ : δὴ δἰιηῖ, Ῥοηΐη 5 σάἀογαγό θμηὶ; δ }06 ρ0- 

ΡῈΠ Γἀγόγθιη, π 6608 Γαρσὶα ἰγγδηη θη ΓΟ ογπ  ἀδη!} : 

ΠυΔρτΟΡί ον υἱάθίαγ τὶ αἰἾ8πὶ| σΟΙ θυ] πὶ ϑυογυιη 

ἀοοίογοβ ἀοπιΐ [π|556. ΝΑπιὶ αυἱ ἰδ110 {Π|{ππ4 ἀΐσο ρα ποι 

ἀνθ αγυι!, τυ] 10 πηδρὶϑ ἰῇ ῬϑιΡὰ 51:18 οἃ ἀ6 ΓΘ ἰο0- 

αὐ! Ρρογο Γυδγίηϊ, συΐρρα αυΐ δὲ οὐσία πι λη 656} 

Δοσορίβδϑοηι, οἱ ργορ)ιδθῖθ ἰΘϑ. 0} ἀΠ] πη. ὅ. 

Λπαάϊΐϊεπε αἀπίοιη Ἰ]ογοῦ 5, αἷϊ, [πγϑαίιι8 65], οἱ ονεπὶς 

ἐεγοδοίυπια οπηῖ ἐϊΠο. δαγα αὐἱάσμι ΠΟ Ο65., 4] ΓῸΧ 

ογδῖ, οἷυἱ ΠΠΠ|5.116 (πο αὶ : ΘΓ  πι ν ΓῸ ἤυᾶΓα 

γαῖα οὶ, αυδησοηυίάσπι ἰρϑυπι οἱ βεγυλίογοηι, οἱ 
Βοεποῆουπι, οἱ ΠΠΘΓΔΊΟΤΟΠΙ 4π| ΟἿ᾽ πὶ ΡγΟρ δα ὉΓ1- 
ἀϊχογΆηι 7 ΟἸΓ ΘΡΩΟ ἰυγΓθδιὶ δυηι 3 Ἐοάρπη δηΐπιο 700 

οἷν Ποηοί σα ἢόυηὶ ΔΥΟΡΒΔ Δ υ, οἱ ΟΔΓΠΟ5 ἢ{|85 

πνριίλοας σΟΠΙΒΙΘΠΙΟΓΆ Δ ΒΕ, οἰἶυπὶ ἰΔηϊὰ ἰγθγθηΐαγ 

ον αῖ6. Τὰ νογῸ πη! Πὶ ρογραπάδ δοουγδία ὑτορίνοῖδ- 

τὰπὶ ἀϊεῖλ. Νά {ΠΠιΔ ᾿ρϑυπὶ ἴδηι ΟἸ πη ργησμαν! 
»ΡΟΡ οί [}|8 ὙοΥ δ : κρίση εἰ [αοἰϊ δμπὶ ἰσηθ σοηι- 

δαειὶ : ἐμἶα γίιΥ παι οεὶ ποὺΐδ, οἱ βίδιι6 ἀαἰιι5 65: 0 - 

δὶς (]:αἱ. 9. ὅ. 6). Αἰιαπιθη ρογίυγαι!., ποη εαγοηὶ 
υἱάογα αυοι! σόϑίιπη 6581, ΠΟ Πηᾶ505 Β6ηΠθυΠ1ΠΓ, ΠΟΙ 

ΒοΙ δα (||  ἢ14. ἩΠΠΙΓῸΠῚ σΟπίΘΠ 105] οἱ 5᾽ Π}}} 8000 Γ- 
ὦὧε8 ργχ ΟἸὨ ἢ Μ18 ογωηί ; Οὐπὶ ΡᾺΓ διϊδδαῖ οὐἷπὶ ρ6]0- 

τὐαγὶ, απο τὸχ 16 δρυ 56 ΠΔίι5 ὁθ8ει, απο Ῥὸγ- 

ΒΑΤΊΠῚ ΓΕβῚΟΙ6 ΠῚ δὰ 56 ἐΓαχὶδιοῖ, ἃ (γα νἱἀογοίαν εἱ 
ΘΠΊΠ65 ἰδὲ δυ} 1 ἐββθηὶ, 4υδηὰο ΓΟ δἷς ῥγοβρογο 
εδαεγεηίΐ οἴ ἰη πιο! υΒ ργοῆοογοιί, δὸ νοὶ ἃ ργίπεὶρίο 
πηρδγ απ) ἰἰὰ βῃϊοηάϊάππι 6856ι : {Π|] ἰδπιθη μι δἷς 
αὐυϊάεπι ἴῃ ππο]ογα πηυϊδηίαν, οἰϊαιϑὶ ὨυρΟΓ (πόγαιξ 
ἃ ἐδριϊνι 6 ῬοΥβῖο4 ΠΠρογαι. Αἰχυΐ μὰν δρὰὶ ἢΠΠος, 
᾿Θεἰληηϑὶ ΔγολΠοΓΌ ΠῚ οἱ 0] πηΐυ τὰ ἰσιατὶ [υΐβεθηι, οἱ 
ΟΧ ρΓΒΒ6ΠΙ 05 ἰαπίυπι ΟΔΙου ἢ ροϑαίβθοης, ἢτθὸ 
οορίίδτο ἰδῆ θη : 5' πδίυηι γοβαπὶ ποβίγαιη ἰἰὰ [Οτιη 
ἀδιδ, μ}}}10 πιᾶρίβ ουπὶ δἀοϊθνογίι ἰρβαπ) Ροτγίἑιη6- 
δορηΐ, ἰἱρδίᾳιιθ οὐβθαυδηιν : ποβίγασιια θη γθαγίοῖβ 

Βρίπάϊἀΐογα (υἱυγὰ δυμι. 56 μ}}}} ᾿υ]ποά! ἰρ50- 
Τῦη) ΔηΐΏ08 ΘΓ ἷ : ἰληῖϊ8 56 Π οι 6ΓΆ ΠΠΟγν βδυςογ- 
αἷὰ ἐπι Πἴνογθ οοπ) ποία " φυοὰ υἱγιπιχυδ υἱεἰυπη 

πο8 Ομοτίοϊ Εἰ ΠΟ η 6 Γ ἌγοΘγΘ, δυπαυθ, 4φυΐ δάνον- 

8118 ἰδία δοίθπι ἰηϑίγυσι ἱσπα [ὉΓν ἢ ΟΓΟ ΠῚ 6886. 

Ουλπιοῦγοιη ἀΐοόθαι ΟἸιγίϑιβ : ἰρπεηι υδπὶ πιῖ- 

γὰ ἱπ ἰεγγαηι; οἱ φείά υοἱο, πὶδὲ μί αζοεπάα- 

{ὰγ (ἴκιο. 12. 49} Ιἀεοαυθ ϑρίτγιιυ5 ἱμπὶβ βροεὶρ 
ΔρΡράτγυϊ. 

δ. ογυοτόπι αμαάϊοπιΐμηι οχοϊίαί ἐχεπιρίο Ῥαμίὶ εἰ 
υγἱηογιπι βαοιϊμηι. 1 σπῖς ερὶ για! 8 οπιποπι ερὶ 41 α- 

ἴηι σοπϑδιιπιὶί. --ο ἥογυπὶ Π058 Οἶπογα [τἰρ! ἰοῦ 8. οἱ 

τπιογίυ δ δι ρἰ ἀἰογαβ [λοι δυμι, Ποῖ Ῥαυθπὶ νἱ ἀ68- 

15 ϑυρ6 Ὁ ΘἸυπὶ οἱ οίαπι ΟΣ νοϊδπίοπι, οἱ ν6}}6- 

1} 6} 1108 4υλπὶ ἰρβα Παπιπιᾶ Οἰἠπία νἱποθηίθιι Οἱ 51:- 

ΡΟγϑμίθη., Βιροῦηα,, ἰμδγηᾶ ; ΓΙ βθη 8, [αἰγ, 68 

πα: δαηΐϊ οἱ οἃ 4ι65 ποι διηι. ()υοὐ 5] ᾿ο0 Θχδπιρίιπι 
ΒΌργα [6 68[, Ἶαπὶ (ΟΓΡΟΓΙ8. δϑὶ ἰδία οθίθηιι5. [υἱιὶ 

δεἶμι ρίι.ι8 αυλπι ἴπ παυυϊ! Ραυ]υ5, υἱἱ ἀἸ688 ΟΠ ΡΟ558 
16 ΠΠΠΙυ χὰ ἰπι τὶ ἢ Ὑ οι μ6 αι σομαπι]ο5᾽.58 ἀΐοογ 

νἰἀραπιυγ, Ραμο ἀϊπι1580 ρῥγίιηυ8 ἢάοἴ65 οοπβίἀογὸ- 

08 : ηυἱ οἱ ραοιηὰ5 οἱ ροββθβϑϑίοπθ5, δἱ οὐγαπὶ οἱ 

οσοιρϑιίο!θ 5 ΟἹ 68 β ου Γ65 γαρυάδίαγιηϊ, ἰοίοβη16 

86 θ60 ΘΟΠΒΘΟΓΆΓΝἑ, ποσί ἀΐδαυδ βϑίηροῦ υογυὶ 
ἀοοιτγίπα: διηάοη 68. Ηἶας οδὶ δηΐ μη βδρί γ(8}}8 ᾿ξι}8 
παίαγα, αἱ πα Π4ηὶ τόγυπ βου! αγίυπι οὐ  ἀ 16 Ππὶ ΓΕ- 

ἐϊπηυαὶ,, οοἀ ἴῃ δἰΐυπν ἰγαπϑίεγαϊ ἀπΊΌ γι. ΘΔ ΓΟΡΙΟΥ 
ἰ(Ἰαπὶ γογαπ) Εἰ ρίάι8, οἰἰαγηδὶ οπηηΐδ ργοίυπαογο, 

οἰϊαπιδὶ υο]ρίδίεπι οἱ φίογίδη) ἰγγίἀάογα, ᾿ρβαπιηι 

δηϊπιδιη ἰγλάογα ορογίοοϊ, οὑπὶ πηάβια [ΕἸ] 816 μας 

οιμηΐα ρϑγῆοῖι. Νάπι {Π|8. ἰφιν8. ἀγύογ ἴῃ δι πηδπι ἐμ- 

σΓοβθι8., ΤΟΓρΡΟΓΟΠΊ ΟΠΊΠΘΙ Δ} 111, οἱ ρθηῃἃ ἰονίο - 

γι οὔ οὶξ απ φυθπὶ ἱπνδάϊι,, ἰι αἱ οπιηϊὰ αυδ δι} 

δδρϑοίαιῃ οδάση!,, ἀοδρίεϊαῖ, (γυ] (418 651, 1) ΡΌΓΡΟ - 

ἃ εοπηρυποιίοηθ ἀείμάδ ρογβονογαί,, [Οπΐ68 ἰΔΟΓΥ͂ - 

ϑταπι (Γοιθη 6 οἴδιπάδπ5,, πιυ!απιαιὸ ἱπάδ γο- 

ἰυρίϑῖοπι δχοογροηβ. ΝΠ αυΐρρο θ60 ἰϊἃ 60ι- 

εἰυεῖπαι δὲ δοπυηρὶι, αἱ Ιδογγηηθ ᾿υ)υβιηοάί, ΥἹΡ 

1418 οἱϑὶ ἐμ πιά 8 νυ θ5 πα οι, 4υδϑδὶ ἴῃ ἀθϑϑγίο, 

ἰπ πιοηιῖθυβ οἱ δροίυιοἶθ νογϑατγ, ΓΟΌυ5 ργββοπιΐθαδ 

"οη διίαάΐι, ποηυὰ ᾿υ] υϑμηθ 0} Β61}}8 υπηηθ1πι 58 - 

εἰδιυν, δἰνθ βγῸ 86. δῖν6 ὑγΓῸ αἰΐογυπὶ ροροδιὶβ ἰδεγγ- 

οἀπλ5 οὔπμάαι. Ιἀδοηυθ ΟΠ γί βἔιβ " ΒΟΒΟ6 ρμδδ 8}}}8 

μδδίοβ ργροαϊοδί ἀΐσοη5, Βοαιὶ φπ ἰμφεηι (Μαιήι. ὅ. ὅ.). 

Οὐυν νογὸ Ρααβ ἀϊεὶι : σακμαάοία ἐπ δοιεῖνο δεπιρε" 

(ΡΙΝΠρΡ. ἃ. 4.)1} ὕἋΆ᾽ Ἰδοτγπιάσαπι Βυ)ιΒπιο 1] νοϊυρίᾶ- 



90 ς, ΦΟΑΝΝΙ5 ΟΗΒΎΘΟΒΤΟΝΙ ἈΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. ᾿ 10 

ἰὸν ἀοοίαγει. Οιιεπιδθιπούυμ επίπι πμμἀΐ ρδυάίνιν 

πιωτοόγϑηι πανὶ οουυποίυν., δῖ. οἱ ᾿δογγμς ΠΩ 

βοουάαπι θδιιι 1 εἰἰπὰ ραγίυμι ῬΈΓΘΙ πὶ Οἱ αυὶς 

πἰπχυαπι ἀεβεία!. 8,6 πιογοιγῖχ ἰΠ|8 υἱγρὶἶθυδ οἷα. 

υἱοῦ οἴοοία δδὲ, ἰοὺ ἱξπα βυοόθηβα. Ουἱὰ δυΐπ ΡΟ ηΙ- 

τοι: ἔογνογα σογγορία ὁδὶ, ΟΠΡδι1 δηιογὸ ροϑίθὰ 

δχαγϑὶῖ, οἱπὶ βο  ἷφ σα 0118 ΒΔΟΓῸΒ 1108 ροά68 ἰδοιῦ- 

εἶθ τιφανῖι,, σοπιὰ 50} Δυδίθγβί!, δίαυθ ὑπβυέπίυπι 

εδιάϊι. Εἰ πὸ φυίάοπι οχίτίπβθουβ φοϑιἃ διιηὶ : || 8 

τογο, σα: ἰπ ἀπίπιο ἀρουθαπίαγ, ἢ 5 Ιοηχο δγἀδηιίογα 

εγδηΐ, φυς ὑπὺ5 εγπθῦαι Ὁ60.8. ΟΘὈΔΡΓΟΡΙΟΓ 4υΐϊϑαιια 

ποβίγηη Βὸ δυάΐδη8, σοηργαϊυϊαῖυν ἱροὶ, ἃ6 ἀθ Ε}118 

τοοία (δοιὶβ ἰδίαν, οπηπίφυδ ογἰ πῆΐῃθ ἰθδγαπι || πὶ 

ρυϊδι, 

[,ἀεγνηπῖα ϑοπῶ εἰ αἱἱΐος φια. Πῖδιια ἀἱεεοίμμις ῃγ0- 

εἰδοίαν. --- ΟΘυοά 8ἷ ποϑ, 4} πιαὶΐ δύιηι5, μπης 68] - 

οὐΐιη (δρίηνιβ, οορίία συληίδηι δοοορογὶι αγαιίδηι, οἱ 

ηιληιὰ ὁχ Ροδηἰϊοπια,, εἰἶδπὶ δηιοαυδημ ἸΠΌΏΕΓΩ 18 

δοοίμογεῖ, ἃ θ60 σοηδαηαυϊᾶ 8ἷ1 ΠΟὨΆ. ϑδίουι οηΐπι ροϑὶ 

νι οπδηίαδ ἱπηῦγα8 80 Γ Ρυγὺβ οἰβοϊυγ, 5ἷς ρμοϑὶ [0888 

ἸΔογΥπιλ8 ΒΟ. 0 ἀγϑηαυ 125 οἱ βογθυ 8, ροοῦϑι0- 

ΓΙΏΖΙΘ ἰδθόῦτο [υρδηίυγ. Εἰ 5ίουίΐ 6Χ 4418 Εἴ δρίγιαι,, 

εἷς 6χ ᾿ϑογυπ}8. δἱ σΟΠίοΒ5106 ΡΌΓΡΑΠΟΓ, πιο ΠΟη 

τὰ οβιοηϊλιίοποπι οἱ ἰδυάθιῃ σδριδηάδηι ἰᾳ (Δεΐδηλ}8. 

Ναπὶ 4ππ ἰδ 6 ἀδ οαι88 ᾿ΔοΓΥ Πιϑίι, πηδβ 18 Ουρα πα 

681, Ζυληι οα ἥμ:8 [Ὁ(0 Θἱ Ρἰξιμοπιὶβ 8686 ΟὈΠΠἶι. 145 

οπΐπι γαηιήγο [ιογγιμθ,. Ππὸ5 πο) δι οβίθη 8 ΟΠ 6 ΠΗ], 

δοιὶ δὰ οοπιρυποιίοπεπὶ [ὑπ υπίιγ, αυὰ οὐοι 6. ἧι 

οὐδίευϊ 5 πῸ}10 τα5ῖ6, φυᾶη 40}6|6 8ἴη6 δίγορίτα τηϑηληὶ, 

ηυα: ὁχ ἱπιΐπιο οὐγάΐβ, 6χ δδίοι!οπ6 οἱ ἀοίογθ, (υ08 

Ῥγορίον Ὀδιπὰ Θπι υμίμγ : 408}65 ΘΓΆπὶ μη ἴλογγ- 

"η:Ὁ : Ε)ας δπΐπη ἰαϑία,, ᾿παυὶΐ ΘοΥγρίιΓα, νιουοϑανίαν, 

ἐί υοχ πο αμαϊεϑαίαν (1. Ηδσ. 1. 15. δ Ριπὶ ἰΔογγ γα 
80: τά οἰαγιογοῖ δ 6 θα: νοσρ. ᾿ἀδοφαθδ γυ]- 

ψΆΠὶ 6͵08 ἀρογυΐὶ θρυ5, 6( ἀσγι! δᾶχυμι ᾿ῃ ἀθγυπὶ 

(ογ}} Π6πὶ νογεϊ!. 

θ. 51 τὰ φιοφιι δὶς ἰδουυπιονὶβ, θοπιὶηὶ ἰυΪ ἱπηἰτδῖονῦ 
οἴϊκΠοιυβ 65. Νλδηι οἱ 'ρΞε6 ᾿ἰδογγπιδίυβ ὁδὶ οἱ ἀὁ0 [,2328γο, 
οἱ ἀκ εἰν 46 (“οαπ. 11. 55. κιο. 19. 41), οἱ οἰγοᾶ 

ἸΤυάλιη ἰυγτυδίι8 681. [αἰρδμπι ΡΟΥΤῸ Υἱ6ΓῈ 681 880ὲ 
(λοϊρηιοηΐ, τὶ ἀθηίθπι γ 6 ΓῸ πυϑ4Π2Π), ἱπ|0Ὸ Π6 δ Ὀγἀ6ῃ- 
16π| αυϊάδιῃ : πυ}}ὺ8 σαγΓίΘ 0. ονδηβο! ἰδία ΠΑΓΓΑΥΪ. 

Ἰάδοηυς εἱ Ραυ πὶ ἤονί586, ἃ6. ΡῈΓ (δ θηΐ ἢ} πΟΟΙΘ 

οἱ ἐἷο ἰάΐρουπι ἴδοἾ556, οἱ 'ρ86 οἱ 41} 46 ἦρθο παγγωιὲ : 
φιοά δυΐοπι τἰϑαγὶϊ π60 'ρ56, π6. 4118 βδποιογυπηιὶ 46 
ἰρθο αἰχῖι, ἔπὸ πθὸ 46 4115 ἰρ5ὶ 5: π|}}}ὺ5 : 46 ϑαγὰ 
ιδηϊαιη ἰά παγγαίυγ, φυληο ΘΟΥΓΟΡΙΔ [ςυἷϊ ; οἱ ἀδ ΠΟ 
Νουα, φυληο δχ ᾿ἰθαγο βορνι5 οἴδοιυβ 651. ΠΠ|πὸ δυίοπὶ 
ἀΐου, ποιι υἱ ΓδιΠ| ΡΓΟΓΒ115 ΟΠ ΠΟΠΊ, δ6ἀ τ (Ϊ550} - 

εἰοιδιη δυίογλπι (α). υΓ, ιια:580, [18 φῆι 65 οἱ αἰ ΠΠ 15 

3. ϑἰο Μ595. οἱ ἰὰ ἰοσὶῖι Απἰδηυϑ. Αἱ 541}. οἱ Μογοὶ., ϑει. 

() [᾿ἀχπ6 ργο οὶ ΟὨρυϑοϑίοητυβ ἤθη γίβυμι, 56 σ4{550- 
ἰ πηι, ὅ10 οἰΐδαι, Ηοιῃΐϊϊ. (6 Ὀαν6 οἱ δαἴ 6, (6 Ἰαδοϊνὶβ 
ἌΖΟΩ5 ΜΠ γί θι15, φαδ ὶ {ΠθαιΓ δ 1 ϑἰ ΓΙ Ομ πὶ ΘΧΟΓΟΌθΔηι, 
δἰΐ, χσὶ πολλὴ ἡ διάχυσις, καὶ ἡ παρὰ τοῦ τόπου πρὸς ἀσίλγιιαν παράχλησις, 

: δὶ, πιμμαψιο ἀδδοίμιϊο (πιλ}] 6 Θηιπὶ Εγαβηι8 Ὑϑγιὶὶ, 
60)" {μιδῖ0)., ἰιδπιο ἴρ56 ἰοσιιδ αὐ ἰαδοίνδαπι ἱπυαη δ. 

οι τοἀι οι ἷϊβδ οὐποχίαβ γα το} ι18, αὐ ἰγοοηεῖο ΜΠ] 

ἐγ θυ Δ} δἰβιθηιϑ 65, (6 ({8 οὔ ἐπ ἰἰᾶς νἱιᾶ 

δοδιὶβ ταϊἰοποπὶ δοουγαία γε υτιδ7 Κιθηΐν ἀα 118, 

4 να] βροηίθ, υδἱ ἰηνίὶἰ Γϑοϊπηυβ, Γαι ουδπὶ γού ἰ6- 

1η018 : ()»μὶ ὁπῖπι, ἰπαυΐϊ!, νεθαυοῦῖ! π16 κογαηὶ πομιδῖ- 

δα, εἰ ὁ6ο πέραϑο ἐμπι εογαμὶ Ῥαίγα πιέο., φιιὰ ἐπε σα" 8 

ἐεί ( Μαιιιι. 10. δδ ). Αἰφυΐ 14 ποραιίο [αἰἰᾳφυληάο] 
θη γΟΪυπίΔΓίἃ 6ϑὶ, οἱ ἰδηϊθη δυμρ ϊεἰυπὶ ποη εἰυρίι, 

ἀ͵υδᾳις ἀλυϊπιυβ ρο π848, οἱ ἴλπὶ οογυπ αιὰ δαί πγυ, 
4η18Π| ΘΟΥΙΠΊ 4.8 ποδβοίπηυϑ : ΝιίΔ ἐπῖπι πεδὶ σοηδοὶμα 

δπὶ, ἰηαυΐ!, ὲ64 ποη ἱπ θ6 ἡιξιὶ βοαίμα δι (1. (ἴον. 

ἀ, 4} δῖ νὸ ᾿θποόγβϑηίθ8 δῖνα βοίθη(68 ρϑεσδηγὺβ : Τεείϊ- 
γιοηΐμπι ἐπῖὶπι ἀ{{|8 ρον ἶϑεο, ἰπαθΐ!, φιία πηιιἑαἰἑοποῆι 

ἐ)εὶ ἰιαϑόπῖ, δο4 ποη δεοιμάμηι ξυϊεπέαπι ( ἤοπι. 10. 4). 

γογυπ ἰά 11}|8 αὐ ρυγοιίοποι ποη δι... Οογίη- 

εἰ 8. ΔΘ δογὶ θ6 5 δἰθυαὶ : Τίνιθο πὸ διομὶ δογρεηδ 

ἔναπι εοαὐμαὶϊ αδίμία δια, δὶς ΓΟΥΤΙΙΝΡαΠΙΜΥ Ἔρηξιξ 

υεειγὶ, εἰ ἐχοϊάαηϊ α εἰπιρί εἴα! 6 μι δεῖ ἱπ (Οἠγίδίο ( ἃ. 

ον. 11. 5). Τοῖ ἰδηϊογιπιαι6 [ΔοΪυγιμὴ τα! πο π, 

γε γυβ, 5665 τ] 468, 3.15 [ΔοΘι|88 ρΓοΐογοιδ, 

αἱ νοϊαρίαι! ἰηυ σαι ἵ 566 5ἱ ἰὰ ηοι) (Θ661ῸὉ. ἐΠ4 "68. 

δἱ ἰἴυχογο, 45 πη} εἶπ 0.45} Μυ} 8 βδιθ, οἱ 

ἰΔηΐα 4υδλιίδιῃ ΘΧΡ᾿ ΟΑΓΟ ΠΟΙ ροὐδῖ!!. [ἢ δϑουϊογίυθυβ 

οηΐπι υἀϊςἰ 18, φυδηϊυμην5. ΠΙογθ8, πο οἴιρίο5. 500- 
ΡΝ] οἴαπι ροϑί ἰαίδηι βθιϊδηιίδιῃ ; ἰἰἷς νογο, δὶ ἰῃφοπιὶ- 

δ025 ᾿ληίιπι, δοηἰ 6 ηἰ8πὶ| 50 ν]51}., οἱ νοηΐδ! οὐ" 86» 

«πογὶ5. άδοηυα ἀδ ἰυεἰυ 54:06 ΟἸιγϑῖι.5 05 δἀπιοποῖ, 
εἰ 608 αμὶ ἰυβαηὶ "δδίο05 ὈΓα ἀΐοδι, ἢ}]05 ἡϑῦυ φυὶ γί θιὶ, 

ὨλΐκοΓο5 ἀροίαγαι. Ηος φηὶρρα (ποδιγ πη ἡθπ γἰβιιπὶ 

ΔΔΙΝΝΠ| : 6406 ἰ(60 Θοηγρηίηυβ, υἱ ΟΔΟΙ πη 08 οἴξιη- 
ὄληγιδ, 8564 υἱ φοτηδηιδ, δΔί4υ6 οΣ "υὐυβηιοι! ροπι!η 

ΓΟσ Πογρα ΠΔίοιη ΠϑποΙδοδηηγ, Τὶ γ ΓῸ δὶ ουγϑιη 
Πηρογαίογθ διθίαγὶβ, πὸ δυθγίογα φυϊάσπι δυάουίϑ : 

οἵ ᾿ρβιιη) ἀηβοίογυπι θοπιίηυπι ἀοηνὶ δὕδι5 ὨΟη 5119 
(ΓΘ 6 ἢ 5 οἰηὶ τηθαἀ δια ἀδοθηιὶ, 86 γί 65. ἢΠ|Ο αἰΐδιν 

δρα ἰγαῖο Ὁ πος ΘΟρ (85 16 ΠΠυπὶ πιδχ β δὰ ἰγαπ οοη- 
εἰἴᾶτο ὀυμὴ Ἰὰς δἃφίβ., φυδηι ἀπ πὶ ροοοῶ58 ἴ Νοη δηΐπὶ 

ἴα ρθοοδίογοβ ἀγογϑϑίυγ Ὦδι8, υ 608 4 μοδὲ ροοοᾶς- 

ἴυπὶ ΠΟ 5656 ΠΟΠ 61. Αἰἰδιποι [4 δυη! φυσι ομνηί 

δ6η80 ἡλουΐ, υἱ ροϑὶ (ς δυάϊία νογίνα ἀἰσδῃὶ : Αἰνβὶϊ, 

αἱ ὑπιχυδπη ἰΔΟΓΥΠι88 [ἀπ απ), τα αἱ νογο ἰὰ οοποδίαι 
θόυβ, υἱ ΒΟΙΙρΡ6Γ τγἰάθαηι οἱ ᾿Ἰυὐἀδπ).. Ουϊὰ Πυ)υπηοίϊ 
ουρίΔιΐοης ἰμΔηΐ5 ἢ Νόοη δεΐη Ποὺ ἰὰ ἀμ οἱ Ἰυά1- 
1.8, 504 «Δ 00}ι5. Αὐαΐ ἰρίτυς αι ρρπϑὶ δἰηι ἢ! αὶ 
᾿άαθδηι : δεαϊί, ἰμαηὶ!, μορμμίμδ πιαμάιιξαγο οἱ δίϑεγα, 
δἰ ξμιγτόσογμὶ ἱμάοτε ( Εχοά. δ. ὁ). Τὰ 65 ὁγυηι 5οάο- 
πηϊῖα", (4165 Εἰἰαηὶ ΕΠ ἰδαῖρογα ἀϊϊυνὶϊ. Νὰπι ἀκα 1{}}8 

αἰείιυν, 1π διιρονϑία, ἰδ ργοξροτγίίαίε, οἱ ἴῃ καίεται! 9 

ραημηι ἀο[ εἰς αῇϊμέϑαπι ( ἔχεεί!. 16. 49). ΗΪ1 νϑῖο 
40} ἰδ! ροτο ΝοὺΣ ογϑηῖ, οὐπ ρ6Ρ (οἱ ϑμ05 ΘΟηϑιγιὶ 

ΔΓΟΔΠῚ νἱάἀδγθηϊ, βδπ6 υ]}8 ουγᾷ νοὶ δ6ι)511 ἰδἰα δδηιϊυγ, 

ΕἾ} ἀ6 {πἰὰγὶ5 τόθ ρτοϑρί ἰδ δ ; ἰἀδοηας τηΐ- 

γΟΓΘΟῸ5 ἀϊ] υνἱ πὶ δυ πιογοὶὶ, οἱ οοπισηυηδΥϊ5 ἡδυΐγλς- 

σίυμι απο ΕἸδο!!, 

Ἵ. ἢοπα δεὶ φιῶ εἶπι. γ᾽ οἱ αἶα φμαπι ἐμ δα; φαι 

ποχὶα (μεαϊγὶ δρέοίασμία. --- Νὰ ᾿ἰλησ6 {ΠΟ ροίδ8 ἃ 

θοῦ, {ὰυ ἃ ἀΐαυοῖο δοοὶ μἰδ. Ναπι θεὶ οκι, ἀἅγα (ΟΥ̓ 
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μένων δαχρύῃ. Διὰ τοῦτο πρὸ τῶν ἄλλων τούτους 

ἐμακάριζεν ὁ Θεὸς δ, Μαχάριοι οἱ πενθοῦντες, λέ- 

γων. Καὶ πῶς ὁ Παῦλός φησι" Χαίρετε ἐν Κυρίῳ 

πάντοτε; Τὴν ἐχ τῶν δαχρύων τούτων λέγων ἡδηνήν. 

“Ὥσπερ γὰρ ἡἣ διὰ χόσμον χαρὰ λύπην ἔχει συγχεχλη- 
ρωμένην, οὕτω τὰ κατὰ Θεὸν δάχρυα χαρὰν βλαστά- 

νδι διηνεχῇ χαὶ ἀμάραντον. Οὕτω χαὶ ἡ πόρνη παρ- 
θένων ἐγένετο σεμνοτέρα, τούτῳ χατασχεθεῖσα τῷ 
πυρί. Ἐπειδὴ γὰρ διεθερμάνθη τῇ μετανοίᾳ, ἐξεδαχ- 
χεύθη λοιπὸν τῷ περὶ τὸν Χριστὸν πόθῳ, τὰς τρίχας 

λύουσα, χαὶ τοὺς ἁγίους 57 βρέχουσα πόδας τοῖς δά- 

χρυσι, χαὶ ταῖς ἰδίαις αὑτοὺς ἀπομάσσουσα χόμαις, 

καὶ τὸ μύρον χενοῦσα. Καὶ ταῦτα μὲν ἅπαντα ἔξωθεν 
ἐγίνετο " τὰ δὲ ἐν τῇ διανοίᾳ τελούμενα πολλῷ τούτων 
θερμότερα ἦν, δ ἃ μόνος αὐτὸς ἔόλεπεν ὁ Θεός. Διὰ 
δὴ τοῦτο ἕχαστος δ᾽ ἀχούων, συγχαίρει τε αὐτῇ, χαὶ 
εὑφραίνεται τοῖς ἐχείνης χατορθώμασι, καὶ πάντων 

ἀπαλλάττει τῶν ἐγχλημάτων αὑτήν. 
Εἰ δὲ ἡμεῖς οἱ πονηροὶ ταύτην φέρομεν τὴν ψῆφον, 

ἐννόησον τίνος ἀπέλαυσε παρὰ τοῦ φιλανθρώπου 
Θεοῦ, χαὶ πόσα, χαὶ πρὸ τῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν, ἀπὸ 
τῆς μετανοίας [90] ἐχαρπώσατο ἀγαθά 4“. Καθάπερ 
Ὑὰρ ὑετοῦ χαταῤῥαγέντος σφοδροῦ αἰθρία γίνεται 
χαθαρὰ, οὕτω χαὶ δαχρύων καταφερομένων γαλήνη 
γένεται χαὶ εὐδία, χαὶ τὸ ἐχ τῶν ἁμαρτημάτων ἀφα- 
νίζεται σχότος. Καὶ ὥσπερ ἐξ ὕδατος χαὶ πνεύματος, 

οὕτως; ἀπὸ δαχρύων χαὶ ἐξομολογήσεως χαθαιρόμεθα 

πάλιν, ἂν μὴ πρὸς ἐπίδειξιν τοῦτο ποιῶμεν χαὶ πρὸς 
φιλοτιμίαν. Τὴν γὰρ οὕτω δαχρύουσαν τῆς χαλλω- 
κιζομένης καὶ 5' ὑπογραφαῖς χαὶ ἐπιτρίμμασι μᾶλλον 
κατηγορεῖσθαι φαίην ἂν εἶναι δίχαιον. Ἐγὼ γὰρ 
ἐχεῖνα ζητῶ τὰ δάχρνα τὰ μὴ πρὸς ἐπίδειξιν, ἀλλὰ 

πρὸς κατάννξιν γινόμενα " τὰ λάθρα χαὶ ἐν τοῖς 
«αμιείοι:, χαὶ μηδενὸς ὁρῶντος, ἀλλ᾽ ἠρέμα χαὶ 

ἀψοφητὶ στάζοντα " τὰ ἀπὸ βάθους διανοίας, τὰ ἐν τῷ 

ὑλίδεσθαι χαὶ ὀδυνᾶσθαι, τὰ διὰ τὸν Θεὸν μόνον γινό- 
μενα, οἷα τὰ τῆς "Ἄννης ἦν’ Τὰ γὰρ χείλη αὐτῆς, 

φησὶν, ἐχιγδῖτο, καὶ ἡ φωνὴ αὐτῆς οὐχ ἠκούετο. 

᾿Αλλὰ τὰ δάκρνα μόνα σἀλπιγγος λαμπροτέραν ἢ φίει 
φωνήν. Διὰ δὴ τοῦτο χαὶ τὴν μήτραν ἀνέῳξεν ὁ 
Θεὸς, χαὶ τὴν σχληρὰν πέτραν ἁπαλὴν ἄρουραν 
εἰργάσατο. 

ς΄. Ἂν οὕτω καὶ αὐτὸς δαχρύῃς, μιμητὴς τοῦ Δεσπό- 
του σου γέγονας. Καὶ γὰρ χαὶ αὐτὸς ἐδάχρυσε, χαὶ 

ἐπὶ Λαζάρου χαὶ ἐπὶ τῆς πόλεως, καὶ ἐπὶ τοῦ Ἰούδα 
διεταράχθη. Καὶ τοῦτο μὲν πολλάχις ἔστιν ἰδεῖν αὐτὸν 
ποιοῦντα, γελῶντα δὲ οὐδαμοῦ " ἀλλ᾽ οὐδὲ μειδιώντα 
ἠρέμα" οὐχοῦν τῶν εὐαγγελιστῶν οὐδεὶς 45 εἴρηχε. 

Διὰ τοῦτο χαὶ Παῦλος, ὅτι μὲν ἐδάχρυσε, χαὶ τριετίαν 
γύκτα χαὶ ἡμέραν τοῦτο ἑποίει, χαὶ αὐτὸς περὶ ἑαυ- 

τοῦ, χαὶ ἕτεροι περὶ αὐτοῦ τοῦτο λέγουσιν" ὅτι δὲ 

ἐγέλασεν, οὐδαμοῦ οὔτε αὐτὸς εἴρηχεν, οὔτε 43 ἄλλος 
οὐδὲ εἷς τῶν ἀγίων, οὔτε περὶ ἑαυτοῦ, οὔτε περὶ 
ἑτέρου τινὸς τοιούτου “ [097] ἀλλὰ "5 περὶ Σάῤῥας 
μόνης τοῦτο εἴρηται, ἡνίχα ἐπετιμήθη " χαὶ περὶ τοῦ 

υἱοῦ ΝΝῶς, ὅτε ἀντ᾽ ἐλευθέρον δοῦλος γέγονε. Καὶ 

ταῦτα λέγω, οὐ τὸν γέλωτα ἐκχόπτων, ἀλλὰ τὴν διά- 
χυσιν ἄναιρῶν. Τίνος γὰρ ἕνεχεν, εἶπέ μοι, θρύπτῃ 

χαὶ διαῤῥέεις, τοσαύται; εὐθύναις ἔνοχος ὧν ἔτι, καὶ 

φοδερῷ μέλλων παραστήσεσθαι 55 διχαστηρίῳ. χαὶ 
πάντων παρέχειν λόγον μετὰ ἀχριδείας τῶν ἐνταῦθα 

γεγενημένων ; Καὶ γὰρ ὧν ἐχόντες χαὶ ὧν 55 ἄχοντες 
ἡμάρτομεν, δώσομεν λόγον: Ὃς γὰρ ἂν ἀργήσηταί 
μδ, φησὶν, ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, κἀγὼ 
ἀρνήσομαι αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου. 57 

Καίτοιγε ἀχούσιος ἡ τοιαύτη ἄρνησις, ἀλλ᾽ ὅμως οὐ 
διαφεύγει τὴν χόλασιν, ἀλλὰ καὶ ταύτης διδόαμεν 
εὐθύνας " καὶ ὧν ἴσμεν, καὶ ὧν 55 οὐχ ἴσμεν " Οὐδὲν 
γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, φησὶν, ἀ.1.1) οὐκ ἐν τούτῳ 
δεδικαίωμαι. Καὶ ὧν κατὰ ἄγνοιαν, χαὶ ὧν “᾽ χατὰ 
γνῶσιν " Μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς, φησὶν, ὅτι ζῆλον 
Θεοῦ ἔχουσιν, ἀ.1.. οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν" ἀλλ᾽ ὅμως 

οὐχ ἀρχεΐ τοῦτο εἰς ἀπολογίαν αὐτοῖς. Καὶ Κορινθίοις 

δὲ ἐπιστέλλων ἔλεγε " Φοδοῦμαι μήπως ὡς ὁ ὄφις 

ἐξηπάτησεν Εὔαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, οὕτω 
φθαρῇ τὰ γοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἀπιλότητος τῆς 

δὶς τὸν Χριστόν. Τοσούτων τοίνυν μέλλων διδόναι 
εὐθύνας, χάθῃ γελῶν, καὶ ἀστεΐα λέγων, χαὶ τρυφῇ 
προπέχων; Ἂν γὰρ μὴ ταῦτα ποιήσω, φησὶν, ἀλλὰ 
κενθήσω, τί τὸ ὄφελος ; Μέγιστον μὲν οὖν, χαὶ τοσ- 
οὔτον ὅσον οὐδὲ τῷ λόγῳ παραστῆσαι δυνατόν. 
Ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἕξωθεν διχαστηρίων, ὅσα ἂν δα- 
χρύσῃς, οὐχ ἐχφεύξῃ τὴν κόλασιν μετὰ τὴν ἀπό- 
φασιν " ἐνταῦθα δὲ, ἂν στυγνάσῃς μόνον, ἔλυσας τὴν 
ψῆφον, καὶ συγγνώμης [98] ἀπέλαυσας, Διὰ τοῦτο 
πολλὰ περὶ πένθους ἡμῖν ὁ Χριστὸς διαλέγεται, καὶ 

μαχαρίζει τοὺς πενθοῦντας, χαὶ ταλανίζει τοὺς 

γελῶντας. Οὐ γάρ ἐστι τὸ θέατρον τοῦτο γέλωτος, 
οὐδὲ διὰ τοῦτο συνήλθομεν, ἵνα ἀναχαγχάζωμεν, ἀλλ᾽ 
ἵνα στενάζωμεν 9, καὶ βασιλείαν ἐχ τοῦ στεναγμοῦ 
τούτου χληρονομήσωμεν. Σὺ δὲ βασιλεῖ μὲν παρ- 
εστὼς͵ οὐδὲ ἁπλῶς μειδιᾶσαι ἀνέχῃ" τὸν δὲ τῶν ἀγγέ- 
λων Δεσπότην ἔχων ἕνοιχον οὐχ ἕστηχας μετὰ τρόμου 
χαὶ 7: σωφροσύνης τῆς προσηχούσης, ἀλλὰ γελᾷς, 

αὐτοῦ πολλάχι: ὀργιζομένου ; χαὶ οὐχ ἐννοεῖς ὅτι τῶν 
ἁμαρτημάτων ταύτῃ μειζόνως παροξύνεις αὑτόν : Οὗ 
γὰρ οὕτω τοὺς ἁμαρτάνοντας, ὡς τοὺς μετὰ τὴν 

ἁμαρτίαν μὴ συστελλομένους ἀποστρέφεσθαι εἴωθεν ὁ 
Θεός. ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὕτως εἰσὶν ἀναισθήτως τινὲς δια- 

χείμενοι, ὡς καὶ μετὰ ταῦτα τὰ ῥήματα λέγειν" ἐμοὶ 

δὲ μὴ γένοιτο δαχρῦσαί ποτε, ἀλλὰ δῴη μοι γελᾷν 
χαὶ παίζειν ὁ Θεὸς πάντα τὸν χρόνον. Καὶ τί ταύτης 
«ἧς διανοίας παιδιχώτερον γένοιτ᾽ ἄν; οὐ γὰρ ὁ Θεὸς 
δίδωσι παίζειν, ἀλλ᾽ ὁ διάθολος. ἼἌχουσον γοῦν, οἱ 

παίζοντες τί ἔπαθον’ ᾿Εχάθισε, φησὶν, ὃ «λαὸς 

φαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν. Τοιοῦτοι 
ἦσαν οἱ ἐν Σοδόμοις, τοιοῦτοι οἱ ἐπὶ τοῦ χατάχλυ- 
σμοῦ. Καὶ γὰρ χαὶ περὶ ἐχείνων φησὶν, Ὅτι ἐν 

ὑπερηφανίᾳ, καὶ ἐν εὐθηγνίαις, καὶ ἐν πλησμονῇ 
ἄρτων ἐσπατάλων. Καὶ οἱ χατὰ τὸν Νῶς ὄντες τὴν 
κιδωτὸν ἐπὶ τοσούτοις 73 ὁρῶντες χατασχεναζομένη" 
ἔτεσιν, ἀναλγήτως εὐφραίνοντο, μηδὲν τῶν μελλόντων 
προορώμενοι. Διὰ τοῦτο χαὶ πάντας αὐτοὺς ἐπελ- 
θὼν παρέσυρεν ὁ χαταχλυσμὸς, γαὶ τὸ χοινὸν τῆς 

οἰχουμένης νανάγιον τότε εἰργάσατο. 
ζ᾽, Νὴ τοίνυν αἴτει παρὰ τοῦ Θεοῦ ταῦτα, ἃ παρὰ 

86 Θεὸς] Χριστός Δη. Βοη, 57 ἁγίους] δὐιἰ. αὐτοῦ λ.Β.., 5885 ἃ] χαὶ ἰάθη. 5 ἕκαστος] τἀ. ἡμῶν ἰάθη), 
4 ἀγαθὰ] τὰ ἀγαθά ἢ. 5' χαὶ] ἐν ὅν. [δ6η. 
οἱ πιοχ περὶ αὐτοῦ (ος Β΄.) νἱ 4. Αὐποὶ. 
δα. τοῦ ἐν οὐρανοῖς Εἰὰ. 68 ὧν οἴη. Α. 
καὶ] τρέμων καὶ μετὰ τρόμου 44. φόθου Ε΄, 

43 οὐδεὶς} τοῦτο οὐδεὶς 1). Εἰ, οὐδεὶς τοῦτο Κ΄, 
4. ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ἢ Ῥ΄. 

(9 ὧν οἵη. ἃ. ΒΒ. (. ἢ 
ἿΣ πον τρ σ᾽ τορῶς ῳ ον 

65 οὔτε] Εαἀἀ. οὐδὲ 
68 παρίστασθαι Ε΄. “᾽ ὧν οπ.4.8,.(. 5) μου] 

. δ. 19 στενάξωμεν Β. (. 1: μετὰ τρόμου 
ἔτεσιν} ἐπὶ τοτηστον» χρόνον ΕΜ, 
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τοῦ διαδόλου λαμθάνεις. Τοῦ γὰρ Θεοῦ, δοῦναι χαρ- 
δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην, νήφονσαν, 
σωφρονοῦσαν χαὶ χατεσταλμένην, μετανοοῦσαν χαὶ 
χατανενυγμένην. Ταῦτα ἐχείνου τὰ δῶρα, ἐπειδὴ 
χαὶ τούτου ἡμῖν χρεία [99] μάλιστα. Καὶ γὰρ ἀγὼν 
ἐφέστηκε χαλεπὸς, χαὶ πρὸς τὰς ἀοράτους ἡμῖν δυνά- 
μεῖς ἡ πάλη, πρὸς τὰ πνευματιχὰ τῆς πονηρίας ἣ 
μάχη, πρὸς τὰς ἀρχὰς, πρὸς τὰς ἐξουσίας ὁ πόλεμος" 
χα! ἀγαπητὸν σπουδάζοντας ἡμᾶς καὶ νήφοντας χαὶ 

διεγηγερμένους, δυνηθῆναι τὴν ἀγρίαν ἐχείνην 13 
φάλαγγα ἐνεγχεῖν. ᾽ν δὲ γελῶμεν καὶ παίζωμεν, καὶ 
διαπαντὸς ῥᾳθυμῶμεν, καὶ πρὸ τῆς συμδολῇς ὑπὸ 
τῆς οἰχείας χαταπεσούμεθα ῥᾳθυμίας. Οὐ τοίνυν 
ἡμέτερον τὸ γελᾷν διηνεχῶς καὶ θρύπτεσθαι χαὶ͵͵ 
τρυφᾷν, ἀλλὰ τῶν ἐπὶ σχηνῆς, τῶν πορνενομένων 
γυναιχῶν, τῶν εἰς τοῦτο ἐξυρημένων "5" ἀνδρῶν, τῶν 
παρασίτων, τῶν χολάχων" οὐ τῶν ἐπὶ τὸν οὐρανὸν 
χεχλημένων, οὗ τῶν εἰς τὴν ἄνω πόλιν ἐγγεγραμμέ- 
νων, οὐ τῶν ὅπλα βασταζόντων πνευματιχὰ, ἀλλὰ 

᾿ῶν τῷ διαδόλῳ τελουμένων. Ἐχεῖνος γάρ ἐστιν, 
ἐχεῖνος, ὁ χαὶ τέχνην τὸ πρᾶγμα ποιήσας, ἵνα τοὺς 
στρατιώτας ἐχλύσῃ 15 τοῦ Χριστοῦ, χαὶ μαλαχώτερα 

αὑτῶν ποιήσῃ τῆς προθυμίας τὰ νεῦρα, Διὰ τοῦτο 
καὶ θέατρα ᾧχοδόμησεν ἐν ταῖς πόλεσι, καὶ τοὺς 
γελωτοποιοὺς ἔχείνους ἀσχῆσας, διὰ τῆς ἐχείνων λύ- 

᾿μῆς χατὰ τῆς πόλεως ἀπάσης τὸν τοιοῦτον ἐνσχῆ- 
πτει δ λοιμόν" ἃ φεύγειν ὁ Παῦλος ἐχέλευσε, τὴν μωρο- 
λογίαν καὶ τὴν εὐτραπελίαν 17, ταῦτα διώχειν ἀνα πεί- 
θων. Καὶ τὸ δὴ χαλεπώτερον τούτων ἡ τοῦ γέλωτός 
ἐστιν ὑπόθεσις. Ὅταν μὲν γὰρ βλάσφημόν τι εἴπωσιν 
ἣ αἰσχρὸν οἱ μῖμοι τῶν γελοίων ἐχείνων, τότε πολλοὶ 
τῶν ἀνοητοτέρων γελῶσι χαὶ τέρπονται, ὑπὲρ ὧν 
αὐτοὺς λιθάζειν ἐχρῆν, ὑπὲρ τούτων κροτοῦντες, χαὶ 
τὴν χάμινον τοῦ πυρὸς διὰ τῆς ἡδονῆς ταύτης χατὰ 
«ἧς ἑαυτῶν ἕλχοντες χεφαλῆῇς. Οἱ γὰρ ἐπαινοῦντες 
«οὺς ταῦτα Ἶ" λέγοντας, οὗτοι μάλιστά εἰσιν οἱ λέγειν 
ἀναπείθογτες " διὸ καὶ τῆς κολάσεως τῆς ἐπὶ τούτοις 

χειμένης δικαιότερον ἂν εἶεν 1 ὑπεύθυνοι. [100] Εἰ 
γὰρ μηδεὶς ἦν ὁ τὰ τοιαῦτα θεώμενος, οὐδ᾽ ἂν ὁ ἀγω- 
νιζόμενος ἦν" ὅταν δὲ ἴδωσιν ὑμᾶς χαὶ ἐργαστήρια 
καὶ τέχνας χαὶ τὴν ἐχ τούτων πρόσοδον, χαὶ πάντα 
ἁπλῶς ὑπὲρ τῆς ἐχεῖ διατριδῆς ἀφέντας, μείζονα 
δέχονται τὴν προθυμίαν, χαὶ πλείονα περὶ ταῦτα 
ποιοῦνται σπουδήν. Καὶ ταῦτα οὐχ ἐχείνους ἀπαλ- 
λάττων ἐγχλημάτων λέγω, ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς μάθητε, ὅτι 
τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ῥίζαν τῆς τοιαύτης παρανομίας 
ὑμεῖς μάλιστά ἐστε οἱ παρέχοντες, οἱ τὴν ἡμέραν 
ἅπασαν εἰς ταῦτα καταναλίσχοντες 50, χαὶ τὰ σεμνὰ 
τοῦ γάμου πράγματα ἐχπομπεύοντες, καὶ τὸ μυστήριον 
τὸ μέγα παραδειγματίζοντες. Οὐδὲ γὰρ οὕτως ἐχεῖνος 
ὁ ταῦτα ὑποχρινόμενός ἔστιν ὁ πλημμελῶν, ὡς πρὸ 
ἐχείνον σὺ, ὁ ταῦτα χελεύων ποιεῖν" μᾶλλον δὲ οὐ 
χελεύων μόνον, ἀλλὰ χαὶ σπουδάζων, χαὶ εὐφραινό- 
μενος, χαὶ γελῶν, χαὶ ἐπαινῶν τὰ γινόμενα, χαὶ 
παντὶ τρόπῳ συγχροτῶν τὰ τοιαῦτα ἐργαστήρια τῶν 
δαιμόνων. Ἰ!οίοις οὖν ὀφθαλμοῖς, εἰπέ μοι, λοιπὸν τὴν 
γυναῖχα ἐπὶ τῆς οἰχίας ὄψει, ἰδὼν αὐτὴν ὑδριζομένην 
ἐχεῖ; Πῶς δὲ οὐχ ἐρυθριᾷς ἀναμιμνησχόμενος τῆς 
συνοίχον, ἡνίχα ἂν τὴν φύσιν αὐτὴν παραδειγματι- 

ζομένην ἴδῃς ; 

Ἵ ἐχείνγων 4. 

διὰ, φημὶ Εμ4. 5 ταῦτα] τὰ τοιαῦτα Εἰ. 
μενα Βήὰ. 53 χαὶ] οὐδὲ Ε, ἘΞ 3} σῶμα] τὸ σῶμα ἢ. ΚΕ. 
νίας 535 τὸ χρεῖττον Βα. 

τ. ἐξυρημένων] δίς Ε. Ε. γυϊεο ἐξευρημένων. Ὑ]ἀά, δάῃοῖ. 
ΕΟΥΣ. Ὦ. ἑἐλχλύσῃ (581.) Β. ἀδδη ει Ατηϊ. νυΐμο ἑλκύσῃ. 

19 εἶεν] αἰά. αὐτοὶ Α. Β. 

η΄. Μὴ γάρ μοι τοῦτο εἴπῃς, ὅτι ὑπόχρισίς ἔστι τὰ 
γινόμενα " ἡ γὰρ ὑπόχρισις αὕτη πολλοὺς εἰργάσατυ 
μοιχοὺς, καὶ πολλὰς ἀνέτρεψεν οἰχίας. Καὶ διὰ τοῦτο 
μάλιστα στένω, ὅτι οὐδὲ δοχεῖ πονηρὸν εἶγαι τὸ 

γινόμενον, ἀλλὰ χαὶ χρότοι χαὶ χραυγὴ χαὶ γέλως 
πολὺς, μοιχείας τολμωμένης τοσαύτης. Τί λέγεις - 
Ὑπόχρισις τὰ γινόμενα ""; Δι᾿ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο 
μυρίων ἂν εἶεν ἐχεῖνοι θανάτων ἄξιοι, ὅτι ἃ φεύγειν 
οἱ νόμοι χελεύουσιν ἅπαντες, ταῦτα μιμεῖσθαι ἐσπου- 

δάχασιν ἐχεῖνοι. Εἰ γὰρ αὐτὸ χκαχὸν, χαὶ ἣ μίμησις 
τούτου χαχόν. Καὶ οὕπω λέγω, πόσους ἐργάζονται 
μοιχοὺς οἱ τὰ τοιαῦτα τῆς μοιχείας ὑποχρινόμενοι 
δράματα, πῶς ἱταμοὺς χαὶ ἀναισχύντους χατα- 
σχευάζουτι τοὺς [101] τῶν τοιούτων θεωρούς οὐδὲν 
γὰρ πορνιχώτερον χαὶ "3 ταμώτερον ὀφθαλμοῦ τοιαῦτα 
βλέπειν ἀνεχομένου. Σὺ δὲ ἐν ἀγορᾷ μὲν οὐχ ἂν ἕλοιο 
γυναΐκα γυμνουμένην ἰδεῖν, μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἐν οἰχίᾳ, 
ἀλλὰ καὶ ὕδριν τὸ πρᾶγμα καλεῖς " ἐπὶ δὲ τὸ θέατρον 
ἀναδαίνεις, ἵνα τὸ χοινὸν τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναι- 
χῶν ἑνυδρίσῃς γένος, χαὶ τοὺς σαυτοῦ αἰσχύνῃς 
ὀφθαλμούς ; Μὴ γὰρ δὴ τοῦτο εἴπῃς, ὅτι πόρνη ἐστὶν 
ἡ γυμνουμένη, ἀλλ᾽ ὅτε ἡ αὐτῇ φύσις καὶ σῶμα 5 τὸ 
αὐτὸ χαὶ τῆς πόρνης καὶ τῆς ἐλευθέρας. Εἰ γὰρ οὐδὲν 
ἄτοπον τοῦτο, τίνος ἕνεχεν ἐπ᾽ ἀγορᾶς ἂν ἴδῃς τοῦτο 
γινόμενον, χαὶ αὐτὸς ἀποπηδᾷς, χαὶ τὴν ἀσχημονοῦ- 
σαν ἐλαύνεις ; ἣ ὅταν μὲν διῃρημένοι ὦμεν, τότε 
ἄτοπον τὸ τοιοῦτον ὅταν δὲ συνηγμένοι χαὶ πάντες 
ὁμοῦ καθήμενοι, οὐχέτι ὁμοίως αἱσχρόν ; ̓Αλλὰ γέλως 
ταῦτα χαὶ ὄνειδος, καὶ ἐσχάτης παραπληξίας ῥήματα" 
καὶ βέλτιον πηλῷ καὶ βορδόρῳ τὴν ὄψιν ἀναχρῶσαι 
πᾶσαν, ἣ τοιαύτην θεωρῆσαι παρανομίαν. Οὔτε γὰρ 
οὕτως ὀφθαλμῷ βλάδη βόρδορος, ὡς ἀχόλαστος ἥψις, 
χαὶ γεγυμνωμένης γυναιχὸς θεωρία. Ἄχουδον γοῦν 
«ἰ τὴν γύμνωσιν ἐποίησεν ἐξ ἀρχῆς, χαὶ φοδήθητι τῇς 
τοιαύτης ἀσχημοσύνης τὴν ὑπόθεσιν. Τί οὖν ἐποίησα 
τὴν γύμνωσιν; Ἢ παραχοὴ, καὶ ἡ τοῦ διαδόλον συμ». 
θουλὴ. Οὕτως ἄνωθεν χαὶ ἐξ ἀρχῆς, ἐχείνου τοῦτο 
γέγονε τὸ ἐπιτήδευμα. ᾿Αλλ’ ἐχεῖνοι μὲν χἂν ἠπχύ- 
νοντο γυμνοὶ ὄντες" ὑμεῖς δὲ χαὶ ἐγχαλλωπίζεσθε, 
χατὰ τὸ ἀποστολιχὸν ἐχεῖνο, ᾽Εν τῇ αἰσχύνῃ τὴν 
δόξαν ἔχοντες. Πῶς οὖν ὄψεταί σε λοιπὸν ἡ γυνὴ 
ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἐπανελθόντα παρανομίας ἢ - πῶς 
δέξεται; πῶς προσερεῖ, οὕτως ἀτίμως τὸ χοινὸν τῆς 
γυναιχείας παραδειγματίσαντα φύσεως, καὶ αἰχμά-- 
λωτον ὑπὸ τῆς τοιαύτης ὄψεως χαὶ δοῦλον γεγενὴ μέ- 
νον τῆς πορνευθείσης γυναιχός ; Εἰ δὲ [1024] ἀλγεῖτα 
ταῦτα ἀκούοντες, χάριν ὑμῖν ἔχω πολλήν" Τίς γάρ 
ἐστιν ὁ εὑφραίγων με, εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ 
ἐμοῦ ; Μὴ δὴ παύσησθέ ποτε στένοντες ἐπὶ τούτοις 
καὶ δαχνόμενοι " χαὶ γὰρ προοίμιον ὑμῖν ἔσται τῆς ἐ πὶ 
τὰ χρείττω δ᾽ μεταδολῆς ἡ ἐχ τῶν τοιούτων ὀδύνη. 
Διὰ τοῦτο χἀγὼ σφοδρότερον τὸν λόγον ἐποιησάμην, 
ἵνα βαθυτέραν δοὺς τὴν τομὴν, ἀπαλλάξω τῆς σησπεε- 
δόνος τῶν μεθυσχόντων ὑμᾶς" ἵνα πρὸς καθαρὰν ἃ τ-- 
ἀναγάγω ψυχῆς ὑγείαν " ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀττο- 
λαύοντας διὰ πάντων, καὶ τῶν χειμένων ἐπάθλων τοῖς 
χατορθώμασι τούτοις ἐπιτυχεῖν, χάριτι χαὶ φιλανθρε.»- 
πίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χκαἹ 
τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

Ἧ ἐχλύσῃ] ϑίεα.α. 5. 
ἐνσχήπτει] ἐγείρει Ε΄. Ε. Ἀπ. ᾽ εὐτραπελέαιν 

80 ἀναλίσχοντες Εὐά. 5. νενώ. 
8) παρανομίας] 5ὶς Β. Ε΄, Αγ. οἰϑίογὶ παρ»ς. 

Ἱ 



τ ΙΝ ΜΛΥΤΙΙΌΝΜΝ Ἐ{0Ἀ1}}.. ΥἹ. ἽΣ 

εἰν γι) εἰ [πΠΠέμ), δι ιθαηι Υἱρὶ!απὶ, ἰοτ- 

γ᾽ δγαπίδιη, σομπίϊ δι 61}. ρΟβ δ θπι, Εὐπριηοίη. 

πὸ ΠἰἸ᾿|5 ἀοηᾶὰ διυηὶ, αυἱὰ 111}8 ροιδδπλεπὶ ἱπ61- 
δοιη5. Οὐγίδιηθη Ομἶπὶ ἐϊητηϊποὶ ργᾶνα, οἱ δᾶάγθγ- 

85 ἐμ ν 5! 9}}65 ροί(οϑιαι65 ᾿υοἴα Π0}}}18 οδ1, φάνθυῦϑιιϑ 
δρὶ γι 8114 ποαυϊἶαη ρυζπα, δάνογβυθ θυ εἰραῖη8. οἱ 

μοι(οδίδιθ8 μοί ϊυπι ( Ερηφε. 6. 12) : διίχιια υεΐθδπὶ ἀΐ- 
᾿ἰσδιίοῦ. δζθοίθθ, υἱψὶϊθ8 δὲ σομοίϊίλι!, ροϑϑίηηι8 [06 

[Θγὰπὶ ἀρίπθη βυβιϊπογο. 51 ν6ΓῸ Υἱἀ6,Π}}5 Οἱ ΠΝ ἀλΠ108, 
ἐς ΒΘΙΏΡΟΡ 8ΟΟΟΓΩΘ5 ΒΙΠΊ115., Οἰΐλ!η ἀη16 ΘΟΙΠ οἰ οχ 
Ῥγορτγία βδεσηίτῖα οοποϊάδηυ5. Νοη ποϑῖγυπι ἰίδχυς 69ὶ 
μΈΓροίμο γίάογο, ἀθ] οἰδεῖ δὶ οοην ναὶ ; σα Θοριη] αι] 

ἴη ϑοδολ ἰαἄσηϊ, πιογοίγίσυπι, υἱγοτυτη αι αὐ (}18 
δαὶ ἀομρϊαι!, ραγδαβίιογύπι, αὐυϊαϊοτυ!η : ποη δυίοπι 
φόγαπὶ αἱ δὰ σαϊυπι τοοδιΐ κθπὶ, πῸπ δΟΓῸΠ) αὶ ἴῃ 

ΒΒΡΟΓηΔ Οοἰν 816 Βυηὶ ἀοβΒο ΠΡ, ΠΟῚ ΘΟΤΌΤΩ 6} ὩΡΙΗΪ5 

Βρυίγ υ411Π10ΎῪ8 βαηὶ ἰπϑίτυοι;, 5δᾶ Θογηπ) 4πἰ ἀΔ0010 

δ) 1 ἰηπ|δτ]. ΠΙΘ παπιαυδ θεῖ, Ἠ16 ασυΐ 30 ἃγίαε, Ὦος 
ΟΡΟΔΒ οομαίαγ ΟΠ γήϑιὶ πιὶπιες9 ἀρ 876, ΟΣ ΠΗ6 
ΔΉΪΠΙΪ τ ΠΟΛ 5 πόῦνοβ οἰἴποσγο. [60 {ΠΌΔιΓᾺ ἦτ υτὉ ϊ- 

"5 5ιγαχέϊ, οἱ "πΐδι08 1Π|05 ΘΧΈΓΟΒΙ5, {ΠΠΌΓΌΙΏ ΟΡΟΓᾺ 
ΘοπΓΆ ἰοδηι οἰν δι 6 πὶ ὮΔΠΟ ΡΟΒΙΕΠΊ Θχοῖδὶ : Π.ΔΠὶ 

[ογο Ῥδυΐαβ [658]1 {ρἧσε. δ. 4), 5ιυϊιηοαιίητη 
Π6Ιρ6 6ἱ 56! ΠΠ16πῈ αὐ δυϊο Πογυ οπημΐυπὶ 

ἐρλν θδί πη εἰβὺ8 108 υσταδὶο 65ι. Θυδπάσ απ ρίηπι 

οαϊ ὈΪΑΒΡΒΘΙΙδ δυὶ ἰὉΓΡῈ πο γ οἰ ἀΐουΐα πηὶιηὶ αἰ χοεὶηϊ, 
ἀπὸ οχ ἰηδριοδεογὶ 05 (υἱάϑηη τἱάσηιϊ οἱ Ἰατλπίυγὶ 

ἐπὶ ἰδρία! 05 'ρ503 πηροίογα οροτίογεϊ, θἱουάπηι 11} 

ΒΌΡΟΡ [ἶ5., οἱ Ρ6Ρ ᾿γδηῆς ὙοΪυρι δία; σδηίητπι ἱσηὶς 
ΓΟΠίγᾺ ὉΡ0ϊ δυητη {ΓΑ ηϊ. ΝΑπι αὐὶ [4118 ἀϊοδηῖοδ 
ἰδυιάϑηϊ, ᾿1 βυηὶ 4υἱ Βιαχίβηα ἰὰ ἀϊσογα δυδάσιν : ἰ.ιὉ- 

4υ6 δυρρίϊ!οῖο ἢιῆς Δεῖ οΥ] ἀΘὈἷ10 {πιβι 1556 ὈΠΠΟΧΙ 

ογυηῖ. ΕἰΘο η δἱ ἢν} 815 68861 βρδοιαίογ, ΠΗ] 15 ργο- 
ἀἰγοῖ [51 Υ10 : οὐπὶ δ ἘΠῚ γὺ5 νἱάσηιϊ οἱ οἤῆῇςοΐη 85 οἱ 

ΓΘ, οἱ ἀπο ϑίθπ) Ὠΐπο ργοΟυοηΐ πίον, ΔΙαΠ6 "ΠῸ 
γ6Γ8Ὸ ΟἸπι 8 το πη ογα,, οἱ 8 Πᾶρὸ Βρυς ΔΌΌΪΆ δ. ηΓ- 

γαιϊ ΐβ., ΤΉΔ]ΟΥἹ δ᾽ υογ δῖ δίφυθ βίιυάϊο ᾿ν]5 ορόγαιῃ 241- 
προ. Ηος δυΐαπὶ ἀἶσο,, ποη υἱ 11}05 ἃ στ πα νἱη « 

(Ἰσοη, ; δα υἱ ἀϊθ6 4115 γ08 6856 ΄πἰ ἢυ]υϑτηοαΐ ΠΟ. 0} 1158 

ργϊηείρίιηι οἱ γϑά σαι βυ θη  ηἰβίγαιβ,, 411} ἰοἴδπ) ἀϊοιη 

15 ἰδ τορι Ἰῃβυη}{15, Ποιοδίσπιν ΘΟ υσὶϊ 5ἰδίυιη ἴΓὰ- 
ἀποθηῖε5, οἱ τηγϑι τ ΤηλΘΠ Δ ἀοΙ ΟΠ: Δη[65. 

Νοηῦα ομἷπι [ἰβιγῖο 116 ἢα ἀο ᾳυΐι, αὐ (α, αἱ ᾿ς 

{ἰἸνὶ ᾿υθ65.; 'π|0Ὸ πος [0}}ὃ68 πηοάο, β6ὰ οἰΐδν ΘΙ ΓΑμη 
Δ 1065, ἰ-ϑἰδγὶβ, γἰάε8., ἰδυήλϑηυς ἢ) 5ποϊ 5ρ6- 

ἴλουϊλ, Οπηπί4:6 πηοὰο ἢδπς [0168 ἀφιποηση Οἴοὶ- 

πᾶπ). ΘΟ θΠΒΠΔΠΙ, α0.8550., 060}}}18 ἀλόΓαπι [64πὶ εἰοπνὶ 

ροβίοα υἱάθδῖβ,, αυᾶπι ᾿Ὀὶ ν᾽ 4151] δοη πιο} 1 Δ ἤουίαη 
ηποπιοᾶο ποὴ ΘΥΕὈ68619 ἀ8πὶ ΘΟΗ 518 035 ΓΟΟΟΓ ΓΒ, 

οὑπὶ ἴὉΪ 96 Χυπι 6115 ἀ6 ΠΟ ΠΟΒΙΔΓΊ νἱ 6 Γ15 ἢ 

8. Νὰ πι}}} ἀϊ χοτίϑ, γον β᾽ πηι ϊαἴαπι οἱ ἢκἱ 5 ΓΙ Ομ οὯΠῈ 
το 6856 : ἴκς δηΐπι ἢΠἰ5᾽ ἱοηΐοᾶ πηπΐῖο5 οἴϊοολ! λἀΗ}- 

ἰαγο8, πιυϊίαϑαυο (δπι} 145 ονογίῖϊ, [ἀἰοοχυς τπαχΐπιο 
φοο, συοὰ ἔπ πο πιαίυ φηϊάδηι νυ 8 6556 ν] 661.» 

ἰυγ, 56 μίϑυδιιδ, ΟἸΏΠΊΟΡ, ΓΙδ|18 πη} 105 Δ υοαίυΓ, 

ἀντι δά! ογὶ! μυλιδηποά! βροοιμουϊυπι οἴκνγα δυιάθηι. 

ΑΟυϊά ἀϊοὶδΒ 68 6856 ἐϊδιγ οΐοδηι βἰ πηι οηθηι Ὁ (60 

ἢ}}} βδκοθηι 5 βυρρ! οἷα αἰσηὶ δυηΐ, φιοπίδπι θὰ 418 

ἰόζ68. οππ6 8 Υυἱίλγα ἰυθθιῖ, Θαάοπὶ ἰρδὶ ἱπη τὶ δία- 

ἀδηι. ΝδΠι 5ἱ πηϑ]υπ 6ϑἱ {ΠΠππ, οὐ: 651 φυοαυθ ΓαρΓα"- 

δθ6η.81}0 πιιῖᾶ. Νοιάμπι ἀΐοο, φιοὶ δὐυΐίονοβ οἴδοίαηὶ 

πἰϑινιοπίοα Βυήβηιοάΐ οὐ} 6 ὉΠ Ξροοιδουΐα,, φυῶπι ρ6- 

ἰυϊληῖο5. ἱππρυάδοπίοβαιθ οἴδοίδιιϊξ δροοίδίογοβ; πἰδ!!} 

δηΐηι ᾿ΔδοΙ υῖ 115, Πἷ Π}} ροϊαϊπηι 8 οοὐϊο, 4 ἢι}85- 

ΤΟ ϑρθοίδοιἶα (ΘΓΓΟ ροβδὶῖ. ΤΙΙ Ὑ6ΓῸ ἰπ ἔθτο αυΐ» 

ὅδπ πυῸ λ:η ΠῚ ΠΡΟ ΠῚ δε ρί οΡ6 ΠΟ }8 ; 0 ἤδη86 ἀο!Ηϊ : 

Γῆ δη 1 ἢ} υδπιο6] ΘΟΠΙῸΠῚ6] [83 νΘοΔ5 : πὶ 1ποϑίτανι 
1[21Π6} 80 ΠΟ, υἱ ΟΟΤΉΒΗ6 ρθη 18 τίγογυπι πιρξο- 
γυπιχυδ ἐοπιυπιο!. ἀΠ|ς͵45, οει οΒαυο ἰυ08 ἀοιατροῖ 

Να ᾿1Π] ἀϊχοτῖβ ποιή ΐογοι ἐπὶ πϑάδην, 6536 ΒΘΓΟ- 
ἰγίσαπι; υἱἱχυο ἰάειπνι 'ρ86 β6χθβ, ἰάἐπὶ ΘΟΓρΕΒ δὶ η6- 

Ροιγίοἰβ οἱ ΠΠΌοτο. δ᾽ δηΐῃ ΟὈϑοσθηὶ πἰπἰΐ 6 ἴῃ Γὸ οϑὶ, 
ΟΌΡ ουπὶ ἱπ ἔοτο ἐδάθμ ἰρ88 νὙἱ 6 γ}8, οἰϑεπι Τ68}}}8, οἱ 

ἱπυδγθουπάδπι ἀδρ6}}}8} δὴ σππὶ ἀἰδ᾽ υποῖ βθθβ, ἐὶ 
οὐδβούδσυηι 6δὶ ; οἵπὶ δυίοῖ οοξιυοξαι πη βούδηδ, 

ποθὴ ρεγίπάο ἰυγρα 6517 ὕσγυπὶ δος τἱάϊοιλιπι ὃς. ἀ6- 

ἀδουβ 68ϊ, οἱ Ὦτρο υογθδ ΘΧ ΡΟ ΠΙΔ ΠῚ ὈΥ8Σ ο6 δνυὴὶ ἀ6- 

πιοηπδπὶ : Ἰ06} }08η06 6586ῖ ΟΌΡΠ0 8δἰ4586 ἰυἱο οοὐδῦ 

ΟὈΙ Π6ΓΟ, αυλπ ἰϊὰ [ράδη οἱ ἰπίχιδπι γὸπι ΒρΡΘΟΙΑΤΘ. 
Νεαυδ δηΐπὶ τἰδηΐυπη ἀλπιηΐ οουΐϊο ἰυἰοτὶ ἰαΐαπι, 4π88- 
ἰυτὴ Ἰλδοίνα5 δϑροοῖιβ οἱ ηυδθ 100} 6 γὴβ δροοϊ δου μη. 

Αὐυάϊ ἰσίτυν αιά πυάϊαῖοιη 40 ἱπτἴο ο πὶ, οἱ 1888 
ἰυτρὶυἀϊπί5 ται όποπι πιοίυθ. Οὐὰ ογφοὸ πυαϑἰιϑίοιῃ εἴς 

ἴεοὶ 7 ̓ποὈδάϊοηϊα δὲ ἀΐανοὶ! ἰπϑ 41:5. δὲς ἦδπι οἴϊπι 

εἰ δῷ ἰηϊἰο ᾿ος οἦυ5 [αἰϊ βιυάΐαπι. Υ γαπι ΠΠΠ05 ΒΔ τδπὶ 
Ρυάύουαιί φυοὰ ηυὰΐ ο5δοηΐ : νο58 δυίΐοϑιῃ ἰᾷ ἀδοοτί ν δὶ 
0356 ρυΔ118, δεουπάση ΠΠυ ἀρυβίο ] , ἱογίανε ἵπ ἐμτρίμι- 

ἀἴιδ καϑοηίο5 ( ΡΙΝρρ. 5. 19). Θαΐϊθυβ ἜΓβο ἴ6 ὁΟΌ 8 

ὍΧΟΡ δερίοϊοι, ἃ ἰδ ἰπΠ00 Βρεοίδουϊο τοἀδυηιε ἢ 
αυοιηοάο 16 τοοὶρἰοὶ ἢ φυΐθ0}5 16 Ὑουῦ 8 δ σαυεῖθν, αὺὶ 

101 Ὀταπι βοχα) ἰοΐιπὶ [14 ἀο Βοποϑίανεγίβ, οἱ ὁχ δ 
δροοίδουϊο σαριΐνυβ οἱ βογνυδ πιογοιτὶοἷβ οἤοι 5 58 

δὶ ἤως δυάϊδηϊο8 401 6118, σται πὶ γνοῦἱβ ᾿ΠΔθ60 πιδχὶ- 

πλπι. (υἱδ θπὶπι δε φιΐ πιὸ ἰαἰἰ βοοῖ, πὶεὶ ἰδ ηπὶ οὗ 

ἀϊεία ηιοα {τ διαίπν (3. ΟοΥ. 3. 2) Νὰ οο5801}8 161 

ἀδ ᾿ηῖ5 ᾿πρδίιογα οἵ πιογάἀογὶ : πηι ἀοῖοῦ ἀ6 τοϑυβ Β0- 

Ἰυδηποάϊ ργϊποὶρίαπι γ 018 οὐ σΟπΎΘΓβίπ}5 δά Πι6 0 ΓΆ. 

Ιάδοηθα γϑἰιοπηοπιϊογὶ 5ΘΓΤΉθη6 511Π} ι1515, υἱ ΟῚ βΓῸ- 

[ἀαπάϊογοπι ἰηοἰϑίοποῖα ἃ ρυϊγούίηα 16 ἰοπιθ ΒΟΟΣ 

᾿Πιοπιϊηυμι νο5 ᾿ἰθογαγοσι, οἱ δὰ ρυταπὶ δηἰπιὶ 58ηἰ{26Ν] 

γοάμποσγοιι : 408 υἱἱπαπι π08 ΟΠ)Π65 Ρ6Γ ΟἸΗΪΆ ἴγθλ- 

πιυν, οἱ ργαπιία Ὀομΐ5 δοι100}8 ΓΘρΡΟΒ118 σΟΠΘΟΠυΒΙΏΒΓ, 

ἐτγαῖία οἱ πιϊϑογιοογ ἰᾳ θοιηίηὶ ποϑιγὶ ὅ6ϑ8ιι Ομνίβιὶ, ουἱ 

εἰοτία οἱ ἱπιρογίυπι [ῃ βου] βιαουϊοτυτα. ΑἸΠΘΗ. 



7Ὁ ς, ΖΟΑΆΝΝΙΘ ΟΠΒΎΘΟΘΤΟΝΙ ΔΒΟΊΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 8 

ΠΟΜΙΕΙΑ ΥἹΙ. 

ὔλν. 1]. νυ. Δ. Ετ᾿ εοπσγόθαπα οἰηπες μτὶμεῖρες τασεναο- 
(πηι οἱ φογῖϑαδ ρορμϊϊ,, δεϊεοιαϑαίμγ αὖ εἰς εὐὲ Οἠτὶ- 
δίκ5 παδιογείαν. ὅ. Αἱ {{Π ἀἰπογαπ εἰ : ἱπ Βει ίοδόηι 

διάσα. 

4. γἱιρ δι᾽ οπιηία δὰ Ζυάσογιπι οοπίυ(διί ΠΟΙᾺ 

φεοϊάϊδδε  Οιυππάϊι οπἷπὶ ποὴ υἱάουθηϊ ουπ), πὲς ἰη- 

νἱΐα οογγὶ ρου βηϊν, ἰ6διἰπηοηΐἷα γογ οἱ υἱ ΘΓΔΠΙ ῃΓ0- 
(ἐγορϑηὶ : υνἱ διΐίοιι υἱάδγαηι ρἱογίαπι ὁχ πιΐ "80 0}}5 

ρΡραγίδπι, ἰηνίΐλ ἀδπιιπι σογγαμιΐ, νογϑῖοπὶ μγοάϊ) 6- 

τι. δοιὰ νοῦὶδ5 ἴῃ οπιηΐθι8 οι πο )αῖ, οἱ δ}} ἰηἰ πιοἱ δ 

πιδοίδ πιαρίφηπα ργοπιυϊζαυδίυγ. ΠΙΣ πὶ νἱάθ 4υϑπὶ 

πιΐγα, σηδι βίυ ρει ργονϊἀθαηίιν. Μυϊυδ5 δ᾽ δὶ Θ0π}- 
πιοάδηϊ ποιἱιϊλ8 Ὀαγθαγὶ οἱ 7υάς οἱ, ᾿14 υἱ δἰηφῃ!! αὐ 
Αἰ 8 φυϊάρίαπι πονὶ δαϊβοληϊ. υά:Εἰ ΠΆΠΊ416 ἃ πηΔ 8 

οὐϊάϊοογιηΐ, φυοὰ δια ἰρβϑυῖη ἰῃ Ῥογϑῶγηπι ΓΟΘΙΟΠ 6 
ργααϊςδνυθγὶὶ : πηδαὶ ἃ λιμάσ! 8 δοσορογυηί, ουπὶ ἰρϑιιηι, 
4υδπι δίο!α ρεοαϊοανογδι, ἰαπὶ ἃ τπυἱε8 γοίγο ἰεηρο- 
τυ Ρ6Ρ Ῥγοροίϑ8. Ὀγθηυμπιϊαίυτ [586 : Δίφυθ ἰῃ- 

ἰϑγεοχαι οι δ οςολδίο οἰδγίογίβ οἱ δοουγαι!οΥγἱὶϑ ἀοοίεὶμα5 
ἀοπιοπδίγαιίο υἱνΐδ4ιι6 [υἷι : οαγ6 νογὶαιἷ8 ἰηἰπιϊοὶ 

δβοῦίριδ νου διὶβ ἰδβεϊ πηοιΐα νοὶ ἰανἱ ἰοσογὰ οοσυπίμν, 
οἱ ργορ ιοιΐαπι ἰπμογργοίαγίὶ., δἰϊλπιβὶ μὴ οἰδπὶ : οπὶ 

ουἷπῃ Βοει ]οἰθπὶ ἀἰχίβδοηϊς, οἱ ἰμὰ6 δχογί γι! 6586 

οὐπὴ αἱ τόρεγαὶ ἰσγλοίδηι, ποπ Δασάἀογιπὶ ἰά φιοά 
ϑοσυοθδίαν, υἱ γορὶ δ υϊαγοηΐιν, (υἱ διοπὶ δὲ {ΠΠπῶ 7 

ΕΜ ορνγέξδιις εἦμα αὖ ἰηδο εαὶ ἀἰόϑιι ἐαοεϊ (ΜΠ ίοῖ. ὅ. 3). 

Επφιι 46 οδυ58, ἱπαυΐοβ,, βὶ ἰπδ6 ογίἰυ γι γί, ρμοβὲ 

ρμϑείυπι ἰη Ναχαγοὶ πιδηϑὶί, οἱ ργοριιοίδιη οἰ θαι ΡΑΥ Υ͂ 

[0 ποὴ ο"δουγαν!!, εοὰ οἰδγίογοηι οἴσοϊι. Νϑτη σφυρὰ 

Πλδίον 6}05, 4αυπ {Π|ς ἰαθ θα}, πος ἴῃ ἰθσο ρερογογὶβ, 

ΜΙ σοῦ οδίθιϊι γοπ ρῸΓ ὨΓΟΥ ΘΠ {12π| [Δοιδπὶ [υ͵586. 
Ουδριορίοῦ θη δίϑιϊ πὶ δί4ι6 παῖυδ οί, ᾿ΐῃς ΟΧ , 

86} ἐνὶ πηδηϑὶ! ροῦ ἀΐ68 αυδάγαρίπια,, Ἰοσιη ἀλη8 Π|8 

4υὶ νϑ]]θπὶ οὐ οδ᾽.8 ἱπαυγαγα, υἱ ἀσουγαῖα ΘΧΔΠ Π8- 

γΓοι οπιηΐδ. Μυΐα υΐρρο ὀγλπὶ αὐ δά ἤδης ρογαυϊ- 

δηἰοηοπὶ πιονεγοιῖ, δἰ αυϊάσπ) διϊθπάογο ν]! }δηϊ. Β(6- 
ἐπ νϑηΐθη 8 πιᾶρὶβ, σομ οἱ 818 65. τπίνογϑα οἷν 188, 

οἱ οὐπὶ οἰν (Δἴ 6 ΤΟΣ 'ρ56 : ΡγοΟρίιοία ἴῃ πιουϊΐυπ δάύυ - 
οἰ15 681, ἔογιπι ἐἀοἰ816 πηαχηυ ΘΟ] Θοίιἢ) οϑῖ; 

Διίδαυθ πιῦ]14 ἰυϊίαπι ψαϑία διιηῖϊ, 41.8 ΟΠΊΠΪΆ ΠΑΓΙΩΙ 

δούιγαιο ἱ,048 ; νοῦ στα 41π|8 41 Δηηδη βρθοίδηϊ, 

να: δι ϑιιθοΠοΙ, δὶ Ζδοϊιδγίδπι, δ(( ΔΠ66108, δ 

μαβίογοθ, αυὰ Οπιηΐα ροϊογαηί ἰΪ8 41 δηΐπηυπὶ δὰ - 
μθογο υϑ]επὶ οσσδϑίοποιῃ ἀγα, υἱ σιοὰ [Δείυμ ΟΥΔΙ 
ἀαοργαϊοπίίογθιῖ. ΝΆΠΙ δὶ τπορὶ οχ Ρογϑίἀθ υδηΐθη 68 

Ἰοουῦν ΠΟΙ ὑρῃογαγόγιηῖὶ, πηυ}10 πηᾶρὶβ ἰΐ, 4υὶ ἰδι}ς 
ὙΕΓΘΔθΗΠΙΌΓ, Ὁ ρΟίΘΓΔΗΐ Θ(ἰΒοοΓα. ὅ656 ἰθ} οϑίδη- 
4" ἃ} 1110 ΡῸΓ πλι] ἃ πι Δ σι} : αι} δι 6 πὶ νἱάθγο 

Βοϊπδγα δ, ΡῸΓ δἰ ψυληίυπ) (ΘΙ ΟΥΪΝ 5656 ΟΟΟΟ 8Π8, 

ἰϊόγιιει 86 410 ἰΙοηβα οἰλτίον οβί θη τηοάο. Νοη οηΐπι 
τηλοὶ ἀδίποορ8,, ποη βί6} 8, βραεὰ Ῥδίδὺ βυροιὸ ρσιοῦ 

ον ἰῃ δογύληϊβ Πιιρηι18, οἱ 0 γῖ "18 βιρογνϑηῖς, 

νοσοπὶ [πὶ ἰῃ θαριϊ σοι! οαρυὶϊ ΔΟΓΘΠΒ : οἱ Ζοληπ68 
οθπὴ ΠἰΡογιδίθ οπιπὶ ρδγῦ ἰοίδπι )υάασιδηι οἰςπιαθαί, Μι4- 
δι14}}}} 6 πῇ. ἰῃΒαὈ ᾿δίαπι (ΘΓΓπῚ δι δπιοὰϊ ἀοοίτίπἃ 
ΡΘΡΪΘΙ5 : πιγϑουϊογαπι) πυοφι ἰΘδιἰπιοπΐυπι), ἰθῦγα, 

ΤΙΔΤΘ υ ν ΓΒΔ η116 ΟΓΟΔΙΌΓΔ βρίοηάἰάδηι ᾿ς ἐδ Γα γο- 

ὁ6πὶ Θπἰ 6 αι. [ρ80 οἰΐᾶπιὶ ρϑγίι18 ἰθιροτα ἰοἱ δοοίάθτα 
δβᾳηδ, 4υξ5 ροϑϑδηὶ ἱπϊοαγα ἰμβυπι δἀνθηΐ880. Νὺ ἀΐ- 

οογδηὶ οηἷπι δυάἰ : Ναδβοίπηυβ υδὶ νο] φυο ἰοοο παι 
51, 11 41:18 πιδᾷοβ βρθοίδηϊ ργουΐβα [ὍΘΓΘ, ἰϊἰδπηυθ 

414 4 ἀἰϊχίπιιβ, [4 αἱ 0] πὶ Θχοιιβδιοηδηι ΔΠΌΓΓΟ 
Ροββίηϊ, φυοά ἰά φυοὰ φαδίυμι δγαὶ ποι ρογαα 5 - 

γογίηί. 

2, Ρεγροηΐε δυΐϊοπὶ ργορβοίία; δοσιγαιοποπ). Νόη 
οὐ αἀἰχὶι, [ἢ Βοι οἴ θεν πιϑηθῦῖι, δα, Εαίδὲ!. Πἀ7υθ 
ἰὰ( τϑηίθνη ργορ νιοία ὀχργίπιοθαι., φυοὰ ἰὶ πϑϑοίτγυς 

ἐ58εῖ. Αι άδπι δυῖοπι δογυπὶ ἱπιριιάσηιοῦ ἀϊσιης, [ν8:ς 

ἐς Ζογουαθαῖο ργωθιυπίίδια [586 : δοὰ φυοπιυάο 5ἷς 
Ροβϑυηῖ ἱπι6 Πρ ογὰ ἢ Νοη δεἷπὶ Εἰσγέεεμδ εἶπ αὐ ἱμϊῖο 
ἐς αἰεϑας ἐαομίὶϊ (Μίοίι. 5. 3). Ουοηιϊοάο δυίοπ {ΠΗ 

υοά ἰηΐτο ἀἰείίυν, Κ (6 οαὶϊδιι, ἴῃ ΠΠυπὶ οοηνοηΐγα 

Ροβδὶ (3 Νοιὶ θηΐη ἴῃ υάσα, 5βοὰ ἰῃ Βαγοι πϑίυ8 
68. : υηάο οἰἶδη Ζογορα"6! ἀρραϊίδιυδ [ἰ{, χυΐα "θὲ 
οΥίυπι ἀυχὶῖ. Ουοίχφυοι ϑγγογυ ΠΠπφυδπὶ βοίυηιϊ, ἰά 
φυοὰ ἀϊοίπιυβ ποη ἱφποτγϑπί. Ῥγῖοῦ δὰ τόγὺ 05 
αἰ χίπνιβ, ἐθμῖριδ ἰοίπὶ δ θεοαυδπβ Πος τεδιπποηίμπε. 
σοηἤρμδγο τναΐοὶ. Οὐ} οεΐπὶ αἰεὶ 6. Νεφιαμαηα 

πἰπίπια δα ἴῃ μγίποὶ ρίϑιιΣ “πάα,, οἱ φοἸ ΟὈ ΓΙ (8118 οπυϑϑι 

ὐ]ϊεῖς Πιἰὶς νοῦ θ, Ουΐα οὐ [6 ἐχὶϑὶ!. Νυ}}ὺ8 δυϊοπὶ 

Δἰΐὰ5 ἴυπς Ἰἰοουα οἰαγυηι σοηβρίοπαυπηχια [οοἷϊ͵, πἰϑὲ 

ἶρ86 δοῖυβ. Ῥοβὲ ραγίαπι φυΐρρα Παπὶ ἐσ Πιΐυ5 ογυΐϑ 

γοπίπηιϊ νἱδἰ δία! ργαδαρα οἱ {χυγὶ! Ἰοσαιῃ : ἰά υρα 

λα οἰΐπη ργορίιθία ργαιπιν νι «668 : Νοιμασμαι 
πιϊπΐηια 66 ἐπ ρεὶπεῖρίϑιις “μάα (Μὶοίι, δ. 3); ἰὰ 6δι, 

ἰδίαν ἰτἰθαυπι ρυϊποῖραβ. Θεΐθυ5 γογῃὶβ δἰΐαπὶ 6 Γ090- 
Ἰγπιᾶπι ΘΟΠΙρ  ΘοΙΓ. ϑοὰ "6 βία φυϊάοιη δηίπιυπι δὰ - 

μἱνιόγανι,, δὐἰαπηδὶ αὐ} 88 δὰ 'ρ505 ἀἰπηδηαγοί. 00 

δηΐπι πιβαυδηι ργορβιοία ἀ6 ἀϊρηϊτοία ε͵18 ἐπ ῥεἰπεϊρίω 

τὐηἴπῦ Ιοφυπη, φιδηίυπι ἀ6 Βοιποιοἷο φυοά ἰρ5}5 

ραβειι. Εἰοηΐπι οὐπὶ ΥἹΡΕ ΙΩΒ ρϑγίμα ἰπδίαγει 4,1, 

γοσαῦὶε ποηϊθη ἐἦμ5 Ζ6ςηπ; οἱ Δι} 101 : [966 επῖπι καἰ - 

σιν [αεἰδὶ ρορμίμηι εαμηι α ρεσεαιὶς ἐοταπι. ΜΒῚ ὙΟΥῸ 

ποη ἀἰσααπι, ὅ01 6δι ΕἸ 5 Ὠοὶ, δε, βμέ παίμδ ἐδὶ 

γος διιάσοταπι. ΠΣ αυοηὰθ ποη ἐϊχίι, Εχ (6 οχὶ υἱὲ 

ΕΠΐπ5. Ποὶ ; 564, ϑεα, ιιῖ τοθαὶ ρορείμηι πισμπὶ 1 γποί. 

Ορογίοθδὶ αυΐρρα ἐΐεἴο πυπλ]ογα Ἰοαα ἐπα! ιποῦο υἱὶ], 

πὸ ἰιῶς ἰρεὶβ οὔϊομἀΐου!ο Θϑϑθη!, οἱ θὰ ἀἴξεγο 46 δι} 



Ἷ ᾿ ΙΝ ΜΑΤΤΙΕΌΜ ΗΟΉΠῚ,. ΥἹΙ. ἼΔ 

ΟΜΙΛΙΔ Ζ'. 

Καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμ- 
ματεῖς τοῦ αοῦ, ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὑτῶν, ποῦ 
ὁ Χριστὸς γεννᾶται. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ" Ἐν 
Βηθιλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. 

α'. Εἶδες ἅπαντα εἰς ἔλεγχον γινόμενα Ἰουδαϊῖχόν - 
Ἕως μὲν γὰρ αὑτὸν οὐχ ἐθεώρουν, οὐδὲ ὑπὸ τῆς 
βασχανίας ἡλίσχοντο, μετὰ ἀληθείας τὰς μαρ- 
τυρίας διηγόρευον" ἐπειδὴ δὲ εἶδον τὴν ἀπὸ τῶν 

θαυμάτων ἐγγινομένην 85 δόξαν, ὑπὸ τοῦ φθόνου 

χατασχεθέντες λοιπὸν προύδωχαν τὴν ἀλήθειαν. 
Ἀλλ᾽ ἡ ἀλήθεια διὰ πάντων ἤρετο, χαὶ ὑπὸ 
τῶν ἐχθρῶν μειζόνως συνεχροτεῖτο. Ὅρα γοῦν χαὶ 
ἐνταῦθα πῶς θαυμαστὰ καὶ παράδοξα οἰχονομεῖται 

πράγματα. Ὁμοῦ τε γὰρ καὶ μανθάνουσί τι πλέον 

παρ᾽ ἀλλήλων, χαὶ διδάσχουσιν ἀλλήλους, οἵ τε βάρ- 
ὄαροι χαὶ οἱ Ἰουδαῖοι. Οἱ μὲν γὰρ Ἰουδαῖοι παρὰ 
[105] τῶν μάγων ἤχονον, ὅτι χαὶ ἀστὴρ αὑτὸν ἐπὶ 
τῆς Περσῶν ἐχήρυξε χώρας " οἱ δὲ μάγοι παρὰ τῶν 
Ἰουδαίων ἐμάνθανον, ὅτι τοῦτον, ὅν ὁ ἀστὴρ ἐχήρυ- 
ξε 57, χαὶ προφῆται πρὸ πολλῶν ἄνωθεν διηγόρενον 
χρόνων᾽ χαὶ τῆς ἐρωτήσεως ἡ ὑπόθεσις διδασχαλίας 

σαφεστέρας τε καὶ ἀχριδεστέρας ἑχατέροις δ᾽ ἀπό- 
δειξις γέγονε " χαὶ οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροὶ τὰ ὑπὲρ 
τῆς ἀληθείας καὶ ἄχοντες ἀναγχάζονται ἀναγινώσχειν 
γράμματα, καὶ τὴν προφητείαν ἑρμηνεύειν, εἰ χαὶ 

μὴ πᾶσαν. Εἰπόντες γὰρ τὴν Βηθλεὲμ, χαὶ ὅτι ἐξ 

αὐτῆς ἐξελεύσεται ὁ ποιμαίνων τὸν Ἰσραὴλ, λοιπὸν 
οὐχέτι προσέθηχαν τὸ ἑξῆς, χολαχεύοντες τὸν βασι- 

λέα. Τί δὲ τοῦτο ἣν ; Ὅτι Αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ' ἀρ- 

χῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος. Καὶ τίνος ἕνεχεν, φησὶν, 

εἰ ἐχεῖθεν ἔμελλε παραγίνεσθαι 39, ἐν Ναζαρὲτ μετὰ 
τὸν τόχον διῆγε, χαὶ συνεσχίαζε τὴν προφητείαν; 
Καὶ μὴν οὐ συνεσχίασεν, ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον ἐξεχάλυφε. 
Τὸ γὰρ, ἐχεῖ τῆς μητρὸς οἰχούσης διαπαντὸς, ἐνταῦθα 
γεγνηθῆναι δείχνυσιν ἐξ οἰχονομίας τὸ πρᾶγμα γινό- 

μένον. Διά τοι τοῦτο οὐδὲ εὐθέως τεχθεὶς ἐξῆλθεν ἐχεῖ- 
θεν", ἀλλ᾽ ἐποίησεν ἡμέρας τεσσαράχοντα, τοῖς βουλο- 

μένοις περιεργάζεσθαι διδοὺς μετὰ ἀχριδείας ἐξετάζειν 
ἄπαντα. Καὶ γὰρ πολλὰ ἦν τὰ χινοῦντα πρὸς τὴν 
τοιαύτην ζήτησιν, εἴ γε προσέχειν ἑδούλοντο. Καὶ 
γὰρ ἐλθόντων τῶν μάγων, ἀνεπτερώθη πᾶσα ἡ πόλις, 
χαὶ μετὰ τῆς πόλεως ὁ βασιλεὺς, χαὶ ὁ προφήτης 
εἰς μέσον παρήγετο, χαὶ διχαστήριον μέγιστον συν» 
ἐχροτεῖτο, χαὶ ἕτερα δὲ πλείονα γέγονεν αὐτόθι, ἅπερ 

ὁ Λουχᾶς μετὰ ἀχριδείας διηγεῖται ἅπαντα" οἷον τὰ 

χατὰ τὴν Ανναν, χαὶ τὸν Συμεὼν, χαὶ τὸν Ζαχαρίαν, 
χαὶ τοὺς ἀγγέλους, χαὶ τοὺς ποιμένας, ἅπερ ἅπαντα 

τοῖς προσέχουσιν ἱχανὰ ἣν παρασχεῖν ἀφορμὰς τὸ 
[104] γεγενημένον εὑρεῖν. Εἰ γὰρ ἀπὸ Περσίδος 
ἐλθόντες οἱ μάγοι οὐχ ᾿γνόησαν τὸν τόπον, πολλῷ 

μᾶλλον οἱ ἐχεῖ διατρίθοντες ταῦτα μαθεῖν ἠδύναντο. 

Ἔδειξε μὲν οὖν ἐξ ἀρχῆς ἑαυτὸν διὰ πολλῶν θαυμά- 
των’ ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἠθέλησαν ἰδεῖν, χρύψας τὸν με- 

86 ἐπιγινομένην Ὁ. Ε΄. ὅν. 
θεν ἐχεῖθεν) ἦλθεν Ε΄, οὐ] ἔπνοηϊ Δῃ. 
93 οἱ Ἰουδαῖοι Ομ". Εἰ. ρ. Δ, Ατιη. 

51 ἀἰεκήρυτε Ἐαὰ. 58 ἑκατέροις οηη. Ε΄. Αη. 
Ρ. ἐξῆλθεν] Ἦλθεν ργ. "). 

95 ἀναισθητοῦντες Ε΄, ΕΡ. 

καξὺ χρόνον ἑαυτὸν, πάλιν ἐξ ἑτέρας ἀπεχάλυψε 
λαμπροτέρας ἀρχῆς. Οὐδὲ γὰρ οἱ μάγοι λοιπὸν, οὐδὲ 

ὁ ἀστὴρ, ἀλλ᾽ ὁ Πατὴρ ἄνωθεν ἐχήρυττεν "" ἐπὶ τῶν 
Ἰορδανείων ῥείθρων " χαὶ τὸ Πνεῦμα δὲ "3 ἑπεφοίτα, 

τὴν φωνὴν ἐχείνην ἕλχον ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τοῦ βαπτι- 
ζομένου " καὶ Ἰωάννης μετὰ παῤῥησίας ἁπάσης παν- 

πκαχοῦ τῆς Ἰουδαίας ἐθόα, τὴν οἰχουμένην, τὴν ἀοί- 
χητον τῆς τοιαύτης διδασχαλίας πληρῶν" χαὶ ἡ τῶν 

θαυμάτων δὲ μαρτυρία, καὶ γῆ, καὶ θάλαττα, χαὶ ἣ 

χτίσις ἅπασα λαμπρὰν ὑπὲρ αὐτοῦ ἠφίει φωνήν. 
Παρὰ δὲ τὸν χαιρὸν τῶν ὠδίνων τοσαῦτα ἐγίνετο, 
ὅσα εἰχὸς ἡρέμα δεῖξαι τὸν παραγεγονότα. Ἵνα γὰρ 

μὴ λέγωσιν οἱ Ἰουδαῖοι "5, ὅτι οὐχ ἴσμεν πότε ἐτέχθη, 

οὐδὲ ἐν ποίῳ χωρίῳ, τά τε κατὰ τοὺς μάγους πάντα 

ῳχονομήθη, χαὶ τὰ ἄλλα ἅπερ εἰρήχαμεν " ὥστε οὐ- 

δεμίαν αἰτίαν ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν, μὴ ζητήσαντες τὸ 
γεγενημένον. 

β'. Σχόπει δὲ χαὶ τῆς προφητείας τὴν ἀχρίθειαν. Οὐ 
γὰρ εἶπεν, ὅτι ἐν Βηθλεὲμ μενεῖ, ἀλλ᾽, ἐξελεύσεται. 
Ὥστε χαὶ τοῦτο προφητείας ἦν, τὸ γεννηθῆναι ἐχεξ 
μόνον. Τινὲς ὃὲ αὐτῶν ἀναισχυντοῦντές "" φασι, περὶ 

τοῦ Ζοροδάδελ ταῦτα εἰρῆσθαι" χαὶ πῶς ἂν ἔχαιεν 

λόγον ; Οὐ γὰρ δὴ, αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ' ἀρχῆς ἐξ 

ἡμερῶν αἰῶνος. Πῶς δὲ τὸ ἐν ἀρχῇ λεχθὲν, ὅτ: Ἐκ 
σοῦ ἐξε.λεύσεται,͵ ἁρμόσειεν ἂν ἐχείνῳ; Οὐ γὰρ ἐν 
τῇ Ἰουδαίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ Βαδυλῶνε ἐτέχθη " ὅθεν καὶ 

Ζοροθδάδελ [105] ἐχλήθη, διὰ τὸ ἐχεῖ σπαρῆναι. Καὶ 
ὅσοι τὴν Σύρων ἴσασι γλῶτταν, ἴσασι τὸ λεγόμενον. 

Μετὰ δὲ τῶν εἰρημένων. χαὶ ὁ μετὰ ταῦτα χρόνος 

ἅπας ἱκανὸς συστῆσαι τὴν μαρτυρίαν. Τί γάρ φησιν; 
Οὐδαμῶς ἐιἰαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα" 
χαὶ τὴν αἰτίαν προστίθησι τῆς περιφανείας, λέγων, 

ὅτι, ἐκ σοῦ ἐξελεύσεται. Οὐδεὶς δὲ ἕτερος λαμπρὸν 

χαὶ περιφανὲς ἐχεῖνο τὸ χωρίον ἐποίησεν, ἀλλ' ἢ μό- 
νος αὐτός. Μετὰ γοῦν τὰν τόχον ἐχεῖνον, ἀπὸ τῶν 

περάτων τῆς οἰχουμένης ἔρχονται ὀψόμενοι τὴν 
φάτνην χαὶ τῆς χαλύδης τὸν τόπον" ὅπερ ἄνωθεν ὁ 
προφήτης προανεφώνησε, λέγων Οὐδαμῶς ἐ.1α- 

χίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα" τουτέστιν, ἐν 
«οἷς φυλάρχοις. Τοῦτο δὲ εἰπὼν χαὶ τὴν ᾿Ιερουσαλὴμ 
περιέλαδεν. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ οὕτω προσεῖχον, καίτοι τῆς 

ὠφελείας εἰς αὐτοὺς διαδαινούσης. Καὶ γὰρ διὰ τοῦτο 

οὐδαμοῦ περὶ τῆς ἀξίας αὐτοῦ διαλέγονται οἱ πρὴ- 

φῆται ἐν ἀρχῇ τοσοῦτον, ὅσον περὶ τῆς εὐεργεσίας 

τῆς παρ᾽ αὐτοῦ γενομένης εἰς αὐτούς. Καὶ γὰρ ἡνίχα 

ἔτικτεν ἡ παρθένος" Καιλέσεις, φησὶ, τὸ ὄνομα αὖ- 

τοῦ Ἰησοῦν" χαὶ ἐπάγει λέγων᾽ Αὐτὸς γὰρ σώσει 

τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Καὶ οἱ 

μάγοι δὲ οὐχ ἔλεγον, ποῦ ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ 

Ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων. Καὶ ἐνταῦθα 

πάλιν οὐχ εἶπεν, ὅτι ἐχ σοῦ ἐξελεύσεται ὁ Υἱὸς τοῦ 

Θεοῦ: ἀλλ᾽ Ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν «λαόν' 

μου τὸν Ἰσραή.1. "Ἔδει γὰρ καὶ συγχαταθδατιχώτε- 

89 παραγενέσθαι Ἐ, "9 ἐξῇ 
9ι ἀγεχήρυττον !). ἢ. 55 δὲ οπι. ἰδ, 



“5 5. ΖΌΑΝΝΙΘ ΟΜΕΎΞΟΒΤΟΜΙ ΑΒΟΊΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. τὸ 

ρὸν διαλέγεσθαι ἐν προοιμίοις, ἵνα μὴ σχανδαλίξων- 
ται, χαὶ τὰ περὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν χηρύττειν, ἵνα 

τούτῳ μᾶλλον ἐνάγωνται. Ὅσαι γοῦν πρῶται φέρον- 

ται " μαρτυρίαι, χαὶ ὧν εὐθέως παρὰ τὴν γέννησιν 
καιρὸς ἦν, οὐδὲν μέγα, οὐδὲ ὑψηλὸν περὶ αὐτοῦ λέγου- 

σιν, οὐδὲ οἷον αἱ μετὰ τὴν τῶν σημείων ἐπίδειξιν " 
ἐχεῖναι "5 γὰρ τρανότερον περὶ τῆς αὐτοῦ ἀξίας δια - 

λέγονται. Ὅτε γοῦν μετὰ πολλὰ "7 θαύματα παιδία 

ὕμνους εἰς αὐτὸν ἧδον, ἄχουσον τί φησιν ὁ Προφή- 
τῆς ᾿ Ἔχ στόματος [106] νηπίων καὶ θηλαζόντων 

κατηρτίσω αἷνον" χαὶ πάλιν Ὅτι ὄψομαι τοὺς 
οὐρανοὺς ἔργα τῶν δαχτύιϊζων σου" ὅπερ δημιουρ- 

Ὑὸν αὑτὸν δείχνυσι τοῦ παντὸς ὄντα. Καὶ ἡ μετὰ τὴν 

ἀνάληψιν ὃὲ παραχθεῖσα μαρτυρία τὸ πρὸς πὸν Πα- 

τέρα ὁμότιμον δηλοῖ" ΕἾἶπε γὰρ, φησὶν, ὅὃ Κύριος 
τῷ Κυρίῳ μου" Κάθου ἐχ δεξιῶν μου. Καὶ ὃ Ἡσαῖας 

δέ φησιν, ὅτι’ Ὁ ἀνιστάμεγος ἄρχειν' ἐθγῶν, ἐπ' 

αὐτῷ ἔθνη ἐπιοῦσι. Πὼς δὲ φησι τὴν Βηθλεὲμ ἐν 
ποῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα οὐχ εἶναι ἐλαχίστην ; οὐδὲ γὰρ 
ἐν Παλαιστίνῃ μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῇ οἰχουμένῃ πάσγ 
περίόλεπτος γέγονεν δ᾽ ἡ χώμη. ᾿Αλλὰ τέως πρὸς 

Ἰονδαΐους ὁ λόγος " διὸ καὶ ἐπήγαγε" Ποιμαγεῖ τὸν 
λαόν μου τὸν Ἰσραήλ" καίτοιγε τὴν οἰχουμένην 
ἐποίμσανεν " ἀλλ᾽, ὅπερ ἔφην, οὐ βούλεται σχανδαλί- 

σαι τέως τὸν περὶ τῶν ἐθνῶν ἐχχαλύπτων 5 λόγον. 

Καὶ πῶς οὐχ ἐποίμανε, φησὶ, τὸν λαὸν τὸν Ἰουδαῖχόν:; 

Μάλιστα μὲν χαὶ αὐτὸ γέγονε" τὸν γὰρ Ἰσραὴλ ἕν- 
ταῦθα εἰπὼν, τοὺς αὐτῷ πεπιστευχότας ἐξ Ἰουδαίων 

ἠνέξατο. Καὶ τοῦτο ἑρμηνεύων ὁ Παῦλος ἔλεγεν" Οὐ 
γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραὴ.1, οὗτοι Ἰσραὴ.1, ἀ.1.1" 
ὅσοι διὰ πίστϑως καὶ ἐπαγγελίας ἐγεγνήθησαν. 

Εἰ δὲ μὴ πάντας ἐποέμανε, τοῦτο αὐτῶν ἔγχλημα χαὶ 

κατηγορία. Δέον γὰρ αὑτοὺς προσχυνῆσαι μετὰ τῶν 

μάγων, καὶ δοξάσαι τὸν Θεὸν, ὅτι ἐπέστη χαιρὸς τοιοῦ- 

τος, πάντα λύων αὐτῶν τὰ ἁμαρτήματα" χαὶ γὰρ 

οὐδὲν περὶ δικαστηρίων ἤχουσαν, οὐδὲ εὐθυνῶν, ἀλλὰ 

περὶ ἡμέρου καὶ πράου ποιμένος " οἱ δὲ ' τοὐναντίον 
ποιοῦσι, χαὶ ταράττονται, καὶ θορυδοῦσι ", καὶ μυρίας 

μετὰ ταῦτα χατασχευάζουσιν ἐπιδουλάς. Τότε Ἡρώ- 

δης καλέσας λάθρα τοὺς μάγους, ἠκρίδωσε παρ᾽ 

αὑτῶν τὸν χρόνον τυῦ φαιγομένου ἀστέρος - ἔπι- 

χειρῶν ἀνελεῖν τὸ τεχθὲν, ὅπερ ἐσχάτης ἀνοίας ἦν, 
οὐχὶ μανίας μόνον. Καὶ γὰρ τὰ εἰρημένα χαὶ τὰ 
γεγενημένα ἱχανὰ ἣν ἀποστῆσαι [107] αὐτὸν πάστς 
«ἧς τοιαύτης ἐπιχειρήσεως. Οὐδὲ γὰρ χατὰ ἄνθρωπον 

ἣν τὰ συμόάντᾳ. Τὸ γὰρ ἀστέρα χαλέσαι τοὺς μά- 
γους ἄνωθεν, χαὶ τὸ βαρθάρους ἄνδρας τοσαύτην ἀπο- 

δημίαν στείλασθαι, ὥστε προσχυνῇσαι τὸν ἐν σπαρ- 

γάνοις χαὶ φάτνῃ χείμενον, χαὶ τὸ προφήτας δὲ ἄνω- 
θεν ταῦτα πάντα ὃ προαναςωνεῖν, χαὶ τὰ ἄλλα πάντα, 

μείζονα ἣ κατὰ ἄνθρωπον ἦν ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν αὖ- 
«τὸν τούτων χατεΐχε. 

Υ΄. Τοιοῦτον γὰρ ἡ πονηρία" ἑαυτῇ περιπίπτει, χαὶ 
ἀνηνύτοις ἀεὶ πράγμασιν ἐπιχειρεῖ. Σχόπει δὲ τὴν 

88 προφέρονται Ὁ. 

ἄνοιαν. Εἰ μὲν ἐπίστευε τῇ προφητείᾳ, χαὶ ἀχίνηξον 
αὐτὴν εἶνα: ἐνόμιζεν, εὔδηλον ὅτι ἀδυνάτοις " ἐπεχεί- 

βει πράγμασιν" εἰ δὲ ἠπίστει πάλιν, καὶ οὐ προτ- 

εδόχα ἐχθέσεσθαι τὰ λεγόμενα, δεδοιχέναι καὶ φο- 
θεΐῖσθαι οὐχ ἐχρῆν, οὐδὲ διὰ τοῦτο ἐπιδουλεύειν" ὥστε 
ἑχατέρωθεν περιττὸς ὁ δόλος ἣν. Καὶ τοῦτο δὲ ἀνοίας 
ἐσχάτης, τὸ νομίσαι τοὺς κάγους αὑτὸν προτιμήσειν 
ποῦ τεχθέντο;, ὑπὲρ οὗ τοσαύτην ἦλθον ἀποδημίαν. 
Εἰ γὰρ πρὶν ἰδεῖν οὕτως ἦσαν ἐκχεχαυμένοι τῷ πόθῳ, 
μετὰ τὸ θεάδασθαι χαὶ πιστωθῆναι παρὰ τῆς προφη- 

τείας, πῶς ἤλπιζεν αὐτοὺς πεῖσαι προδοῦναι τὸ παι- 

δίον αὐτῷ ; ̓Αλλ᾽ ὅμως χαὶ τοσούτων ὄντων τῶν ἀπ- 
αγόντων αὐτὸν, ἐπεχείρει, Καὶ χωαλέσας «λάθρα τοὺς 

μάγους, ἐπυνθάγετο παρ᾽ αὑτῶν. Καὶ γὰρ ἐνόμιζεν 

Ἰουδαίους χήδεσθαι τοῦ παιδίου " χαὶ οὐχ ἂν προῖ- 
εδήχησεν ὅ εἰς τοῦτο μανίας ἐξολισθαίνειν αὐτοὺς. 

ὡς “ τὸν προστάτην χαὶ Σωτῆρα, καὶ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ 
τοῦ ἔθνους παραγενόμενον βούλεσθαι ἐχδιδόναι τοῖς 
ἐχθροῖς. Διὰ τοῦτο χαὶ Ἶ λάθρα χαλεῖ, χαὶ ζητεῖ τὸν 

χρόνον, οὐ τοῦ παιδίον, ἀλλὰ τοῦ ἀστέρος, ἐχ πολλῆς 
τῆς περιουσίας τιθεὶς τὸ θήραμα. Καὶ γὰρ πρὸ πολ- 
λοῦ χρόνου [108] δοκεῖ μοι ὁ ἀστὴρ φανῆναι. Ἐπειδὴ 
γὰρ πολὺν χατὰ τὴν ὁδοιπορίαν ἔμελλον ἀναλίσκειν 
οἱ μάγοι χρόνον, ἵνα εὐθέως ἐπιστῶσι τῷ τεχθέντι" 
ἔδει γὰρ ἐν αὑτοῖς προσχυνηθῆναι τοῖς σπαργάνοις 
αὑτὸν, ὥστε τὸ θαυμαστὸν χαὶ παράδοξον φανῆναι 
«οὔ πράγματος, πρὸ πολλοῦ τοῦ χρόνου δεέχνυσιν 
ἑαυτὸν ὁ ἀστήρ. Εἰ γὰρ ἡνίχα ἐτέχθη ἐν Παλαιστίνῃ, 
τότε αὑτοῖ; ὥφθη ἐν τῇ ἀνατολῇ, πολὺν κατὰ τὴν 

ὁδυιπορίαν διατρίδηντες χρόνον, οὐχ ἂν ἐν σπαργά- 

νοις εἶδον αὐτὸν παραγενόμενοι. Εἰ 3Σ ἀπὸ διετοὺῦς 

ἀναιρεῖ χαὶ χατωτέρω, μὴ θαυμάσωμεν " "ὁ γὰρ θυ- 
μυὸς χαὶ τὸ δέος ὑπὲρ πλείονος ἀσφαλείας χαὶ πλείονα 

προσετίθει χρόνον, ὥστε μηδένα διαφυγεῖν. Καλέσας 
οὖν αὐτοὺς, φησί " Πορ-υθέντες ἀχριδῶς ἐξετάσατε 

περὶ τοῦ παιδίου" ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ 
μοι, ὅπως κἀγὼ ἐθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. ἙΕἰϊὸὲες 

τὴν ἄνοιαν ; Εἰ μὲν γὰρ ἐξ ἀληθείας ταῦτα λέγεις, 

τίνος ἕνεχεν λάθρα ἐρωτᾷς; εἰ δὲ ἐπιδουλεῦται ἢ 
βουλόμενος, πῶς οὐ συνεῖδες, ὡς 15 ἐχ τοῦ λάθρα 

ἐρωτᾶσθαι δυνήσοντα!: συνιδεῖν οἱ μάγοι τὸν δόλον ; 
᾿Αλλ᾽, ὅπερ ἔφην, ψυχὴ ὑπὸ πονηρίας ἁλοῦσα, πάν 

τῶν ἀνοητοτέρα γίνεται. Καὶ οὐκ εἶπεν, ἀπελθόντες 

μάθετε περὶ τοῦ βασιλέως, ἀλλὰ Περὶ τοῦ παιδίου" 
οὐδὲ γὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀρχῆς καλέσαι δνέσχετο. 
᾿Αλλ᾽ οἱ μάγοι τούτων οὐδὲν συνιδόντες ὑ πὸ "' πολλῆς 

εὐλαδείας" οὐ γὰρ ἂν." προσεδόχησαν, ὅτι εἰς τοσοῦ- 
τον πονηρίας ἐξῆλθεν ἂν 12 ἐχεῖνος, χαὶ οὕτω θαυ- 

μαστῇ οἰχονομίᾳ ἐπιδουλεῦσαι ἐπεχείρησεν ᾿Απέρ- 

χονται τούτων οὐδὲν ὑφορώμενοι, ἀλλ᾽ ἐχ τῶν χαθ᾽ 
ἑαντοὺς χαὶ τὰ τῶν ἄλλων στοχαζόμενοι ἅπαντα. 
Καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατοιϊῇ, προ- 

ἯΥΕΥ αὑτούς. Διὰ γὰρ τοῦτο χαὶ ἐχρύδη. ἵνα ἀπὸο- 
λέσαντες τὸν χειραγωγοῦντα, εἰς ἀνάγχην ἐμπέσωσιν ᾿ 

᾽. ἐχεῖναι] αὗται Α. Β, 5) πολλὰ] τὰ πολλὰ Α. 535 γέγονεν] ἐγένετο Α. Β. 5") ἐχχα- 
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μοϊεῖμα καλύπτων Ε΄. Μον. Βιη. ἐγχαλύπτων ϑἅν. 
τοὐναντίον δὲ Ε΄, 
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1 
δα 6 πὶ ̓ρβογπι ΒροοιΆΡαηι., εἱ οἷς [Δ0}}}8 δΔι1γ]ν- 
γοηίυν. Θποιφυοί ἰἰδαπ6 ργΪ 8 ργοίογυμίυγ,, ΠΌΟΓΊΝ 
(οι ρυ5 οΥίυπι 6}1:5 βρεεῖδι, π|Π}}} πηαφην Ὑ6] δ θ] πὸ 

ἐς ἰἰ]ο ἀΐουπὶ, πες ρογίπεϊθ δἴχθθ δὰ ιαὶ 84 β'ᾷπ8 οἱ 

τηἰγησι δ δα ἃ βροοίδηι : |1Δ συΐρρα αἰαγίυϑ ἀδ ᾿ρδἰ13 

αἰσιηίίαια Ἰοφυυπίυγ. Ουοά ἰίδαυδ ροδί νὴ 118 πη! Γάου 

Πγηλπ08 ἰπ τ μιογὶ οαπογοηϊ, δυάϊ φυοπιοάο ἀϊεδὶ 
Ργορίποῖα : κα οτὲ ἱπ[απἰΐππι οἱ ἰαοίοη ἐπι ρεν[ἐοἰ δι ἰσι- 

ἄεηὶ (Ῥεαί. 8. 5); 836 τυγδιη : Ομοπίαηι υἱάοϑο εαἰος 
μος ορέγα αἸοί ον ἱπογιπὶ (1 ]ά. υ. 4). ἸὰΔ χιιοα ἰμδυι 
ἡ νογοὶ Ογοδίοεριη ἀθοίαγαιὶ. {Ππ:π νόσοὺ [οδε! μοι ἢ ΠΠ|, 

40.) ρογαίξιη ἀ550Ππιριϊ 6 πη Γοβρ οἷ, ο᾽ 5 οὐπν ΡΆΓΓΘ 
«οαυα  δίοιῃ οδίοπαϊ! 8 νον 8: δέχ δθομενιις ἢ0- 

πεποὸ πιοο., δες α ἀεοχίτὶδ πιεὶς (Ῥεαὶ. 109. 17). ᾿54148 
γογῸ 4[1, (μὲ σον δὲ! ἱπιρέγαγε σφεμίΐϑιιξ, ἐπ 'ρεο φθπι|6 5 

δρεγαδιεπι (εἰ. 11. 10). Ουγ αυϊοιη «ἷι Βοι 6 6 πὶ ἰη 

Ῥγὶμεϊριυυκ δυάδα ἤθη 6858 πιϊπίηδᾶπι ἢ Νόχιο θηΐ ἱπ' 

Ῥα!αϑιὶῃα ἀληΐυι!, 564ΆἉ. οἰἰδπὶ ἰῃ ἴ010 οΥ]θ {ΠΠ|5ὲγ18 

νἱίευβ εθσοιυδ 681. 564 δὰ δυὐδθοβ ἢν 86 ΓΙῸ βρεοίαι, 
ἑέοοαᾳυο 5ιιθἐποχίι, Εοσεῖ ρορείμιη τπέεμηὶ 1 Ἔγαεί : Διηιὶ 

ογῦοπη οἰἰληὶ γοχὶὶ. Αἱ, υἱ αἶχ!, 50.) ν}}} οὐδόν ο]0 

6886, ἰῤοοφιο (6 ρειμίυυβ νογῦα ποη ίλδοϊϊὶ. ΕἸ αυο- 

ποάο, ἰπησίος, ποι τοχὶὶ ρορυΐϊυπι ἡ πἀαίοευ 3 ἢ Ὸ 

ἱΠυὰ φιοαυδ μποῖμπι 65ι ἢ οὐ Θηΐπὶ ᾿ἰδγοίθι ἀἰοὶϊ, 
δυύποβ ηὐἱ ἱπ ἱροῦ σγούδγυοῖ βυυϊπαϊοαί, Εἰ Βοο 
ἱνογργεῖδιιβ Ῥδμυθ αἷὶ : ΝΘ ὀπὶηε ΟἸΝΗΟΣ,, ημὶ ἐπ 
Ἰεγαοί,, διηΐ ἰδγαείϊα᾽ ; 1.4 φαϊομπεχιεα ΡΥ βάδηι οἰ τὲ- 

Ῥτοιμϊδείοπεηι πὶ ἐκηί (ἤοηι. 9. 6). θυοὐ 581 01) ΟΠΝΟ5 

γοτὶι, ἃ νοοϑιογὰδὶ ογίηθι οἱ ορα δὶ. ἀμ πὴ ἐἰθθυ}9- 

βδηὲ θῇ μη ΠΠΠ05 ΔΌΡΆΓΘ οὐπὶ τηλρί5, οἱ 60 ρἰογίϑη Γὸ- 

ἴογγα, ηυοα ἰοηρυβ δἀνοηϊδδοὶ ἰῃ 400 οπηηῖα ἰρβογιπὶ 

ροοοδίἃ δοϊνογοηῖαγ (0181 Θοΐτὴ (δ {Ρἰ θὲμι}}} οἱ ἀδ γὼ. 
μοιθθ 8 μοθιἷβ ἀνάϊογαπε, βορὰ ἐφ τηΐι δι πηϑηβυδίο 

ρϑβίογο), 1} οϑηίγλ [υὐϑοηίυν αἱ ἰαγΒαπὶ, οἱ ἱμειπιθ-. 
ΓᾺΒ ρΟλίοδ ϑδίγιυυηὶ ἰηϑίἀϊ9. 7. Τιπὸ σγοάες εἰαμὶ 

υοσαιἱδ πιαρὶδ, αἰ σεηεν αἰαϊοὶί αὖ εἰδ [οἰπρως εἰεἰίς 

μιᾷ ἀρραγμῆ οἷα ; μιιογυπὶ ἰῃιο ΓΟ γα Ομ μ᾽ 68 : φυοὰ 

ποὴ [ΓΟ 8 ἰδηΐυην, δοὰ οἰΐδιη δχιγοιηδ ἀδιμοηίία (μι. 

Κιοηΐ 64 405: ἀϊοὶα οἱ ψοϑϑίῃ (μογδηὶ ἃ [δ]ΐ δουδϑιι 
᾿Πυαλ ἀφ οσγοσο ρυίογδη!. Νοαυδ δηΐἢ [ππιλα ογαμ 

68 425 λεοϊἀογαηΐ. Ναπὶ φιρθὰ πηᾶθο8 516}}λ ϑιβργια. 
γουσδδβεοῖ, φιοίψας Ωγ θδτὶ ̓ δθίΆτη διιβοίρογθηι ρογοστὶ» 

Ὠδιϊο ΟΠ, υἱ ἴῃ Ομ Δ }}8 οἱ ἰπῃ ργινβαρὶ σοι ἰθιη 
δάοτγαγθηϊ, φυοὰ ργορίνεία: [δι οἸλη 806 οἰ ἷα ρτι- 

ἀϊεογανὶ, δἰΐδαιι6 οπλμΐᾷ ΠΙΔΊΟΓᾺ ογανὶ,, 4υᾶπι ηἰῷ 

ποπιθα δροοίλΓοηϊ : Δι δηηδη πὶ}}}} Θογιμ ἰρϑυμη 00- 
διθυὶϊ. 

5. ΠυϊΪποπιοάϊ πα χυθ 65. π|!η 85, 'ἰπ 5658 ᾿ρ38 

ἱπυρίησὶὶ, οἱ γοϑ8 αυῷ μοι Πεΐ ποηυδυηι Βοιηρ6 γ ραρθαϊ- 

τὰγ. Ραγραιάα 5{{π|π᾿|4μὲ3. 51 ργορ οἴ αΣ ΟΥΘ 641, {ππ|- 

η"6 ἱπιποίλπι {για πηπ6 ρηαυ αι, ρα ἴλην 651 δῖη ἢ}}}- 

ῬοΞϑΙ ὈΠ|8 συπαίιμ 6558 ; αυρά 5] ποι! σγεύθθαι, πος 
μυΐλυθαι δὰ χυκπ ἀἰσοθαη ΠΡ, ΟΥΘΉΓ ΙΓ 6556, ΠΟΘ ΠΘΓΟ 

τοῦ εἰπηόγα πο Ορογῆ, Π66 ὁ ἀθδ 658 ρύθΓο ἰπϑ81- 
αἴητὶ : ὁχ αἰγάχησ ἰφίτυγ ρβαγία Βυρογῆια5 ογοὶ ἀ0] 15. 

ΠΠ ὦ αυοησῦα οχίγοπηαὶ (ἀπηοηιἴα" γαῖ, ιιοί ρυϊανογὶξ 

905 ἰρϑυπι Δ οἸ]Δ ΌΓΟΒ 6556 ρΌΘΓΟ, ΠΓῸ 4110 ἰΔη[8Π| 

ΙΝ ΜΛΤΤΙΚΕΌΝ ΠΟΜΊΙ,. ΥἹ]. 186 

50 ΒοαΡρογηηΐ ρογοργϊηδΔεοη π), ΝᾺ) δἱ νοὶ δηϊοσυδληὶ 

{Πα νά ΐφϑοηι, [14 Δγάἀοῦαμ! ἀσπἰ ογῖο : Ροβίψυδηι νἱ - 

(ἰογδηΐ οἱ μῈΓ ργορ ποίη σοι ἤτιπαι} [ἀογδηΐ, φιοιποίο - 

ΒΡΟΓΑΒ ΔΙ 56 δυδάδγθ 115 ρο556. εἱ ρύδγιηι 5 0] ργοι ας 
γϑι ἢ Αἰἰλιηθη συοά ἰοἱ ἰΔη!4 4116 6556} 40:8 ἰρϑυπὶ 
ἃ ΡΓΟΡΟΒΙΟ ἀρθάποογοι, ᾿ σοπλίι5 681, αἱ οἰδην νοοῖ- 

εἰ πηδφῖ5, 50 5. (4080 4 οἷ5 : ρυϊαθαὶ δηΐηι δια: 05 

ἀ6 ριδγὶ δ] υϊα 830}}1Ο 105 6556 : ἤδαᾳυς ογαι αὶ ἰΠ05 
ἰ ᾿λπίπηι ἰησδη τ ἀσνοιΐ.56, πὸ ἰά60 ν 6] ]}δὴ ραϊγοπιὴ 

οἱ ϑαγνδίογθηι, 4} 1 ΠΠ ογίδιοπι θη ργοσυγαη ἀμ 
γοπογαῖ, ἰπἰ εν ἶεἰβ ργοάον 6. [400 οἶδ νοοδί, οἱ (6 0115 

πνσαϊγὶῖ., ἤθε ρυοτγί, 866} 5101}, νϑηαίιμη ΠΠπ| πὶ πλῶσηδ 

οὐ αἰϊφαπιϊὰ οδριαηβ. Νάπι νἱάδιαγ πϑἱ 501} ἀἷπ 
Δηΐ6 Δρραγιιΐί886. Ου͵ἱὰ δηΐμι τη] {π1π| [ΘΠ ροτΐϑ ἴῃ 1ι|- 

Π6Ρ6 ἰηϑιμηρὶγὶ ΘΓ ὁ πηασὶ, οἱ παῖ δι} Δἀσϑβομὶ 

(οροιαθαὶ φυϊρρα 'π οὐηλ}.}}}5 ᾿ρϑαπι διίογαγα, εἱ 1} ἷ- 

1 ΔὈΠ ΠΟΥ Τα 8 ἀρρᾶγογαὶ); 8.614 μι! ἢ Δ 8656 
οϑίθ αι. Νηϊ 5δἱ 60 ἶμδο ἰδ ρογα 4110 Πλῖι18 δδὶ ἦπ 

Ια! ριΐῃθα., δίθ!α Ὡρραγυΐβϑοὶ 1118 ἰῃ ογίθη!θ, ροβὶ 

πυϊ τ μου ρει ἰὼ ᾿ἰΟΓΘ ἰαπηρυ8, πο νἱ ἰδϑϑηὶ 

οὐ ͵ἢ οΠΔυ 5. Ουοὰ ἀυίοιη ἃ υἱπηαῖυ οἱ ᾿εἴγτα 00 

εἰθοεὶ(, 9.6 ΤῊ ΓΘΠΊΌΓ : {ΠΡΟ ΘΠΪΠῚ οἱ ΠἸΒΟΣ διἱ Πι)]ΟΓοΙὴ 

κροδγιίδίθηι ρὲ 88 (θη ροῦίδ Δ6}66}}, εἰ ἢ 5 οἴπιφονοῖ. 

γοοϑιὶδ ἰφὶἰυν. 8, αἰξ : 8. ἔμπιίδε ἱπιεγγοσαίε αἰ διοῖ 
ἀδριεῖο, εἰ οἰιπὶ ἰιυοπετὶἷς γεημπία!6 ηιλδὴ, τι εἰ ὁ90 

υοπῖθηδ αὐογέπι θη. Υ ἰἀ δι}᾽ ἰδ μἰαηιι ἢ 5: πὶ 

δΧΣ νοῦ ιβ δἤδεια ἰοχυογῖβ, οὐγ οἶδηι πιο γγοριδ᾽ δἰ 
ἐπϑι 8 ράγϑδ, ΟΣ Πποιὶ οορίί88, πΠιηΡῸ5 οὐπ (6 υἱἤθϑηῦ 

εἰδαι ᾿ΠΙΘΓΓΟΜΆΡΟ, ἀΟΙ ἢ 8.15 ρ᾽ ΟΠ ΠΓῸΒ 6586 Ὁ ϑδοά, υἱ 

ἀϊχὶ, πίη δοπιοί πηδὶἱρ ἰἰδί8 ουγγορία, οπιμΐανν ἐπ51- 

Ρἰαιἰβοηη ονδήϊ. Νοι αἰχὶϊ, Επμ6 6 ἱπιαγγοζαῖθ 6 

Γορο, δα, 86 μεόγο : ᾿Ἰθὴ 61} ἐπ ρ6τΙΪ ΠΟΘΙ ρΓΟ- 

ἔοιτο δυϑιιηυἱ!. Μασὶ νόγο, αὶ ργ τη Ρἱδίλιο εἷ- 

πὲ! πογαπη πονογδηϊ ( πθή 86 δηΐπι ρθη} {Ππ|η. ἴῃ 

ἰδηΐυπι ποαυϊ 8 ργον τ μἶ856, υξ τ4πὶ τη ΓΔ ὉΠ οΡοοιο- 

1158 ᾿πδίἀϊατὶ ἐοπίαγοῖ ), }}}}} ΠΗ )}υϑοΐ δυβθ 68 169 

δὐϑθϑυηῖ, 86 ἐσ αἴδοίῃι 8:0 8[105 ὡεδιϊπηϑηξ. θ. ΕἸ διῦδ 
δίεἴα, γιαπὶ υἱάεγαπ ἔπ ογϊοπίθ, απίοοδάσφϑαϊ 608. Ἰἰθο 

δηΐ οσου 8 [πογϑὶ, τἱ 4πι2880 ἀυσδ, 4105 ἰπ 0 Γ- 

ΓΟθΆΓΟ ΘΟΒΟΓΟΠΓ, οἱ δία τ68 οπιπέδυϑ μα]: ἤονοὶ, 

Ροϑβίφυληι δη}π| ἱηι ΓΙ φαγογϑηΐ,, οἱ 4105 ἀθοιονυῖ 

παθυσγαηῖ, Γυγδύηὶ 118 ἀρρᾶγει. Εἰ ουνϑίάοΓυδ να] πῈ 

οριίπλιπι γογυπὶ ογι ΐποπι. Ροϑὶ 8:6 δι δχορίϊ 605 ὅτ. 
ἀπίευπ ροραϊιβ, τοχῆυθ 'ρ86, Ῥγορποίδι]υθ ἰβάποιμ! 

ργιοπαπιαηίοπι ἰὰ αυοά ἀρραγιογδῖ, Ῥοϑὶ ργομίνοίπιν 

τυγβῦπι ΔΠ56}08 ἰρ8505 δσορὶῖ, οἠμηΐϊδαυ ἀσοοσὶ ς 

ἰηϊατίπι ὙαΓῸ 76 γΟϑΟΙ γπι 8 ἰῃ ΒΟ ἢ 6 πὶ 4 516} 15 
ἀυσυηίαν : 506}18 δηΐπι 840 ἰβϑίΐης υἱβ ἀυχ [αἷϊ: υὺζ 
Ἰΐης φαοχυὸ αἶβοαβ, ποὴ ἔπ ΐ586 {Π4πὶ ὁχ πιπιοῦῦ 

ορἴογασι πὶ 510 τπιπὶ : πα αὐἱρρὲ 5108 ᾿δπο 
Βαδοῖ παίαταπι. Νόχαα 5ουπ ἰθαΐ, βοὰ οἰἷδη) δη6- 
ορἀοθαὶ ἀυοοθηβ οἱ συλ5ὶ πιδηῦ (ΓΔ ΙΘη5 {ΠΠ05 ἱπ π|6- 

ἀἰϊο ἀΐα. 

Δ. Κι χυϊὰ ρα ογδὶ 8ι01{8, ἱπαηΐθβ, ουπὶ [λ:η ΒΟ 18 

ἰοσι5 οβϑοὶ ἢ {{ ρῃογ νἱάἀοτὶ ροβεοί. ΝῚΪ}] φυὶρρθ Θγδιὶ 

χυοά ἰρδυπὶ οβίοπάεγοι. Ναιη δήθ ἀοηηϑ οΓδὲ οθὰ» 



Ἵ] 

δρίουϑ, Ὠ646 πιλίοῦ 6)υ5 ᾿ΠΠυδίγοπι 4ιδιηδηπι δρὺ- 
εἶθ ΓΓΒ 86 [δγουδῖ. Ορυβ [ἰΔη0υ8 αΓαὶ 5.612 415 608 

ἴῃ ρ50 Ἰοῦο 5ἰβδίδγεί. Ὀυϑιποῦγεπι δογοβ γ1η8 οὔτθ- 
᾿ἀϊομε 8 ἀρρᾶγοῖ, πος βίδί ὑγΐυβ 4υ8πὶ 84 ργάβορα 

Ῥογνδιοῦὶῖ, οἱ πιϊγαοιΐυπι τί γαου]ο δἀάϊιονὶϊ : ὨΔπὶ 

ὈΓΓιΙΠ]116 πιΐ γα Ὁ}Π6 ὄγηϊ, οἱ φυοά τηϑρὶ δἀογαγοηϊΐ, οἱ 
υοά 5.611 'ρ808 δἰδιογοὶ : 4185 δ8η6 ροββϑῆὶ υδ] [8- 

Ρἰά6058 ἀπίπιοβ διίγαϊθγα. δι: δηἰπὶ ἀἰχίββθηιϊ τηϑξι, 56 
Ργορῃεοίδς Διιάϊν᾽556 ΡῈ ἀϊοαηίος, νοὶ ᾿ς δ᾽ δἱ μγὶ- 

γαιϊη 4) δΔη 6618 ἀἰοῖλ [1586, Πἀ68 1 8 ποη [υ556ὶ ἢ - 

υῖια : [8π| ΥΘΓῸ 5816} κυ ραυπα ἰυσόπία, νοὶ ππρυύδη- 

εἴυπι ογ8 Οὐβίγυδθληίυν, Ὠοίμ 6 οὐπὶ ριιογο ἐπι ϊπογοῖ 

δι6}18, 8161} : 14 φιοά πιιαίογὶδ ογδὶ ροιδβίδι ἰδ, 4υ8πὶ 
Ὁΐ δι6}}1 οσοπιρείαϊ, ᾳφυοά δοἰ αὶ τη ὁ οοουϊοίυγ, 

Τη060 ἀρρηγοαῖ, οἱ οὐηιὶ Δρραγοί, συ γϑυι 5ἰβίδι. Ηΐπς 

}}} ἱπογαπιδπίυη οὶ σορογιηῖ : ἰάσο Ἰφἰδιΐ δυηὶ., 
4υ͵ὰ φυοά χυξγοθαπι ἱπνοπογυπηί, 4υΐα ἡυηιὶ νογὶ 4118 
οἤδεοι! βυηΐϊ, φιήᾶ ποη Γ[᾿π8Γἃ ἰδηῖϊυ:} δι 5 ΡΟ Γυϊ [6 Ὁ: 

εἷος αγάσηιϊν (γίοιὶ ἐοϑ᾽ἀεγίο Παργῦδηί. ΝᾺ πὶ Δοσοάσῃ 8 

810}, διιρα 6 ἰρϑιπ ρυοτγὶ σαρυϊ βιοιἰϊ, ᾿οϑίο πάθῃ ἀϊ- 
νἰπηπι 6856 ργοίθιῃ : ΟΠ ΠΊΠ06 βἰοιἰϑδοὶ, δι δἀογαβάυμι 

δαἀάιοί!, πο 8 πιρ οἰ (Ὁ ὈΔΡΌΔΓΟΒ, Βα φυὶ ἱμπίον ἰΠ|08 

δλρί δη ἰδοἰπιὶ ογδηῖ. Ὑἱ᾽άθδ ἤδης δι6  8πὶ ἰμγ πιο 0 
Δρράγυΐβ86 ἢ ϑἰφιίάσδῃ οἱ ροϑὶ ργορὶιοιίδηι, οἱ ροϑὶ 84- 

οογάοίυπι δογὶ θυ 406 ἰπιογργοίδιίοησπι, δύμυς 1118 

1ΠΟΡαπίυ ἀυ6. 

4! ἀγείοη εἰ Ῥαπίμε δαπιοεαίεπαξ ε δἰεἰία οοη[μιαἱὶ..--- 

Ἐγυ αϑοδὶ Μαγοίομ., Ἔγυμοϑοδὶ Ῥαυλι8 ϑαιηοβδίδημβ, 

41} ποίμογηηι δὰ νίάογα, 4υ:8 πιαρὶ νἱάογηηι, Ε οοἰ6- 

δἰ: ργοβοηϊογθα (4) : Πθηυ6 οηΐν ραύοὶ πη δὶς {1108 

νοσῖγα. τυ όδοαῖ Μαγοίοη, οιπὶ υἱάθηβ ἴῃ ΟΔΓΙ6 

ϑογααπ). Εν υδϑοαὶ Ραυ 5, ν᾽ θη}8 ἢΠυπν ποἢ 5:Π}- 

ΡΝ εἶα αἱ ποπιίπθπι δι ογαγὶ. Νδι} αυοά ἰῃ οὭΓη6 860- 

Ταῖυϑ δἰϊ, Ιἃ οἱ ρβηηὶ Οϑίθπ}} οἱ μΥπΒΘΡ6 : φιοὰ ἃν» 

ἰδ Ποὴ «858] ΠΟΙ πο πὶ ριγυπὶ) δἀογανογίηι, ἀοο]γαπὶ 

ὄυμν ἱπιιμαίυγα: (οἰδι} 1218 ργοίδγυμ! ἀυηδ, 4025 60 
οἴδπενγίὶ μᾶγ ογδὶ. Εγυυοβοδηὶ οὐτὰ {ΠΠ|ΠΦ οἱ 7υσπὶ, ἀπ 

ἐμ τ!αγοδ οἱ πηλᾷο8 νἰάοηϊ, αυΐ ᾿ρ508 ργουδηΐμηῖί, π66 
μυϑπὶ Π|05 Δεοδάδγο νοϊιηϊ. Νᾷπηι αι πὶ (Δοία δυηῖ, 

[υἱυγογυπ ογδηὶ ἤφυγα : δίφυδ ἰ) ἐχουἶο 'ρ50 ἀ60]4- 

τῖυπι οὁ5ι, βοι65 ρορυΐυπι ἰΠΠυπ ργωνθηϊυΓᾺ8 856. 

Βὸυ οὐ, ἱπηιῖθβ, ποθὴ ἂὺ ἰηΐδῖο,, δὰ ροβίϑα ἀΐοοιαί, 

Ευηίος ἀοοείε οπιηθὲ θεπίεε (Μαιἐι. 38. 19)7 Ουΐα, υἱ 

ἦλιν ἀϊνὶ, φιοὐ ἰυης [Δοίυπὶ 65ὶ, Πγόγιαι ἤρυγα, οἱ 

ηναβὶ ργβαϊοιο ογαὶ. Οοηβοπίλιοιιπι φυΐρρο δγαὶ, υἱ 

δυύκπὶ οἴ 6 ΓΟΒ μγαβοθι δγϑι : 4αυΐᾶ νΕΓῸ ργερρδι 0} 5: 

νεῃοἤοίυπι Βροθίθ γοβρύδγυηι, ΓῸβ ρΓΩΡΟΒίογα γογλᾶ 

δὲ : δἰαυϊοπι πΠο46 ᾿ς ρὰΓ δγαῖ, υἱ πιδρὶ διίδ 2υ- 
ὀπὸ5 νοηίγεηῖ : π64|6 υἱ ἰΐ 4ιυὶ ἰδηίο δραιἰο ἀϊδί8- 

ὑυάδηΐ, 608 4ιυἱ οἶγολ υγῦοπι) ἰρβαπὶ [Δ᾽ θαι δη!6- 
σοὔὐογοηϊ,, ποαὺδ υἱ ἰΐ, 4φυ! πὶ Πἀτππὶ δυάίογαπὶ 608, 

αυΐ ἰπίογ τοὶ ργοριοιία8 ἱπηυίγ εἰ ἕμογδηὶ,, ργανοηὶ- 
Ῥεηΐϊ ; γογυηὶ αυΐα ἰῃ βυμπιὰ Ὀοπογαπι βιιογυπὶ ἱξηυ- 

(α) Ηἰο πιαρὶ ἀϊσποίωυν Ἐσοϊοϑὲθο ΘηΐίοΡο8, αιΐα ἱρεὶ 
Ῥγϊηνὶ ἴῃ Γοσίοηο 508, 10 οἰίαπι ἰῃ “υὐφα, (Ρἰβίυπι ϑάνο- 
πἶ550 μα σαγυηί. Οὐδ γαϊΐοπο δυςσίογοβ οἱ [μπαἀαίοτο9 (δμεὶ» 
διἰδηϊδεν αἰςὶ μουδυμῃὶ. 

5. ΖΟΑΝΝΙΒ ΟΠΠΛΥΒΟΘΤΟΝΙ ἈΒΟΗ͂ΙΕΡ. ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡ. “8 

ΓΆΠΕΪΔ γϑγϑὰ "ΔηΠ0Γ, 4υΐ πῃ Ῥογβί δ, 608 4υὶ δογυϑυ- 
ἰγπιῖβ ϑπι ργιυδγίυηι ; ἰά ηυοά Θδιΐληι ἀἰεὶ! Ῥαυΐυβ : 

Ῥοϑὶφ ορονγίεϑαι! ἀππεπίΐαγα τίη τόσπιηι [οὶ - 
δοί για νος ἱπαάϊσπος ἡμαισαδιΐε, δοδ φΟΉΕΓ ΜΙ Υ 

σα φεπίεδ (Αεἰ. 1ὅ. 40). ΕΔ π|δὶ δ δηίθα ἱπογοι υ}} 
ογϑηΐ, ἃ πηλρὶβ 8] 6 πὶ δυάΐδη! 68 ΔΟΟΌΓΓΕΓΟ ΟρΟΓΙ ΟΡ δῖ : 

βο ποίιογυηὶ : ἰάδοφιο, 1}}16 ἀογιηϊοπιεῖθι8,, Π ρΓγα- 
ουγτγυηῖ. 

ὅ. Βαβοτία!!ο πιοταί ἰδ. (Οἱ ἱπάϊσπο πιμειετὶα ἐμεμμηι, 
Ποτοαὶ εἰπιϊίος. Τ ̓θαϊγογμηι οὐδοωπίίας. --- Μᾶροϑ ἰια- 
416 ΒΕ ΒΆΠΊΌΓ, οἱ ἃ ΑΓ ΔΓΟΓΌΠῚ ἰδ θη πιογΐδθιι5 πηι! ἃ 
ἐμ θγοΑρο αἶμα Π08 ΤΟΙΠΟΥΘΆΠ08., υἱ ΟΠ γἰβίυπι νἱάθᾶ- 
"18 : συδπἀοηιάοπι 6ἐ ἱρϑὶ ηἰϑὶ ργοου! ἃ δυΆ γορίοῃϑ 

Γοοδϑϑίϑδθηϊ, πῃ ᾿Ππυπὶ νἱδυγὶ ογδιῖ. Ποοοάδπι"β ἃ 

ἰογταπὶβ ποβοῖ 5. Εἰδηΐπὶ πιαρὶ, ὄυπι ἰῃ Ῥογείάθ 68- 

δοηϊῖ, 5ι6 8 π| ν᾽ ἰαυδηϊ : οαπι Δυΐοπη ἃ Ῥογβίια γθοθββο- 

Γιηΐ,, 0] 6 [181}|πὸ ΘΟΙΒρΟΧοΓα : ἰπ!0 66 8.6 |21} 

αἰ γΆ σἰβιγὶ ογληΐ,, πἰϑὶ Ῥγοπηρίο διηΐπιο ἰη 6 ργοίδοι! 

Θδ5θηϊ. ϑυγράπ)ι8 ἰαί οἱ ΠΟΒ; οἰϊδηιδὶ οπιθϑ 
Ρεγιυγθοηίι, δ ἀοπηυπι ριυδὺὶ ΟυΓΓΆΙΏ18 : οἰϑὶ Γεβ68, 

οἰδϑὶ ρορυἱὶ, οἰϑὶ ἐγγαπεΐ πῆς νἱὰπι ἰπιοΓοίρογα δδια- 

ὅλ, π6 εἰδοίἀογίυπι βοϊνδιηιβ. 9:5 δηΐμ ὑπιηΐα ἰμ- 

ξνυσι 8 πιαῖα ἀ6ρ6] !]6πιιδ. ϑιφυίαπι οἱ δ φιοφις, 
εὖθ ρυθγυπὶ υἱἀβϑαηῖ, ρμαγου]υπὶ., 4ηοὰ ἃ γοᾷα πι6- 

ἰυθθδηΐϊ, ποη εἴδιρίββοηϊ. Απίδαυδηὶ ρυδειπὶ νἱκ6- 

τοηῖ, {π΄ ογα 5, ραγίουϊα, ρογίυγ θαι 101168 υπάΐᾳιο ἰηδέ:- 

Βαηῖ ; ροδὶ δεογδιϊοῃοπιὶ 6 ΓῸ, ἐγάῃαυ! 188 δἰ 4η6 
860 εΓ}138:; ΠΟ6ΠΠ6 υἱιογὶ 5 5.6 }}., δορὰ δηροίαϑ ἱμδὺς 
οχοίριι,, οὖ διυγηιίοια βϑοργάοίοβ οδοϊοβ : οἱοπίηι 
τυ θ γα Οὐ εγυηϊ. Ὠηδ518 ἰἰδηι6 δυάιίΐσο ρορυΐο, 
ρογίυγυαιδ οἰνποιθ,, βϑιβυϊαγῖο ἸΥΓΊΠΠΟ,, δβιρου)εγὶ 

Ροπιρᾶ, ἱῃ Βοι ] οἴ πὶ οεἷϊο ρέγζ8., υνὶ ἀοπιιβ μην ἷδ 
δρί γἰι0.}}5. Ἐπὶ δε πΔ ρϑβῖοῦ [ῸοΥβ, Θοηπο δι νοπογίβ, 

Ρυδγιη) ἢ! αἰναγθογὶο υἱδε 8. Εδπιδὶ Γὸχ [πο γῖ8., 

π66 ἰδπίθη δύυθπογὶδ, ἢἰδ}} εἰ ρβηγριγα ργούογὶι : 

οἰἰδεηϑὶ πιᾶρη8 Γδγίβ, πἰ μὲ} (6 ος ἱμιραάϊθι.,, εἰ ποιὸ 
μοιογδίαγιδ δἀογαιυγυσαυα δοοθβϑϑογὶδ, ἢ. οονου ολ- 
ἰυτὰβ ΕἸ πὰ θεὲ : δἷἱ οὐὔπὶ ἰγοθίηογο δἰπιυὶ ἐἰὶ βαιμ ο 

ἰιος οχογὶβ ; πξδὸ οηΐπι δῖ ο ροβϑυπὶ ΟΠ ΟΌΓΓΟΓΟ. 56 

Αγ 6 Ἡογοαΐ 51η}}}}5 88 οἱ ἀΐοϑ8, ὕ᾽ νεπίξης αὐοτεηὶ 
ἔπηι, νΘηΐοηϑῆυδ Οσοίάθγο ἰοηί65. 1}}} θηΐπι δἰ πηΐ 9 

διηῖ, υὶΐ ᾿'πάϊφηθ πγδίογίοσυπ) ρϑγιοἶρ68 ουπί. Νλιη 

φυὶΐ υ͵]υκαιοι! 651, της δρὶ!, ἰη4η}!, σογροτὶθ οἰ εαπηΐ- 

πὶς δοινιϊπὶ (1. ον. 11. 317). Νδιὴ αιἱὶ υ] υπιοάϊ διπὶ, 

δα θθῖ ἰη 86 ἰγγθηυπὶ ἰηνι ἀδηίοπι τορῦποὸ ΟΝ γί“ ΐ, 
πιδιηοιδπι "6 Πη106 ΠΠΟΡοάο ἰπ᾽ υ ΡῈ πὶ. ΗΟ συΐρρα ἰπν- 

Ρόγάγα νὐ]δ., πιϊι!1αυ6 ΟὨΠ ΓΕΒ 8008, 4ιὶ δἰπιυ (6 

υϊάοπι δάογοηϊ, 564 δι ογϑπὰο ἰυφυϊεηιϊ. Τίδϑιν8 
ἰιλη86.,, Π6 δροαίοπι διρρ!ίοιπι οἱ Δἀογδίογιπι ἰἰυ οἃ - 

πιιι5., Ορογὸ δυίοπ) σοπιγαγία οχ ἰθθλιυβ. Οπι δ 6 

πιδηΐθι5 ργοΪϊ οἰδηνι5 δἀοτγαίανὶ. δ᾽ δυγυπι Πα) δηλ, 

ἰρδιη οἴδιαπιιιθ, ἢος ἀοίοαἀΐδηι8. δὶ διὶπι θαγθν 

ν}}} δά ποῃογοπὶ τυηο γᾷ ἴσο οὈϊυϊογυηιὶ, 4υ}8 ἴι) οΥ 8 

ἢἰἶδί τὐὐθυα5 ἱπάϊ οι) Ὁ οἱ 11} ἰδηιδπε ΘΌΒΟΘΡΟΓΟ Υἱδπὶ, 

δ πϑιιπὶ νἱἀδγοηῖ,, φυδιη Θχουδβδιίοιιοπι ἢ }}61}5 ἴὰ, 

φυΐ πὸ δὰ νίουμι φάθι ὑπαπὶ ρΓΟρΟΓΆ8, υἱ ἰνΠΓπλιῖιν, 
δὲ ἴῃ νἱπου 5 ἀδίρηίιπι νἱϑ᾽165 ἢ Αἰαιϊὶ 205 οἱ ἐπ ΓΠ}ιν5, 



Ἵ7 ἹΝ ΜΑΊΤΗ ΣΌΝ ΠΌΔΠῚΙ,. ΥὙΠ. 18 
ἐρωτῆσαι τοὺς Ἰουδαίους, χαὶ πᾶσ' χατάδτλον πὸ 

πρᾶγμα γένηται [109]. Ἐπειδὴ γὰρ "" ἠρώτησαν χαὶ 

διδασχάλους ἔσχον τοὺς ἐχθροὺς "δ, φαίνεται πάλιν 

αὐτοῖς. Καὶ σχόπει ἀχολουθίαν ἀρίστην γινομένην "δ. 

Απὸ μὲν γὰρ τοῦ ἀστέρος δέχεται αὐτοὺς ὁ τῶν 
Ἰουδαίων δῃμος χαὶ ὁ βασιλεὺς, καὶ τὸν προφήτην 

εἰσάγουσι διδάτχοντα τὸ φαινόμενον. ᾿Απὸ δὲ τοῦ 
προφήτου πάλιν ἄγγελος αὐτοὺς παραλαθὼν πάντα 

ἐδίδαξε" τέως ὃΣ ἀπὸ Ἱεροσολύμλων εἰς Βηθλεὲμ διὰ 

τοῦ ἀστέοης βαδίζουσιν " ὁ γὰρ ἀστὴρ πάλιν χἀχεῖθεν 
συνώδευσεν "7 ἵνα μάθῃς χἀντεῦθεν, ὅτ' οὐ τῶν πολ- 

λῶν εἷς Ἦν οὗτος " οὐδὲ γὰρ ἔχει ταύτην τὴν φύσιν 
ἀστὴρ οὐδὲ εἷς. Καὶ οὐχ ἁπλῶς ἐδάδιξεν, ἀλλὰ προ- 

ἥγεν αὐτοὺς ἕλχων χαὶ χειραγωγῶν ἐν ἡέρᾳ μέσῃ. 
δ΄. Καὶ τί τοῦ ἀστέρος τούτου ἔδει, φησὶ, λοι πὺν 

ποῦ χωρίου γνωρισθέντος ; Ἵνα χαὶ τὸ παιδίον ὀφθῇ. 
Οὐδὲ γὰρ ἦν τι τὸ δηλοῦν αὑτό- ἐπειδὴ οὐδὲ 15 ἢ, 

οἰκία περιφανὴς ἦν, οὔτε ἡ μήττρ λαμπρὰ χαὶ ἐπί- 
στ μος. Ἔδει τοίνυν τοῦ ἀστέρος τοῦ ἐπιστήσοντος " 

αὐ τοὺς τῷ τόπῳ. Διὸ χαὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων ἐξελθοῦσι 

φαίνετα!, χαὶ οὐ πρότερον ἴσταται, ἔτυς τὴν φάτνην 
χατέλαδε, Καὶ θαῦμα συνήπτετο ᾽5 θχύματι' χαὶ γὰρ 

ἀμφότερα παράδοξα ἣν, χαὶ τὸ τοὺς μάγους προσ- 

χυνεῖν, χαὶ τὸ τὸν ἀστέρα προάγειν ν', χαὶ ἱχανὰ χαὶ 

τοὺς σφόδρα λιθίνους ἐπισπάσασθαι. Εἰ μὲν γὰρ εἶπον 

οἱ μάγοι, ὅτι προφητῶν ἤχουσαν ταῦτα λεγόντων, ἣ 

ὅτε ἄγγελοι χατ᾽ ἰδίαν 5 αὐτοῖς διελέχθησαν, χἂν 
ἠπιστήθησαν “ νῦν δὲ τῆς ὄψεως τοῦ ἀστέρος ἄνωθεν 

φαινομένης, καὶ οἱ σφόδρα ἀναισχυντοῦντες ἐπεστο- 

μίζοντο. Εἶτα ἐπειδὴ ἐπέστη τῷ παιδίῳ, ἔστη πάλιν 
ὁ ἀστῆρ᾽ ὅπερ χαὶ αὐτὸ μείζονος δυνάμεως ἣ χατὰ 

ἀστέρα ἦν, τὸ νῦν μὲν χρύπτεσθαι, νῦν δὲ φαίνεσθαι, 
χαὶ φανέντα ἴστασθα!. Ἑντεῦθεν χἀχεῖνοι προσθύχην 

πίστεως ἐλάμθανον. Διὰ τοῦτο χαὶ ἐχάρησαν, ὅτι τὸ 

ζητούμενον εὗρον, ὅτι [110] ἄγγελοι ἀληθείας γεγό- 
νασιν, ὅτι οὐχ εἰχἤ τοσαύτην Ἦλθον ὁδόν " οὕτω πολύν 
τινα πόθον περὶ τὸν Χριστὸν εἶχον. Καὶ γὰρ ἐλθὼν 
χατ᾽ αὐτῆς ἔστη τῆς χεφαλῆς, δεικνὺς ὅτι θεῖόν ἐστι 

τὸ γέννημα " χαὶ σταθεὶς, ἐπὶ τὴν προσχύνησιν 

ἄγει, οὐχ ἁπλῶς βαρθάρους, ἀλλὰ τοὺς σοφωτέρους 

παρ᾽ ἐχείνοις. ᾿Ορᾷς ὅτι εἰχότως ἀστὴο ἑτάνη ; Καὶ 

γὰρ 5 μετὰ τὴν προφητείαν, χαὶ μετὰ τὴν τῶν 

ἀρχιερέων χαὶ γραμματέων ἐξήγησιν, ἔτι τούτῳ 
προσεῖχον. 

Λἰσχυνέσθω Μαρχίων, αἰσχυνέσθω Παῦλος ὁ Σα- 
μοπατεὺς, μὴ βουληθέντες ἰδεῖν ἅπερ οἱ μάγοι εἶδον, 
Εἱ τῆς Ἐχχλησίας πρόγονοι" οὐδὲ γὰρ αἰσχύνομαι 
οὕτως αὐτοὺς χαλῶν. Αἰσχυνέσθω Μαρχίων, ὁρῶν 

Θεὸν ἐν σαρχὶ προσχυνούμενον. Αἰσχυνέσθω Παῦλος, 

ὁρῶν οὐχ ὡς ἄνθρωπον προσχυνούμενον ἁπλῶς. ᾿Αλλ. 

ὅτι μὲν ἐν σαρχὶ, τὰ σπάργανα δείχνυτι χαὶ ἡ φάτνη 

ὅτε δὲ οὐχ ὡς Ψιλὸν ἄνθρωπον προσεχύνουν, δηλοῦσιν 
ὲν ἀώρῳ τῆς ἡλιχίας τοιαῦτα δῶρα προσάγοντες, ἃ 

ξεῷ προσάγειν εἰχὸς ἦν. Αἰσχυνέσθωσαν μετ᾽ αὐτῶν 

δ γὰρ] γοῦν Ε΄, δὲ Α. Β. 
Ρ.. γξνομένην Βα. γινομένην οἡι. Ε΄. (εὐ ρ. Δὲ 6.) 
ΒΕ. μὴ... μὴῆτε ἢ. μήτε ... μήτε Ε', 
πται τῷ ). "' προσάγειν Εἰ. 
ἐχείνων τῶν ἐχείνων ). Ε΄. τὸν ἐχεῖνον Εἰ ἃ. 
Εὐ64. 

1] πρὶν οὖν Δ. Β. πρὶν ἢ Ὑχ 

Ρατποι.. ὅπ. 1,0} 

15. ἐχθοοὺ:] 51. ὦ, Ε΄ Δη. Αστιν, σΟΙοΕ οὐπὶ ΘΡ. Ἰουδαίους. 
11 συνώδευεν Εαά. 

19. ἐπιστήσαντος ΒΠ4. οἱ ργ. Α. 
5. κατ᾿ 13} χατὰ διάνοιαν ἃ. ἢ. 

άσει τὸν Ἰουδαϊγχὴν δῆμον ἵ΄. 
36 σοὺ Κυρίου οἵἷπ.. Δ. δ. κοὔ Θεοῦ Ε΄. Αη. Ατγηι. 

ἐναξίως μεταλαμθάνοντες" χαὶ περὶ ἐλεημοσύνης, καὶ τοῦ φεύγει τὰ " σχάνδαλα Α. [᾿ δέατρα 8 

χαὶ Ἰουδαῖοι, βαρθάρους καὶ μάγους ὁρῶντες αὐτοὺς 

φθάνοντας, χαὶ οὐδὲ μετ᾽ ἐχείνους ἐλθεῖν ἀνεχόμενοι. 

Καὶ γὰρ τύπος ἣν τῶν μελλόντων τὰ τότε γινόμενα' 

χαὶ ξξ αὐτῶν τῶν προοιμίων ἐδιλοῦτο, ὅτι φθάτε’ 

τὸν δῆμον τὸν ἐχείνων 5 τὰ ἔθνη. Καὶ πῶς, φησὶν, 
οὐχ ἐξ ἀρχῆς, ἀλλὰ μετὰ ταῦτα ἔλεγε" Πορευθέντες 
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη ; "Ὅτι τοῦ μέλλοντος, 

ὅπερ ἔφην, γίνεσθαι τύπος ἣν τὸ συμθαΐνον, χαὶ πρὸ- 
αναφώνησίς τις. Τὸ μὲν γὰρ ἀχόλουθον ἣν, Ἰουδαίους 

προσελθεῖν πρώτους " ἐπειδὴ ὃς ἐχόντες προὔδωχαν 
τὴν οἰχείαν εὐεργεσίαν, ἀντιστρόφως [{11] τὰ πρά- 

γματα γέγονεν. Ἐπεὶ οὐδὲ ἐνταῦθα πρὸ τῶν Ἴου- 

δαίων ἔδε: τοὺς μάγους ἐλθεῖν" οὐδὲ τοὺς ἐχ τοσού- 

τοῦ διαστήματος προλαβεῖν τοὺς παρ᾽ αὐτὴν τὴν πό- 

λιν χαθημένους " οὐδὲ τοὺς οὐδὲν ἀχηχοότας φθάσαι 

τοὺς προφητείαις συντραφέντα: τοσαύταις. Ἐπειδὴ 

ὃς μεθ᾽ ὑπερθολῆς τὰ οἰχεῖα ἢγνόησαν χαλὰ, οἱ ἀπὸ 
ΠΙεραίξζος τοὺς ἔν ἸἹεροσολύμο.ς προλαμξάνουτιν" 

ὅπερ οὖν χαὶ ὁ Παῦλός φησιν Ὑμῖν ἀναγχαῖον 
ἦν "" πρῶτον .1α.1ηθῆναι τὸν λόγον τοῦ Κυρίου 35" 

ἐπειδὴ δὲ ἀναξίους ἑαυτοὺς ἐκρίνατε, ἰδοὺ στρε- 

φόμεθα εἰς τὰ ἔλνη. Εἰ γὰρ χαὶ μὴ πρὸ τούτου 

ἐπείθοντο, παρὰ γοῦν τῶν μάγων ἀχούσαντας ἔδει 

δραμεῖν" ἀλλ᾽ οὐχ ἠθέλησαν’ διὰ τοῦτο, χαθευδόντων 

ἐχείνων, οὔτοι προτρέχουσιν. 
ε΄. Γ᾽ ᾿Αχολουθήσωμεν τοίνυν χαὶ ἡμεῖς τοῖς μάγοις͵ 

χαὶ τῇ: βαρδάρου συνηθείας ἀπαλλαγῶμεν, χαὶ πολὺ 
τὸ διάστημα ποιήσωμεν, ἵνα ἴδωμεν τὸν Χοιστόν 

ἐπεὶ χὰἀχεῖνο!ι εἰ μὴ μαχρὰν τῆς αὐτῶν ἐγένοντο 

χώρας, οὐχ ἂν αὐτὸν εἶδον. ᾿Αποστῶμεν τῶν γηΐνων 
πραγμάτων. Καὶ γὰρ οἱ μάγοι, ἕως μὲν ἧσαν ἐν τῇ 

Περσίδι, τὸν ἀστέρα ἑώρων’ ἐπειδὴ δὲ ἀπέστησαν 
τῆς Περσίδος, τὸν ἥλιον τῆς διχαιοσύνης ἐθεάσαντο 

μᾶλλον δὲ οὐδὲ τὸν ἀστέρα ἂν εἶδον, εἰ μὴ προθύμως 

ἐχεῖθεν ἀνέστυησαν. ᾿λναστῶμεν οὖν χαὶ ἡμεῖς χἂν 
πάντες ταράττωνται, ἡμεῖς ἐπὶ τὴν οἰχίαν τοῦ παι- 

δίου τρέχωμεν" χἂν βασιλεῖς, χἂν δῆμοι, χἂν τύραν- 

νοι τὴν ὁδὸν ταύτην ἐχχόπτωσι, μὴ χαταλύωμεν τὸν 
πόθον. Οὕτω γὰρ πάντα τὰ ἐπιχείμενα διαχρουσό- 
μεθα δεινά. Ἐπεὶ καὶ οὗτοι, εἰ μὴ τὸ παιδίον εἶδον, 
οὐχ ἂν τὸν χίνδυνον ἐξέφυγον τὸν παρὰ τοῦ βασιλέως. 
Πρὶν ἣ 38 τὸ παιδίον ἰδεῖν, φόδοι καὶ χίνδυνοι χαὶ 
ταραχαὶ πάντοθεν ἑπέχειντο' μετὰ δὲ τὴν προσχύνη- 

σιν, γαλένη χαὶ ἀσφάλεια" χαὶ οὐχέτι ἀστὴρ, ἀλλ᾽ 

ἄγγελος αὑτοὺς [112] δέχεται, ἱερέας ἀπὸ τῆς προσ- 

χυνήσεως γενομένους" χαὶ γὰρ χαὶ δῶρα προσέφερον. 

ῬΑ εὶς τοίνυν χαὶ σὺ τὸν Ἰουδαϊχὸν λαὸν, τὴν ταρατ- 

τομένην πόλιν, τὸν φονῶντα τύραννον, τὴν βιωτιχὴν 

φαντασίαν, στιεῦσον ἐπὶ τὴν Βηθλεὲμ, ὅπου ὁ οἶχος 

τοῦ ἄρτου τοῦ πνευματιχοῦ. Κἂν γὰρ ποιμὴν ἧς, καὶ 
ἐνταῦθα ἔλθης, ὄψει τὸ παιδίον ἐν καταλύματι, Κἂν 
βασιλεὺς ἧς, χαὶ μὴ παραγένῃ, οὐδέν σοι τῆς πορ- 
φυρίδος ὄφελος" χἂν μάγος ἧς, οὐδέν σς χωλύσει 

τοῦτο, μόνην ἂν ἐπὶ τῷ τιμῆσαι ἔλθῃς χαὶ προσχυ- 

᾽6 γεγενημένην 
18 οὐδξ... οὔτε] μηδξ. .. μῆτε (- 

390 συνήπτετο] συνῆπτε τῷ (ἡ. συνῇ“ 
"5 Καὶ γὰρ] 1}. καὶ ΕΚ... Ἦἢ τὸν 

“5 ὅν οἷν, Εν, ἣν ἀναγχαῖον 
Ἐ ΠΘΙΚΟΝ. Ὅτι βλάπτοντα! οἱ τῶν ον 

: πον. 

" 
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νῆσαι, χαὶ μὴ χαταπατῆπαι τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ “ ἂν 
μετὰ τρόμου χαὶ χαρᾶς τοῦτο πο:ἢ ς᾽ ἔττι γὰρ ταῦτα 

ὁμοῦ συνελθεῖν ἀμφότερα. ᾿Αλλ᾽ ὅρα μὴ κατὰ τὸν 

Ἡρώδην γένῃ. χαὶ εἴπῃς Ὅπως ἐλθὼν προσκυγνή- 
σω αὑτὸν, χαὶ ἐλθὼν ἀνελεῖν βουληθῇς. Τούτῳ γὰρ 

ἑοίχασιν οἱ τῶν μυστηρίων ἀναξίως μετέχοντες. 

Ἔγνοχγος γὰρ ὁτοιοῦτος ἔσεται, φησὶ, τοῦ σώματος 
κεὶὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου. Καὶ γὰρ ἔχουσιν ἐν 

ἑαυτοῖς τὸν τύραννον ἀλγοῦντα τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χρι- 
στοῦ, τὸν ἐχείνου τοῦ Ἡρώδου παρανομώτερον, μα- 

μωνᾶν. Οὗτος γὰρ βούλεται χρατεῖν, καὶ πέμπει 
τοὺς οἰχείους τοὺς ἑαυτοῦ, προσχυνήσοντα: μὲν σχή- 

ματι, σφάττοντας δὲ ἐν τῷ προσχυνεῖν. Φοδηθῶμεν 
τοίνυν μή ποτε σχῆμα μὲν ἱχετῶν χαὶ προσχυνητῶν 

ἔχωμεν, ἐν δὲ τῷ ἔργῳ τὰ ἐναντία ἐπιδειξώμεθα ᾽5. 

Καὶ πάντα ἀπὸ τῶν χειρῶν ῥίψωμεν, προσχυνεῖν 

μέλλοντες. Κἂν χρυσὸν ἔχωμεν, αὑτῷ προσενέγχω- 

μεν, καὶ μὴ χατορύξωμεν. Εἰ γὰρ οἱ βάρδαροι τότε 

ξχεῖνο!; εἰς τιμὴν προσήνεγχαν, τίς ἔσῃ μηδὲ τῷ 

χρείαν ἔχοντι διδούς; εἰ ἐκεῖνοι τοσαύτην ἦλθον ὁδὸν, 
ἵνα τεχθέντα ἴζωσι, ποίαν ξξεις ἀπολογίαν σὺ, μηδὲ ᾿ 

στενωπὸν ἕνα ἀπιὼν, ἴνα ἀῤῥωστοῦντα ξπισχέψῃ χαὶ 
δεδεμένον ; Καίτοιγε χάμνοντας χαὶ δεδεμένους, καὶ 

τοὺς ἐχθροὺς ἐλεοῦμεν " σὺ δὲ οὐδὲ τὸν [{|15] εὐερ- 
γέτην τὸν σὸν χαὶ Δεσπότην. Κἀκχεῖνοι μὲν χρυσίον 
προσήνεγχαν᾽ σὺ δὲ ἄρτον μόλις δίδως. Ἐχεῖνοι 

εἶδον τὸν ἀστέρα, χαὶ ἐχάρησαν" σὺ δὲ αὐτὸν ὁρῶν 
τὸν Χριστὸν ξένον ὄντα χαὶ γυμνὸν οὐχ ἐπιχάμπτῃ. 

Τίς γὰρ ὑμῶν διὰ τὸν Χριστὸν τοσαύτην ἀποδημίαν 
ἀπεδήμησε τῶν μυρία εὐεργετηθέντων, ὅσην ἐκεῖνοι 

οἱ βάρβαροι, μᾶλλον δὲ οἱ φιλοσόφων φιλοσοφώτεροι; 

Καὶ τί λέγω τοσαύτην ὁδόν; Πολλαὶ γὰρ τῶν γυναι- 

χῶν οὕτως ἡμῖν μαλαχίζονται, ὡς μηδὲ ἄμφοδον ἕν 

ὑπερδῆναι, χαὶ ἰδεῖν αὐτὸν ἐπὶ τῆς φάτνης τῆς πνευ- 
ματιχῆς 3, εἰ μὴ ἡμιόνων ἑἐπιλάδοιντο. “ἕτεροι δὲ 

ξπειδὴ βαδίζειν ἔχουσιν ᾿", οἱ μὲν βιωτιχῶν πραγμά- 

των ὄχλον, οἱ δὲ θέατρα τῆς ἐνταῦθα ἀφίξεω: προτι- 

θέασι. Καὶ οἱ μὲν βάρθαροι πρὶν ἰδεῖν αὑτὸν τοσαύ- 

τὴν ἤνυφαν ὁδὸν δι᾽ αὐτόν" σὺ ὃὲ οὐδὲ μετὰ τὸ ἰδεῖν 

ἐχείνους ζηλοῖς, ἀλλὰ ἀφεὶς αὐτὸν μετὰ τὸ ἰδεῖν, 

τρέχεις ἵνα τὸν μῖμον ἴδῃς (τῶν γὰρ αὑτῶν ἅπτομαι 

πάλιν ὧν χαὶ πρώην): χαὶ χείμενον τὸν Χριστὸν 35 

ὁρῶν ἐπὶ φάτντς, χαταλιμπάνεις, ἵνα γυναῖχας ἐπὶ 
σχηνῆς ἴζῃ:, Πόσων οὐχ ἄξια ταῦτα σχηπτῶν ; 

ς΄. Εἰπὲ γάρ μοι, εἴ τίς σε εἰς βασίλεια εἰσαγαγεῖν 

ἐπηγγέλλετο ὅν", χαὶ δείξειν τὸν βασιλέα χαθήμενον, 

ἄρα ἂν εἴλου τὸ θέατρον ἀντὶ τούτων ἰδεῖν ; Καίτοιγε 
οὐδὲν οὐδὲ 85 ἐχεῖθεν κερδᾶναι ἦν. Ενταῦθα δὲ πηγὴ 
πυρὸς πνευματιχὴ ὅ ἀπὸ ταύτης ἀναδλύζει τῆ; τρα- 
πέζης" καὶ σὺ ταύτην ἀφεὶς, χατατρέχεις 57 εἰς τὸ 

θέατρον, ἰδεῖν νηχομένας γυναΐχας καὶ φύσιν παρα- 

δειγματιζομένην, χαταλιπὼν τὸν Χριστὸν παρὰ τὴ". 

'τηγὴν χαθήμενον ; Καὶ γὰρ χαὶ νῦν παρὰ τὴν πηγὴν 
χάθηται, [114] οὐ Σαμαρείτιδι διαλεγόμενος, ἀλλ᾽ 

“9. ἐπιδειχνύμεθα Α. ἢ, (. ἐπιδειχνύμενοι Ἐ΄. 
λη. Αγ). τῆς πν. τραπέζης (. 
Εὐὰ. ὅ᾽ ἐπήγγελτο Α. 58 οὐδὲ] οὔτε 
" ἀποτρέχεις Α. Βι ὦ. 35 μόνον Εμὲ. 
χαὶ τὸ Ε΄, ὅδν. 
προτρηπὴ Ε΄, φυοσιπι ἰδοαγα υἰθ} ΑΓη,. 

89 μηδὲ] 516 [}, οῳοἰογὶ μῆτε. 
89 ἔχουσιν] οὐχ ἐκέυν Ε : ἐὶ 

Ὁ. Ε. ἐχεῖθεν] ἐχεῖ Εἰά. 
89 μένει] ἀναμένει Κ΄. 

δ τῇ) γεγο χαὶ τῇ, δἱ 5ἷο Αι. βεύ χαὶ οι"). Β. οἱ ἐογγ. (᾿. ΑἸϊα Ἰοσεο ἐδί χαὶ τῶν θ. τ. 
δ αὐταὶ οἱ τηοχ ἔδει μὲν χατὰ Εὐώ. 

ὁλοχλήρῳ πόλει" τάχα δὲ χαὶ νῦν Σαμαρείτιδι μόνῃ. 
Οὐδεὶς γὰρ αὐτῷ πάρεστιν οὐδὲ νῦν' ἀλλ᾽ οἱ μὲν τοῖς 
σώμασ! μόνοις ᾽", οἱ δὲ οὐδὲ αὑτοῖς. ᾿Αλλ ὅμως αὐτὸς 

οὐχ ἀναχωρεῖ, ἀλλὰ μένει ὅ, καὶ παρ᾽ ἡ μῶν αἰτεῖ 

πιεῖν, οὐχ ὕδωρ, ἀλλ᾽ ἁγιωσύνην: τὰ γὰρ ἅγια τοῖς 

ἁγίοις δίδωσιν. Οὐδὲ γὰρ ὕδωρ ἀπὸ ταύτης ἡμῖν 

παρέχει τῆς πηγῆς, ἀλλ᾽ αἷμα ζῶν καὶ μὴν θανάτου 
ἐστὶ σύμδολον, ἀλλὰ ξωῆς γέγονεν αἴτιον. Σὺ δὲ ἀφεὶς 
τὴν πηγὴν τοῦ αἵματος, τὸ ποτήριον τὸ φρικῶδες, εἰς 

πηγὴν ἀπέρχῃ διαθολιχὴν "5, ὥστε νηχομένην πόρνην 

ἰδεῖν, χαὶ ναυάγιον ὑπομεῖναι ψυχῆς. Τὸ γὰρ ὕδως 
ἐχεῖνο πέλαγος ἀσελγείας ἐστὶν, οὐ σώματα ποιοῦν 

ὑποδρύχια, ἀλλὰ ψυχῶν ναυάγια ἐργαζόμενον. ᾿Αλλ 
ἡ μὲν νήχεται γυμνουμένη τὸ σῶμα, σὺ δὲ ὁρῶν 

χαταποντίξῃ πρὸς τὸν τῆς ἀσελγείας βυθόν. Τοιαύτη 

γὰρ ἡ τοῦ διαδόλου σαγήνη οὐχ εἰς αὐτὸ χατιόντας 
τὸ ὕδωρ, ἀλλ᾽ ἄνωθεν χαθημένους τῶν ἐχεῖ χαλιν- 

δουμένων μᾶλλον ὑποδρυχίους ποιεῖ, χαὶ χαλεπώτε- 

ρον ἀποπνίγει τοῦ Φαραὼ, τοῦ μετὰ τῶν ἵππων χαὶ 

τῶν ἁρμάτων χαταποντισθέντος τότε. Καὶ εἴγε ἣν 

ψυχὰς ἰδεῖν, πολλᾶς ἂν ὑμῖν ἔδειξα ἐπιπλεούσας τοῖς 

ὕδασι τούτοις, ὥσπερ τῶν Αἰγυπτίων τότε τὰ σώ- 

ματα. ᾿Αλλὰ τὸ χαλεπώτερον ἐχεῖνό ἔστιν, ὅτι χαὶ 
τέρψιν τὴν τοιαύτην πανωλεθρίαν χαλοῦσι, καὶ τὸ 
πέλαγος τῆς ἀπωλείας ἡδονῆς εὔριπον ὀνομάζουσι. 
Καίτοιγε εὐχολώτερον ἄν τις τὸ Αἰγαῖον καὶ " Τυῤ- 
ῥηνιχὸν παραδράμοι πέλαγος μετὰ ἀσφαλείας, ἣ τὴν 

θεωρίαν ταύτην. Πρῶτον μὲν γὰρ δι' ὅλης νυχτὸς 
προλαμθδάνει τῇ προσδοχίᾳ τὰς ψυχὰς ὁ διάθολος᾽ 
εἶτα δείξας τὸ προσδοχηθὲν, ἔδησεν εὐθέως χαὶ αἰχμα- 
λώτους ἐποίγσε. Μὴ γὰρ ἐπειδὴ μὴ ἐμίγης τῇ 

πόρνῃ, χαθαρὺς εἶναι νομίσῃς τῆς ἀμαρτίας" τῇ γὰρ 
προθυμίᾳ τὸ πᾶν ἀπήρτισας. Εἰ μὲν γὰρ ὑπὸ ἐπιθυ- 

μίας χατέχῃ, μείζονα τὴν [115] φλόγα ἀνῆψας " εἰ 
δὲ οὐδὲν πάσχεις πρὸς τὰ ὁρώμενα, μείζονος χατηγο- 

ρίας εἴ ἄξιος, ἑτέροις σχάνδαλον γινόμενος τῇ "" τῶν 

θεαμάτων τούτων προτροπῇ, χαὶ τὴν σεαυτοῦ χαται- 
σχύνων ὄψιν, καὶ μετὰ τῆς ὄψεως τὴν ψυχήν. ᾿Αλλὰ 

γὰρ ἵνα μὴ μόνον ἐπιτιμῶμεν, φέρε χαὶ τρόπον ἔπι- 
νοήσωμεν διορθώσεως. Τίς οὖν ὁ τρόπος ἔσται ; Ταῖς 
γυναιξὶν ὑμᾶ; παραδοῦναι βούλομαι ταῖς ὑμετέραις, 
ἵνα αὗται " ὑμᾶς παιδεύσωτιν. "Ἔδει γὰρ, χατὰ τὸν 
τοῦ Παύλου νόμον "", ὑμᾶς εἶναι τοὺς διδασχάλους " 

ἐπειδὴ δὲ ἡ τάξις ἀντεστράφη διὰ τῆς ἁμαρτίας, 

χαὶ ἄνω μὲν τὸ σῶμα, χάτω δὲ ἡ κεφαλὴ γέγονε, χἂν 
ταύτην ἑλώμεθα τὴν ὁδόν. Εἰ δὲ αἰσχύνῃ διδάσχαλον 
ἔχων γυναῖχα, φύγε "᾽ τὴν ἁμαρτίαν, χαὶ δυνήσῃ 

ταχέως ἐπὶ τὸν θρόνον ἀναθῆναι τὸν παρὰ τοῦ Θεοῦ 
σοι δοθέντα. Ὡς ἕως ἃ) πλημμελῇς, οὐχὶ πρὸς γυ- 
ναῖχα "6 μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄλογά σε εὐτελέστερα 

πέμπει ἡ Γραφή" καὶ οὐχ αἰσχύνεται τὸν λόγῳ " 

, τετιμημένον τῷ μύρμηχι πέμπουσα μαθητήν. Οὐ γὰρ 
τῆς Γραφῆς τοῦτο χατηγορία, ἀλλὰ τῶν οὕτω τὴν 

ἑαυτῶν εὐγένειαν προδιδόντων "". Τοῦτο δὴ χαὶ ἡμεῖς 

8: τῆς φάτνης τῆς πν.] 5:16 
8ὲ τὸν Χριστὸν οπ. Ε΄. ητοχ ἐπὶ τῆς φάτνης 

86 πνευματιχοῦ Α. ἢ. ((. πνευμωτιχῆς Ε΄. 
δ τὴν πηγὴν. .. τὴν δια. ά. 5) καὶ. 

δδ γόμον] λόγον Ἐ. 
“6 φεῦγε ιἷς οἱ ράυ]ο ἰηἴνα Εἀ Δ. "5 γυναῖχας Ὁ. Εἰ. τὴν γυναῖχα Ε΄. ποχ εὐτελέστατα Βεἰιὶ. "7 λόγῳ] 51. 
ἰ Ε᾽ γυΐχο τῷ λόγῳ. 58 προδόντων Ἐ. Δι. 



“9 ᾿ ΪΝ ΜΑΤΙΕῸΝ ΠΟΜΉ,. Τὴ Ὁ 
οι νἱποίος,, 'π|0 δ ἐπ} ΠῚ 008 Ὠ ϑΟ ΓΔ ; ἴἃ ΥΟΥῸ μὰ 

δαποῆοιπι αυϊάδπν οἱ Ὠοπιίηππὶ (πππὶ 7. 11} δυγαπὶ 
Οδιυ]ογυηί ; τὰ ράηοπ) νἱχ ἀθεγὶβ 5 || 516114π| νἱ46- 
Τα, οἱ ραν δὶ δυμὴ ; τᾧὰ γόγο ΟΠ γβίυπι ν᾽ δῆς Ποϑρὶ- 
ἴε οἱ ηυΐυπὶ., πο δοοίογὶς Ὁ Ου}8 δε) νοβίρυπι οχ 

15 αιεὶ πι}}}6 ϑδποί οἷα δοοδρογεμῖ, (ἀπ ργῸ ΟΝ Γἶβ(0 

διισοδρὶ  ροΓυργϊ ΠΟ ηθπΏ., ηυδηίιεν {}}} υϑγῖκηνὶ,, πιο. 

1 ΡΒ: ΟΞΟΡ 5 βαρίοπιίίογοβ ἢ Εἰ ημϊὰ ἴσο ἰπΐπιν 

τίαῃ 1 Μιὰ ἀρυὰ 05 πη] 16 Γ6 5 [4 η10}}68 δυηῖ, εἱ 

πὸ σίου. ὉΠῚΠῚ ΓΔΠΘΙΏΘΩΓΟ γα ηἢ, υἱ ἴῃ ΒΡ γ (0.}}} 

ῬτϑΟΡΙΟ ἰρϑιιπὶ Υυἱάοδηϊ,, Ϊδὶ π}}}}}15 νϑῃδηίυγ. ΑἸ] 
απ 05 ποσὶ ἀπ} 1} Δηἀϊ (4 οπ125, γ6} 5 οΌ ΔΓ τ π Π6- 
δοιογυ ἐπγυαπι,, νοὶ {Π θα γογυπὴ ἰγο]αδηιλι!0Π 6 ΠῚ 
δυΐς οὐδυϊ Ἀπίοροπθηι. ΕἸ ϑαγυϑγὶ φυΐάθηι {}}Π} 2216 - 
4υλτῃ ἢ πὶ νἱἀογοηΐ, ἰδηίυπι ἐπογ 8 Θηηθη 5] ϑυηΐ, [ι 

ὙΘΓῸ Π60 ροβίχυλπὶ νἱ ἰδ} ἐμ γὴ5. {Π|05; βοὰ ροβὲ- 
αιῶπὶ νἱ ἀπε, 110 ἀϊ π}}850., διὰ πρἰπιλιπὶ υἱἀοπάυη) 86- 

ΟΟΓΓΙ5 ( ̓ Ισἀ6 πὶ Θηΐη} ᾿ηδἰσίδηι αυΐθ5. ΠΡΟ) : ΟΠ τί- 

510} ἰὴ ρΓΒΘρΙΟ Δ οοι 6 πὶ ΓΘΙ αι δ, οἱ πη] ΘΓΟ5. ἰη 
ϑέθηὰ νἱἀδα8. Θυἷδυ5 Ὦδο (0]Π}Ϊπῖθι.5 ἀἴσηα ποὴ {ι6- 
«ιιῖ ἢ 

6. 51] 4ιι]ς, ᾳφυζ550, ΡΟ] ΟΓοίαΡ, τὸ ἰη ζορίαπι ᾿ἰΡο- 

ὅποογα, [πιραγϑιογοπηηη6 βοἀθπίοπι εἰ] οϑ αηά6Γα, 8: 

0) 5 πο Θροσίλου!ο {ΠοΔιγα πὶ Δη 6 ΙΌΓΓΟβ, οἱ Δ πιϑὶ 1}: 
1] Ὠΐης [πογἱ ΓΘίΘΓΡΟ ρο55653 ΠΣ να γὸ (0η5 ἱφηὶς 5 ͵- 
γὐτ011}8 χ ἢλα ΠΙΘΗ52 δολίυγὶ : (1 ν6ΓῸ δὲ τοϊ οί δὶ 

ἐιδδίγι πὶ Δοο ΡΒ. ἡϑί"Π|65 λυ 6 Γ65 βροοίδίυγι8., ἃς 

8ϑοζηπ) ἰἤυπι ἀεσποποβιαίυπι, ΟἸνγϊ "πη ΓΘ] Πηυ 3 
ἔθοι! δϑϑἀδηίοῃ 7 ΕΠ πυης ΄υοῆυδ ἰυχίδ (Οηίοιι 
φούοιί, πΠΟη ϑηπιαγ (Δηληὶ Δ] 0] 00η5., 55 (Οἴλιη αἰνὶ (ἃ- 

ἴδῃ} : [ὑΓ[2556 ν6γῸ 6 4υοη0 6 ϑΑΠΊΔΓἰ ἰΔΠΔΠῚΊ 50}:Π| 
Δ᾽ Ιοψυΐυ. Νόπιο δε πὶ ἱρϑὶ ἤυης Δ6651, ηἰδὶ φι μίδηι 
σΟΓΡΟΓΟ (διζιπ7, 4}}} Δυ!ο 6 ΘΟΓΡΟΓΟ αυΐϊθαπι. Αἰἰ2- 
τη 'ρ56 ποι} γϑαϑῦ!ῇ; 504 πιᾶηθί ροίμπ ἃ ΠΟ 5 γρο- 

δίυἰλης, ΠΟῚ Δ0ΠΔΠ|. 50 500 }416Π| : 5δποία Πα 06 

ΒΆΠΕΙΪ5 (γί θυΐ 1. Νοαυδ οηἰπὶ δη|υλπὶ 6χ οο (οη(6 ρΓ:Ὁ- 

"»ε!, δοἀ βαησυΐηπαπι νἱνθηίαπι, 4υΐ 5 ΠῚ ὈΟΪυΠΊ 651 ΠΊ0Γ- 
115, 56} νἱῖα οδυιϑὰ δϑί, Τὺυ διιίοπὶ γα! οἴο [Οη6 βαησιυΐ- 

ἰδ. ΡΟΟυ]0 [110 ἰγοπηθηι0, δἰ (Ὀπΐ6πὶ ρογρ 5 αἰ Δ] ουπὶ, 

τι πδίδιι[6Πὶ τ] ΘΓΟ ΓΙ 6 πὶ σΟηΒρ οἶΔ5, οἱ πλυϊγορίμιη 

επἐπια ρα ἰΔγ5. Αι σπίτι {Π|8 ροϊασιιβ 6δί Πα 1 5., 
20) (ΟΓΡΟΓᾺ 50} ἸΠποΓβοῃς, 464 φπἰπιαγυπὶ πδυ γα 

ριγίθηβ. δε ᾿ἰ1|Πὰ παίδι πιά, (ι γογοὸ υἱάδηβ ἀδηϊοῦ- 

Βογίὶς 'η ρῥτγοίυπ μι ΠΣ ηἷ5. ΤΑ}15 φυΐρρα 6ϑί ἀΐαίνο 

5 6ηδ : Π0ὴ 608 41] ἰῃ 824ι4π| ἀδδοσηθιωῖ, 560 ἰΠΠυς 

φοιυ5 ᾳυὶ δυγϑυπὶ δοιίδηι., αυλπι 605 4"] ἰῃ 4411 νθ- 

Ἰυϊδηίυγ,, δ. ΠΊΟΓΘΘΓΟ 5061, βοονίυδαυδ δυῇοσδὶ 605, 

ηιλπὶ Ρ)ιδγαοόποῖ), οηὐἱ οὐτὰ Θηυΐδ οἱ ουγΓθυ5 (τ 6 

ἀεκηογϑιβ 65ι. Εἰ 5] ψυΐϊά6π) Δηἰπι|89 νἀ γα ροΟββ ΠΊ.8, 

Ρίυγίη25 γόους οδίθμάογοι [8 8118 βυρογηδίδληίθα, 

οίεσιὶ ἰθπὸ Εἰ χγριϊογυιη σογρογᾶ. 566. χιορὰ ργανθμθ 

δι, ἰλἰοη) Ρμεογιοίεπι νο]υρίαιοπι φρρα λοι, οἱ ροΣὼϊ- 

εἴο1}5 ροϊλψυ8 ἀοἰοοἰλιοηἷ5. ουτγίριπι νοσᾶηι. Διφαὶ 
{..61}}υὑβ οεἍ( Ἔσαιιπι οἱ ΤΥγγοιϊειμη πῆγα, πηι ἰλυ- 
[5π|0 6] Θροοίλομ] πὶ (α10 ΓΔ} ΠΟ γα. ΝΠ ΡΓΙΠΙΟ ΡῸΓ 

ἐοίδη ποζίοπῃ ἀϊαυοίυ5 Γοὶ οχϑρδοίαιίο!α δηἰπιοβ 

Ρεοιςουρδὶ : ἀοίηἋ6 ροςῖχυδῃ ἰά φυοὰ δχϑροοίδθαίυν 

οδιοηζι, οἰαιπῃ αἰ ἶφαιϊ οἱ ουμεΐνοβ εἴδοίί. Νὰ δηΐμι αιἃ 
Ο{|Π| ΠΊΘΓΘΙΓΙΟΘ ἢ η ΟΟἰἷν Ἴδε], [6 ΡΌΓ68 ἃ ροδοϑίο ἐπημλι- 
ΠΕΠῚ 6586 ; ΕΧ (ΟῃΟυμ  οοη11}8 ΦΙΡΡΡ ἰοίμπην ρογίρολδιϊ. 
Νδιη δ σοποιρίϑοθῃια οἰ πογίβ, ΠΙΔ] ΓΘ Πα πηδηι 
ΔΘ ἢ 51} ; 5[η δυιίθι ᾿ς ἀοριοἰθπάο π1}}}} πηονογῖδ., 
τη87]0ὉἹ σ]ρα! ΟὔπΟΧίι5 65, (πιο εαἰοτὶς ΟΠἤΠηδίσῃίο 

558, οἱ ηυοά ϑρδοιδ6}}}5 ΠΠἸΘΟίιΙ5, οἱ οοαΐοβ (005 οἱ 

σα) ΟΟα 15 ἐρϑημ δημηδηῆι ἀδί!Γθ6 8. ΤΟΓΕΠῚ ΠΟ 5.ΠΉ15 
ἱπογορα(0η6. 501. σοηίοηϊ, ὡρθ ἠλπι οπγοιι δ φθὶ5 

πιο απι ροΓηυΐγΆπι}5. Οεἷ5 ΟΓρὺ πιοάα5 οὔ! Ὁ Ὀχοσὶ- 
115 νϑϑίγίβ νῸ9 ἰγδΔάογα νο]ὺ,, υἱ 'ρβα: νῸὸ5 δρυδίδηϊ. 

Οροτίουας αι ίοπι,, δοσυμάσπι Ῥαυ] ἰοσοπῃ,, νὸς ἀ0- 

ΟἸΌΓΟΒ 6556: 4ιἃ γ6ΓῸ ρ6Υ μόσοιἊη) ἱπνθβι8. ΟΥΪῸ 

ζυΐϊῖ, οἱ ΟΟΓΡΙ5 δθρογὶ 5, σΆραϊ ν6ΡῸ ἰμ Ὁ Γ 15 ροβί(α ΠῈ 

65ῖ, βδὴς βαβίθῃηι) νυἱληη ἀοἰἰσηπιις. Ουσά εἰ πηαρ β(ογί πὶ 

δι ον ῖα γα θϑοὶβ » ἴυχα ροοοδλίμωιν, δἱ εἶ ροίογίβ ἔτ 

50111πὶ Δ θα. εἰ] ἀαίιπι φροθηάογ. Οιεδπ ΐ οαγίο 

ρΡοοζαγθγῖὶβ, ποη Δἃ πη} Π|6 Γ685 ἰληίυπ), 86 οδἰἴλη δ ὑγα- 

ἰογυ πη} Δ} Π2}}πη ὙΠ 155]π|ὰ 16 ΠΉ ΠῚ} ΘΟΓΙΡΙΠΓΆ : Π64Ι16 

Θγαθαβεὶι γαιίοηα ργαάίιπὶ δά [οὐτηΐσληι εἰδεϊρυϊυὴ 

τηογο. Ναῆυς οηΐπὶ ἰά Θογιρίυγο οἰ] ρὰ 65ι, 56 ΘΟΓΟΠῚ 

4υὶ 5ἷς που ται πὶ ργθαΐίάογα 5υ8η). σα οΟΓία πος 

αύυοαια [λοΐδυν5 : δα ἡθης ΄υΐϊάθηι (6 πη]! ο τὶ ἰΓΔά6- 
ἴηυ8 : 5' διιί6ῃ} δ. ἀοδροχοῦὶβ, δὲ ἐγ οϑα  Ν ἢ πὶ 

16 πιλρ 56 γα Π) μ 6 ηλ08., οἱ Οϑ!δηφοηλὰς ᾳυοὶ ἅνοδ, 

4υοὶ ρ 5668, φιοι φιδαγυροίοβ, 4ιοι Γαρ ΠἸὰ ληϊαλλ α 
16 ἰοποϑιΐογα δἱ ἰΘ ρου 0 Γ νἱἀσαηιαν. Ουοὰ 9 ἃ“ 

ΘΟΙΠΡΑΓΆΔΙΙΟηΟ ΘΓ θθϑοΩ5., ἀϑοοη 6 αἀ θυ δι! δη) ΠΟ Β]- 

᾿ἰιϑιο, ἃς κοϊοηηδὲ ροίαξας Πυνυμηᾳυο ἱξπουιη ἴυξο, 

ἰ8πὶ ἀΐοο ρἰβαίμδπι {Πθαιγαίθημ. ΕΠ οηΐπι οἰδοὶμᾶ 
Ροίδξυϑ {Ππ|ὰ εἰθὲ σοηο δι, οἱ {|19πὶ Πλιμπ)δ8 δῦ γε- 

δυπὶ διιοοομάϊ(. 

7. ΝᾺ πη οἱ, Θμὶ γοβρίοἱὶ πιήΐεγεπι αὐ δοπεοιιρίςοον- 

ἄμηι, ͵αηιὶ πιωολιαίις εεἰ ( αἰ. ὅ. 38}: αυΐ πυύαπὶ 

ΟΠΊΠΙΠΟ ΓΟϑρίΘγ ποι] ἀυλ!ι, συοπιλοὰο ἤθη βαχόδη- 
165 σϑριίνιιδ οἰείϊοιιγ ἢ Νοιν 4 ἀὐυνῖυπη ἰΘΠΊΡΟΓΟ 
Νος ποιιίηυπι) 608 πορ ἀϊι, οἱ ΠΠπ παίδηι65 οὐπὶ 
πὴ0}18 ταγρὶ (ἀΐπα ϑροοίδιογο8 οπΊπ65 58] 0οληι. [18 

αυΐρρα ρῥίυνία οἰἰαιηϑὶ τηοῦί6η}) σΟΓρΡΟΓΌΠῚ ἰπογγοι, π6- 

αὐ πἰ8πὶ (ΔΘ δηϊπια δυίογοθαι : 6 ΘΟΗΙΓΔ, π|8- 

Πδη[6 σΟΓΡΟΥΟ δῃϊπιδι ἰμ 6 ΓΙ πη 1. 705 ΟΟΓΙ6 οἰ ἀ6 

δΓΪΠΊΟ Θοηδθϑ51: ἽὩϑίίυγ, νο8 ἰοἴτπὶ ΟΥΡΘΠὶ ργ σά Γο 
οοη ΘΠ {|5, «μιοιἶδπὶ Οἰν 125 νϑδίγα ργὶπια ΟΠ γἰϑιϊδληο- 

γυπὶ πϑπηθῃ Δ }}ε(α) (Λε. 11. Φ0) ; οαπὶ δυῖοπὶ ἐδ 

(5{{|{2(6 ἀρί(γ, η6 δ δργοϑιίογιθιβ απϊδιη ον - 

εἰ υ8 δυρμογαγίὶ ἀγαθοί ἰ5. σδγια ἱπαᾳιΐοθ : αἱ ἰφίταν 

ἢ03 υδὲς [ἸΟΟΓΟ Υ͂ 8η πη 165 ἀϑοδηύογο, οἱ ΠΟΠΔΟΟ5 
65567 Ιάἀοίγοο ἰπησόπιο, φυοά ᾿}}18 (Δηίυπι πηοάοϑι}2Π| οἱ 
σας Πἀιοιη σοιηροίογα ρι6ι15, Ἰσοι ΟἸγἰβιυ 8 σοπηηυ - 

"65 Ἰοβο5 ροβυδγῖ. Νδηὶ οὐπὶ ἀΐοῖ!, δὲ φηΐς γοεροχογὶῖ 
ηιμἰοτοηι αὐ σοποιριϑεοπάπηι ἐαπὶ ( Μαί!κ. ὃ. 48), ἰὦ 

πο πιοπδοῖο ἀεὶ, δοὰ σοηιραῖο : Ὠλ ΠΊΟΙ5 1116 

ἴῆς )υ) σοι ϊ 4 1Γ8 γαρίοίυ9 ογωῖ. Οοξίια ἰδ 

(4) Αηι]οο είς ργίηνατ ἰῃ Ογίϑίιῃχ ογαὰ 
διμὶῖ Δρρο  ]εἱ ᾿ ἘΘΕΡΙΜΗΝ 



ὲϊ 5. ΖΟΑΝΝΙΘ ΟΠ ΠΎΥΒΘΟΘΤΟΜΙ ΑΟΉΙΕΡ, ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 89 
-«οαίγυπι ᾿ΠΠ, οι ᾿ς ἀἰᾳθοϊοιτη ἐπδαϊγυτῃ ἀγοῖ- 

"βΆγε, 86 ΠΟΙ 4ιϑ[ ΟΠΟΓΟβι ΠῚ ΟΌ]ρᾶγα ΒΟΓΠΙΟΠΟΙΩ. 

(09 δἱ Ρογηι 49 : {{Π0] τότοὸ οπιπὶὰ Πέστε ρυΐά5. Αἱ 
ΠῸ πος. ποη ρογμδ ῬΑυ]υδθ, αυΐ οαπηάδῃ ἀδι 

Νεάυδ οπἰπὶ ῥγο]θ6 0 πυρι128, Ὧδς γΟ] τ ρίΔ( Ια 
᾿ΡΓΌΓΒΙ5 ἱπίδγαΐοο; βοὰ ουπ οὐϑι δία ἰὰ δοεὶ ροτ- 

ὉΡίο, Βοη οὐπὶ ργοῦγο, οὐρὰ οἱ βϑαχοοπιὶβ τοδί θι5. 

'ΝοΙ. ῥργϑοῖρίο πιοπίεβ οἱ 50} }Πυἀΐπε5 δαΐνα, βοὰ Β6- 
ἰβηπηι 6556, πηοάἀδβίαπ) οἱ οἀςία τη 01, αυἱ πιο ΐᾶ 
18. ὕγθὲ ΠΑΡ ϊδί. Οπηηεβ χφυΐρρε Ἰαζα8 φοπημημῃ68 
ὅπη 1 ΠΟ 5 οὔτ ΤΠΩΟΠΔΟ 8, ὉΠ0 ΘΧΟΘΡΙΟ ΠΟΙ] ρίο : 
"πΠ|0 οἰΐδπὶ Πᾶς ἴῃ τὸ σοη)]υραῖος ᾿}}}5 δἰ ΠΏ }]68 6586 
δ ὲ Ῥαυ]ὰβ ; Γγαίογὶξ οηΐπι ἤσωγα κω)ι8 πιιπαϊ, 
μέ εἴ φιὶ δαύεπί ἰποότὸς ἰαπφιαπι πορὶ βαϑοηίος 
οἶπί (1 ον. Ἴ. 29). Πιλαυθ΄, δίϊ, ποη 0 6ο νο8 
πο} π| σΔου Πλΐπα Οοσυραγα : ἰὰ γ ]] 6 Πὶ αὐυΐάοῃ, 
αυΐα υγθος ϑοάἀοιηδγυπὶ οΟΥΪΠλΪΠΔ ᾿πη Δ η1Ὑ; 41- 
ἰλπηεῃ δὰ ἰᾷά πο οοᾷο. ῬοΥΠΔΠ6 ἴῃ ἀόπιο ἴυΔ οἰ πὶ 
θα τὶβ8 οἱ ἄχοόγο; 86 π οοπίυμηθ!α ὕχογοπὶ Α[ῇ.- 
εἶαθ, ποαυθ 1108 ἰγδάυοδϑ, Ὠδ΄υ6 {Ἰιοαίγὶ ᾿π 6 πὶ 
ἠοπλυπι ἰπάυς 48. Νοη δπάΐβ Ῥαδυΐαπὶ ἀϊοοηίδιη ; 
Ῥὶν διιῖ σοΥροτὶβ ροίεδίαίειι ποῃ δΠαϑεῖ, δξεα πιμ εν 
(1. ον. Ἵ. 4), ἃς σομηηυῃ 68 αἰγίφυς Ἰ6ζ65 ἱπάυ- 
ἐδηίοπὶ Ἶ Τὰ γαγο, εἰ δοοιοβϑίδπη ὈΧΟΥ [γοαυρηίοϊ, 
βΥΑΥΪΒ ΔΟΟυβδίου 68; [ι] δἱ ἰῃ {πϑαιγὶς ἀΐος οχΐραϑ, 
Δ0Π (6 εουἱραπάυπι μευ (287 ϑεὰ ἀδ υχοσγία ολβι 6 
40]]1οἱ 5, ἢ86 ἰῃ τὸ 8υροΓΠυ δ) ἱπη πιο ἀΘΓδιΔΠΊ4 116 
ὑυτγᾶπιὶ Δα 1065, [6 αἱ πα φυΐάοπι προοϑβαγίος οχὶ- 

ἸΧΟΥῚ Ρο(οβίδίοπη δΐ8 γϑγυ 8 : [χοτὶ υἱν ἀεδίξμηι 
πμοπότεπι γεάάαί (1. (ον. Ἵ. ὅ). Ἐσηαυΐδ 1Π|6 δοποῦ, 

ἀυπὶ ΠΠ|4π| ἰῃ ΓΘ ργείρυλ ἀςμοποβίαβ, ἀῸΠι ΘΟΥΡῈ5 

6705 πιεγείγοἱθυβ ἴγϑἀ 15 ἢ (ηΔπὶ σΟτρὰδ ἰυυπὶ ᾿ββῖις 

6ϑ( ;) ἀυπὶ ἰατγ)α8 οἱ [1165 ἀοπηαπὶ ἱπαυοὶς  ἀππι 

(αἰϊὰ ἀρὶ5 'π [ὉγῸ, 45 οὔπὶ ἀοπηΐ ἢδγγᾶς, δά δτιι- 

βοβοαπάυπι οοφὶβ ὑχογοπὶ δυάϊδηίοπι,, οἱ ρυάοτο 

δυ Ὁ 618 ἢ]18Π} ρΓΡ ΘΟ πίθ πὶ, δίᾳυς δηῖς || 48 ἰὁ- 

ἱρϑυτ  Νόοδββα δ ἢ 658. δυὶ ἰσογα, δὰϊ πος πιοάο 

ἀςμοηαϑιδγὶ, ῬγῸ φυΐθυ5 γοῦυςβ νοὶ ἀοπηδδβιϊοοβ τογ- 

θδγῖθι8 ὀχοὶρὶ ρᾷγ οϑδῖ. Οὐδ ἰφίίαγ, αᾳυξξ80, 6χ- 

συ ΒΔ (0Π6 πὴ Δ 06 018, ἀυπὶ 68 ἰΔηῖ0 5ιυἀΐο σΟὨΒρ]- 

ΕἾ5, ατι85 ΩῈ ὨΆΓΓΆΓΟ αυϊάδπιὶι [28 65ὶ 2 Ουξ πὸ τη0- 

ἸΏΟΓΆΓῈ αυϊάσπηι ᾿Ισαῖ, 64 Οπηΐ 08 Δη  ΘροηΪ5 Ἶ [π|6- 

Εἶμ ἰξίυν, Π6 5᾽πὶ ΟΠογοβίοσ, ἢΐς ἥποιῃ ἰοφυφηάϊὶ 

[αοἴαπηη. δὲ δυίαπι ἰἰ846Ππ| ρογϑίϑίδιῖδ, ΔΟῸ ἰοΓὸ ἴοττο 

Ῥτγοίυπαϊυβ νυ]ηῦ8 ἰηΠίχαπι : πους οαββδαῦο, ἀοπος 

ἀἰβϑίραϊο ἴ110 αἀἰδῇο! 0 (Πδαῖτο, ρυγῆπὶ ἘΠΟΙΟβί: 

οοίαπι εὔδοογο. [14 οπΐπὶ ἃ ργϑβοπίὶ τυτρίυάϊπα 

᾿Ἰθογαέπηυν, οἱ [αὐΓΔΔ ΘΟΠΒΟΠ]ΌΘΙ ΟΣ Υἱίδιη, ξτᾶ- 

ι('α οἱ πηϊδογϊοοταάϊα οπιϊηὶ ποϑιγὶ 5εδ8 ΟΝ τὶ- 

δἰἱ, ουὶ σἰοτία οἱ ᾿πηρογίαπι ἱῃ 55. }Δ 5 ου οΥγυ τ. 

Απιρῃ. 

ΒΟΜΙΠΙΑ ὙΠ]. 

ὅλρ. ἢ. ν. 11. Εἰ ἱπίγαπίοβ ἀοπιιπι, υἱάόγιι μὲ6- 

τῆι μη Ἠαγία ηιαίτο 6Ἶπδ; οἱ ργοοϊοπίορ αὐοτγα- 

ΟΠ αἰηι : εἰ ἀρεγίϊς ἐποδαμτίς οὐϊίεγμηί οἱ 

Ἰπππόγα, αμγιπι, {ππ|Ὲ6 εἰ πιυττῆαηι (α), 

Ι. αρσὶς φμὶά ειαξὶῖ, μι Οἰιτγίοθαπι αὐἀογατομπί, πη 

(α) Τιοηφίορεπι δία {{πυ]υπὶ μυδαὶ Μογδὶ. χυδηὶ 84ν]}., 
οἰ τοοῖο αὐϊάδπι : ἡΔῺ διέδς ΠΟ ταροίυηϊυν ἰηγα ἴῃ 
δεείθ. 

ἰαπία ἱπορία παίμηι. Ἰρεὶ Οτγίδιιηι εἰ θέσι δά 

θιογμηῖ. ---- Ουοπιοίο εὐρὸ αἷἱΐ [μ|οὸὰᾶ5., αυοεὶ ἐϊ 

ργαβορίο ροβίίυβ οδβεὶ {{μι.. 9. 1.})ὕ Ουἱα 5ἰἃ 

εἰπὶ δίᾳφυῃο ρορογογαὶ δυπὶ ἰδὶ τοο]πανῖι. ΟΟηΠ ΘΠ 

εἰυυβ οπἰπὶ δὰ εοπρυ 7υάςοῖθ, πυὰ ροξογῷ 

τορογίτὶ ἀοιηυβ : 4ηοὰ οἰΐδπι [025 οἰ μη οδὶ οὐῃ 

αἰϊ, θα πολ οἐτγαὶ ἰοτιδ, γοϑοϊπαυϊ ἐμ. (1 4. 

Ῥοβθίοα ὑοῦοὸ ϑυβίι}} οἱ βυργὰ ξεπυὰ οοἰϊορανὶϊξ 
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ποιήσομεν" καὶ νῦν μέν σὲ τῇ γυναιχὶ παραδώσομεν" 
ἂν ὃὲ ταύτης χαταφρονήσῃς, χαὶ εἰς τὸ τῶν ἀλόγων 
διδασχαλεῖον ἀποστελοῦμεν, χαὶ δείξομεν πόσοι μὲν 
ὄρνιθες, πόσοι δὲ ἰχθύες, πόσα δὲ τετράποδὰ χαὶ ἕρ- 

πετὰ σοῦ σεμνότερα καὶ σωφρονέστερα φαίνεται. Εἰ 
δὲ αἰσχύνῃ τὴν σύγχρισιν χαὶ ἐρυθριᾷς, ἀνάδηθι πρὸς 
τὴν οἰχείαν εὐγένειαν, καὶ τὸ τῆς γεέννης πέλαγος 

καὶ τὸν τοῦ πυρὸς ποταμὸν 3") φύγε, τὴν ἐν τῷ θεά- 
τρῳ χολυμδήθραν. Αὕτη γὰρ ἡ χολυμδήθρα ἐκεῖνο 
τὸ πέλαγος προξενεῖ, καὶ τὴν ἄδυσσον ἐχείνην ἀν- 
ἀπτει τῆς φλογός. 

ζ΄. Εἰ γὰρ Ὁ ἐμδλέπων γυναῖχα " πρὸς τὸ ἐπι- 
θυμῆσαι, ἤδη ἐμοίχευσεν" ὁ χαὶ γυμνὴν [11] 
ἀναγχαζόμενος ἰδεῖν, πῶς οὐ μυριάχις αἰχμάλωτος 

γίνεται : Οὐχ οὕτως ὁ ἐπὶ τοῦ Νῶε χαταχλυσμὸς τὸ 

τῶν ἀνθρώπων ἀπώλεσε γένος, ὡς αὗται αἱ νηχόμε- 
ναι ἅπαντας ἐχεῖ μετὰ πολλῆς ἀποπνίγουσι τῆς 

αἰσχύνης. Ἐχεῖνος μὲν γὰρ ὁ ὑετὸς, εἰ χαὶ θάνατον 
εἰργάσατο σώματος, ἀλλὰ τὴν τῆς ψυχῆς χαχίαν 
ἀνέχοψεν᾽ οὗτος δὲ τοὐναντίον ποιεῖ, τῶν σωμάτων 
μενόντων, τὴν ψυχὴν ἀπόλλυσιν. Ὑμεῖς δὲ ὅταν μὲν 
προεδρίας ἧ λόγος, ἀξιοῦτε τῆς οἰχουμένης προχαθῆῇ- 
σθα: πάσης, ἐπειδὴ πρώτη ἡ πόλις ἡμῶν τὸ τῶν 
Χριστιανῶν ἀνεδήσατο ὄνομα " ἐν δὲ τῷ τῆς σωφρο- 
σύνης ἁγῶνι, χαὶ τῶν ἀγροιχοτέρων πόλεων ἔλαττον 

φέροντες οὐχ αἰσχύνεσθε; Ναὶ, φησί" χαὶ τί "' χε- 

λεύεις ποιεῖν; Τὰ ὄρη χαταλαμδάνειν χαὶ μοναχοὺς 
γίνεσθαι ; Διὰ γὰρ τοῦτο στένω, ὅτι μόνοις ἐχείνοις 

ἡγεῖσθε ἁρμόζειν χοσμιότητα χαὶ σωφροσύνην᾽ χαί- 
τοῖγε ὁ Χριστὸς χοινοὺς τοὺς νόμους ἔθηχε. Καὶ γὰρ 

ὅταν λέγῃ, Ἐάν τις ἐμδιέψῃ γυγαιχὶ πρὸς τὸ ἐπι 

θυμήσαι, οὗ τῷ μονάζοντι λέγει, ἀλλὰ χαὶ τῷ γυ- 
ναῖχο, ἔχοντι" χαὶ γὰρ τὸ ὄρος ἐχεῖνο τότε πάντων 
«ὧν τοιούτων πεπληρωμένον ἦν’ Ἐννόησον τοίνυν 
ἐχεῖνο τὸ θέατρον, χαὶ μίσησον τοῦτο τὸ διαδολιχὸν, 
καὶ μὴ χαταγνῷς τοῦ λόγου βαρύτητα. Οὐδὲ γὰρ 
χωλύω γαμεῖν, οὐδὲ ἐμποδίζω τέρπεσθαι" ἀλλὰ μετὰ 

σωφροσύνης τοῦτο βούλομαι γίνεσθαι, οὐ μετὰ αἰσχύ- 

νης χαὶ χατηγορίας καὶ μυρίων ἐγχλημάτων. Οὐ νο- 
μοθετῶ τὰ ὄρη καταλαμθάνειν χαὶ τὰς ἐρημίας, ἀλλὰ! 
χρηστὸν εἶναι χαὶ ἐπιειχῇ χαὶ σώφρονα, μέσην οἷ- 

χοῦντα τὴν πόλιν. Καὶ γὰρ πάντα ἡμῖν τὰ τῶν νό- 

μὼν χοινὰ πρὸς τοὺς μοναχούς ἔστι, πλὴν τοῦ γά- 

μου’ μᾶλλον δὲ χαὶ ἐν τούτῳ χελεύει ὁ Παῦλος ἐν 

"9 ποταμὸν] αιἰά. λαδὼν χατὰ νοῦν Δ. Β. Ο. νἱὰ. λάποὶί. 

ἅπατιν "" ἐξιϑοῦσθαι αὐτοῖς, λέγων " Παρώγει γὰρ 
τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου, ἵγα καὶ οἱ ἔχογτες 

γυγαῖχας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν. "Ὥστε, φησὶν Ὁ, 
οὗ χελεύω τὰς χορυφὰς των ὁρέων [117] χαταλαμ- 
ὀάνειν'" ἐδουλόμην μὲν γὰρ, διὰ τὸ τὰς πόλεις μιμεῖ- 

σθαι τὰ ἐν Σοδόμοις γινόμενα" πλὴν οὐχ ἀναγχάζω 

τοῦτο. Μένε οἰχίαν ἔχων χαὶ παιδία χαὶ γυναῖχα" 

ἀλλὰ μὴ ὕόδριζε τὴν γυναῖχα, μηδὲ παραδειγμάτιζε 

τὰ παιδία, μηδὲ εἴσαγε εἰς τὴν οἰχίαν τὴν ἀπὸ τῶν 
θεάτρων λύμην. Οὐχ ἀχούεις Παύλου. λέγοντος ; Ὁ 

ἀνὴρ οὐκ ἐξουσιάζει τοῦ ἰδίου σώματος, ἀ.1.1) ἡ 

γυνή" καὶ χοινοὺς ἀμφοτέροις τιθέντος; υόμους ; Σὺ 

δὲ, ἂν μὲν εἰς ἐχχλησίαν συνεχῶς ἐμδάλλῃ δ" ἡ γυνῆ, 
βαρὺς κατήγορος γίνῃ αὑτὸς δὲ εἰς θέατρα διημε- 
ρΞύων, οὐχ ἡγῇ χατηγορίας ἄξιος εἶναι ἀλλὰ περὶ 
μὲν τὴν τῆς γυναιχὸς σωφροσύνην οὕτως εἶ ἀχριδὴς, 
ὡς χαὶ περιττὸς εἶναι χαὶ ἄμετρος, χαὶ μηδὲ τὰς 
ἀναγχαίας ἐξόδους συγχωρεῖν" σαυτῷ δὲ νομίζεις 
πάντα ἐξεῖναι. ᾿Αλλ' οὐχ ἐπιτρέπει σοι Παῦλος, ὁ 

χαὶ τῇ γυναιχὶ τὴν αὐτὴν ἐξουσίαν διδοὺς, χαὶ γάρ" 
Τῇ γυναικὶ, φησὶν, ὁ ἀγὴρ τὴν ὀφειλομένην τι- 
μὴν "α ἀποδιδότω. Ποία οὖν αὕτη ἡ τιμὴ, ὅταν ἐν 

τοῖς καιρίοις αὐτὴν ὑδρίζῃς, χαὶ τὸ σῶμα αὐτῆς ταῖς 

πόρναις παρέχῃς ; τὸ γὰρ σὸν ἐχείνης σῶμά ἐστιν " 
ὅταν θορύδους καὶ πολέμους εἰσάγῃς εἰς τὴν οἰκίαν; 

ὅταν τοιαῦτα ποιῇς ἐν ἀγορᾷ, ἃ διηγούμενος ἐν οἰκίᾳ 
χαταισχύνεις μὲν τὴν ἀχούουσαν γυναῖχα, αἰσχύνεις 
δὲ τὴν παροῦσαν θυγατέρα, χαὶ πρό γε ἐχείνων σαυ- 

τόν; ᾿Ανάγχη γὰρ ἣ σιγᾷν "5, ἢ τοιαῦτα ἀσχημο- 
νεῖν, ἐφ᾽ οἷς χαὶ τοὺς οἰκέτας "5" μαστίζεσθαι δίκαιον. 

Τίνα οὖν ἕξεις ἀπολογίαν, εἰπέ μοι, ἃ μηδὲ εἰπεῖν 
καλὸν, ταῦτα βλέπων μετὰ πολλῆς τῆς σπουδῆς ; ἃ 
μηδὲ διηγήσασθαι ἀνεχτὸν, ταῦτα πάντων προτι- 
θείς "5; Τέως μὲν οὖν, ὥστε μὴ γενέσθαι φορτιχώτε- 
ρος, ἐνταῦθα χαταλύσω τὸν λόγον. ᾽Εὰν δὲ τοῖ- αὐτοῖς 
ἐπιμείνητε, ὀξύτερον τὸ σιδήριον ποιήσας, βαθυτέραν 
δώσω τὴν τομήν καὶ οὐ παύσομαι, ἕως ἂν διασχε- 
δάσας τοῦ διαθόλον [118] τὸ θέατρον, καθαρὸν ποιή- 
σω τῆς Ἐχκχλησίας τὸν σύλλογον. Οὕτω γὰρ καὶ τῆς 
παρούσης αἰσχύνης ἀπαλλαγησόμεθα, χαὶ τὴν μέλ- 
λουσαν χαρπωσόμεθα ζωὴν, χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ 
τοῦ Κυρίον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ 
χράτος, εἰς τοὺς αἰῶγας τῶν αἰώνων. ᾽Α μἷν. 

"9 γυναιχὶ Β. 5 χαὶ τί] 4... οὖν Εἀἀ. 55 ἐν 
ἅπασιν Οἴ]. ἰ ὡς ἐν ἅπασιν. Β. δ᾽ φησὶν οἴῃ. ἡ. Β. ὅαν. Νὺτ οὐ χαταναγχάζω Εἰά. Ὁ ἐμδάλῃ Βαϊ. 
ω τ ν" εὔνοιαν ΘΙ Π65. Υ1. ἀὐποι. 5 ἣ σιγᾷν] 51. [). Ε΄. Ατιν. ἣ οἴη Ἄοφιογὶ. 
μένους. }). Ε. Ε΄, ὅ4ν. ἀγοη θ8 6 Γ55. 
τιθείς. Υ μαιλιη τυ 6 1}  ΠΊΘΓΡΡ. 

5) οἰχέτας] δα. φθεγγο- 
δ8. διηριίάγθι ἰδοι πο [ποις δι ταῦτα ὑπ᾽ ὄψιν πάντων προ- 

ΟΜΙΛΔΙΔ Π’. 

Καὶ εἰσειιθόντες " εἰς τὴ» οἰκίαν, εἶδον τὸ παι- 
δίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ" καὶ πε- 
σόγτες προσεχύνησαν αὐτῷ" καὶ ἀνοίξαντες 
τοὺς θησαυροὺς αὑτῶν προσήγεγχαγ αὐτῷ δῶ- 
ρα, χρυσὸν, καὶ λίθαγνον, καὶ σμύρναν. 

α'. Πῶς οὖν φησιν ὁ Λουχᾶς, ὅτι ἐπὶ τῆς φάτνης χεί- 

μενον ἦν ; τι τεχοῦσα μὲν εὐθέως αὑτὸ χατέχλινεν 

ἐχεῖ- ἅτε γὰρ πολλῶν συνιόντων διὰ τὴν ἀπογραφὴν, 

"" εἰσελθόντες εἰς] ἐλθόντες ἐπὶ Δ. ((, ἐλθόντες εἰς δ. 

οὐχ ἣν οἰκίαν εὑρεῖν" ὅπερ οὖν χαὶ ὁ Λουχᾶς ἐπιση- 
μαίνεται λέγων, ὅτι διὰ τὸ μὴ εἶναι τόπον, ἀνέχιλι- 
γεν εὐτόγν. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνείλετο "δ, χαὶ ἐπὶ τῶν 
γονάτων εἶχεν. Ὁμοῦ τε γὰρ ἐπέδη τῆς Βηθλεὲμ, 
χαὶ τὰς ὠδῖνας. ἔλυσεν᾽ ἵνα μάθῃς χάντευθεν τὴν 

οἰχονομίαν πᾶσαν, ἃ χαὶ ὅτι οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ ὧ; ἔτυχε 

ταῦτα ἐγίνετυ, ἀλλὰ χατὰ πρόνοιάν τινα θείαν χαὶ 

49 ἀνεῖλατο Β'. Β΄. χαὶ ἀνείλατο ΕΞ. 
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προφητείας ἀχολουθίαν ταῦτα δ᾽ πάντα ἐπληροῦτο. 
'Δλλὰ τί τὸ πεῖσαν αὐτοὺς προσχυνῆσαι : (}Υῦτε γὰρ ἣ 
Παρθένος ἐπίσημος ἦν, οὔτε ἢ οἰκία περιφανὴς, 
οὔτε ἄλλο τι τῶν ὁρωμένων ἱκανὸν ἐχπλῆξαι χαὶ ἐπι- 

σπάσασθαι. Θὲ δὲ οὐ μόνον προσχυνοῦσιν, ἀλλὰ χαὶ 

ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὑτῶν, δῶρα προσάγουσι, 
χαὶ δῶρᾳ, οὐχ ὡς ἀνθρώπῳ, ἀλλ᾽ ὡφ Θεῷ. Ὁ γὰρ 
λιδανωτὸς [119] ναὶ ἢ σμύρνα τούτου σύμθολον ἦν. 
Τί οὖν τὸ πεῖσαν αὐτούς ; Τὸ παρασχευάσαν οἴχοθεν 
ἀναστῖναι καὶ τοσαύτην ἐλθεῖν ὁδόν" τοῦτο δὲ ἦν ὅ τὸ 
ἀστὶρ, χαὶ ἡ παρὰ τοῦ Θεοῦ γενομένη τῇ διανοίᾳ, 
αὐτῶν ἔλλαμψις, χατὰ μικρὸν αὑτοὺς πρὸς "ἣν τε - 
λειοτέραν ὁδηγοῦσα γνῶσιν. Οὐδὲ γὰρ ἂν, εἰ μὴ τοῦτο 

Ἦν, τῶν φαινομένων εὐτελῶν ὄντων ἀπάντων, τοσαύ- 

τὴν ἐπεδείξαντο τιμήν. Διὰ τοῦτο οὐδὲν τῶν αἱσθη- 

τῶν μέγα ἐχεῖ, ἀλλὰ φάτνη, χαὶ χαλύθδη, χαὶ μήτηρ. 

πτωχή" ἵνα γυμνὴν τῶν μάγων ἴδῃς τὴν φιλοσοφίαν, 

χαὶ μάθῃς ὅτι οὐχ ὡς ἀνθρώπῳ ψιλῷ, ἀλλ᾽ ὡς θεῷ 
προσήεσαν χαὶ εὐεργέτῃ. Διόπερ οὐδενὶ τῶν ὁρωμέ- 
νων ἔξωθεν ἐσχανδαλίζοντο, ἀλλὰ χαὶ προτεχύνουν 
χαὶ δῶρα προσῆγον, τῆς μὲν Ἰουδαϊχῆς ἀπηλλαγμέ- 

να παχύτητος" οὐδὲ γὰρ πρόθατα χαὶ μόσχους ἔθυ- 
σαν" τῆς δὲ ἐχχλησιαστικῆς ἐγγὺς ὄντα φιλοσοφίας" 

ἐπίγνωσιν γὰρ χαὶ ὑπαχοὴν καὶ ἀγάπην αὐτῷ προσ- 

ἦγον. Χρηματισθέντες δὲ κῶτ᾽ ὄναρ, μὴ ἀναχάμ- 

4αι πρὸς Ἡρώδην, δι᾽ ἄλ:ης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν 

εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. Θέα κἀντεῦθεν τὴν πίστιν 

αὐτῶν, πῶς οὐχ ἐσχανδαλίσθησαν, ἀλλ᾽ εἰσὶν εὐήνιοι 

χαὶ εὐγνώμονες, χαὶ οὐ θορυθοῦνται, οὐδὲ διαλογῖ- 
ζονται πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες" Καὶ μὴν εἰ μέγα τὸ 
παιδίην ἐστὶ τοῦτο, χαὶ ἔχει τινὰ ἰσχὺν, τίς χρεία φυ- 
τῆς παὶ λαθραίας ἀναχωρήσεως ; χαὶ τί δήποτε φα- 
νερῶς ἐλθόντας ἡμᾶς καὶ μετὰ παῤῥησίας, χαὶ πρὸς 

δῆμον τοϑοῦτον χαὶ πρὸς βασιλέως μανίαν στάντας, 
ὡς δραπέτας χαὶ φυγάδας ἐχπέμπει ὅ ἄγγελος τῆς 
πόλεως; ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν τούτων οὔτε εἶπον, οὔτε ἐνενόη- 

σαν. Τοῦτο γὰρ μάλιστα πίστεως, τὸ μὴ ζητεῖν εὖ- 

θύνας τῶν πῤοστεταγμένων 55, ἀλλὰ πείθεσθαι τοῖς 
ἐπιταττομένοις μόνον. ᾿Αγαχωρησάγτων δὲ αὐτῶν, 
ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ κατ᾽ 

ὄναρ, .έγων" Ἐγερθεὶς παράλαδε τὸ παιδίον καὶ 
τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον. 

ἌΑξιον [20] ἐνταῦθα διαπορῆσαι καὶ ὑπὲρ τῶν μά- 

γων, χαὶ ὑπὲρ τοῦ παιδίου. Εἰ γὰρ καὶ ἐχεῖνοι μὴ 
ἐθορνδήθησαν, ἀλλὰ μετὰ πίστεω; πάντα ἐδέξαντο, 

ἡμᾶς ἄξιον ζητῆσαι, διατί μὴ παρόντες σώζοντα! 
ἐχεῖνοι καὶ τὸ παιδίον, ἀλλ᾽ οἱ μὲν εἰς Περσίδα, τὸ 
δὲ εἰς Αἴγυπτον φυγαδεύεται μετὰ τῆς μητρός ; 

᾿Αλλὰ τί; ἔδει αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας τοῦ 
Ἡρώδου, χαὶ ἐμπεσόντα μὴ χαταχόπτεσθαι ; ̓Αλλ᾽ 
οὐχ ἂν ἐνομίσθη σάρχα ἀνειληφέναι" οὐχ ἂν ἐπιστεύ- 

θη τῆς οἰχονομίας τὸ μέγεθος. Εἰ γὰρ τούτων γινο- 
μένων "3, χαὶ πολλῶν ἀνθρωπίνως οἰχονόμου μένων, 
ἐτόλμησάν τινες εἰπεῖν ὅτι μῦθος ἡ τῆς σαρχὸς ἀνά- 
ληψις, ποὺ οὐχ ἂν ἐξέπεσον ἀσεδείας, εἰ πάντα θεο- 

πρεπῶς ναὶ χατὰ τὴν αὐτοῦ δύναμιν ἔπραττε : Τοὺς 

δὲ μάγους ἐκπέμπει ταχέως, ὁμοῦ μὲν διδασκάλους 
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ἀποστέλλων τῇ Περσῶν χώρᾳ, ὁμοῦ δὲ ἐκχόπτων τοῦ 
τυράννου τὴν μανίαν, ἵνα μάθῃ ὅτι ἀνηνύτοις ἔπι- 
χειρτῖ πράγμασι, καὶ τὸ) θυμὸν σθέσῃ, χαὶ τῆς 

ματαιοπονίας ἑαυτὸν “"" ἀπαγάγῃ ταύτης. Οὐ γὰρ δὴ 

τὸ μετὰ παῤῥησίας δ᾽ περιγίνεσθαι τῶν ἐχθρῶν μό- 

νον, ἀλλὰ χαὶ τὸ μετ᾽ εὐχολίας αὑτοὺς ἀπατᾶν, τῆς 

αὑτοῦ δυνάμεως ἄξιον. Οὕτω γοῦν χαὶ τοὺς Αἰγυπτίους 

ἐπὶ τῶν Ἰουδαξυν ἠἡπάτησε, χαὶ δυνάμενος φανερῶς 

τὸν ἐχείνων πλοῦτον ἐὶς τὰς τῶν Ἑθραίων μὲετα- 

στῆσαι γεῖοας, λάθρα καὶ μετὰ ἀπάτης τοῦτο χελεύει 

ποιεῖν ὅπερ οὐχ ἔλαττον τῶν ἄλλων σημείων φοδερὴν 

αὐτὸν παρὰ τοῖς ἐναντίοις ἐποίησεν. 

β΄. Οἱ γοῦν ᾿Ασκαλωνῖται καὶ οἔ λοιποὶ πάντες, ἡνίχα 
τὴν κιδωτὸν ἔλαθον, κάὶ πληγέντες λοιπὸν παρήνουν 

τοῖς οἰχείοις μὴ πολεμεῖν, μηδὲ ἐξ ἐναντίας ἴσταςθαι, 

μετὰ τῶν ἄλλων θαυμάτων χαὶ τοῦτο εἰς μέσον ἦγον 
λέγοντες Ἵνα τί βαρύγετε [131] τὰς καρδίας ὑμῶν, 
καθὼς ἐδάρυνεν Αἴγυπτος χαὶ Φαραώ; οὐχ ὅτε 

ἐγέπαιξεν αὑτοῖς, τότε ἐξαπέστειλε τὸν «1αὸγ' 
αὑτοῦ καὶ ἀπῆϊιθον “4, Ταῦτα δὲ ἔλεγον, τῶν ἄλλων 
σημείων τῶν φανερῶς γενομένων 57 οὐχ ἔλαττον χαὶ 
τοῦτο νομίζοντες εἶναι, εἷς τὴν τῆς δυνάμεως αὑτοῦ 

χαὶ τῆς μεγαλωσύνης ἀπόδειξιν. Ὃ δὴ χαὶ ἐνταῦθα 

γέτονεν, ἱκανὸν ἐχπλῆξαι τὸν τύραννον 656, ᾿Εννόησον 
γὰρ οἷα πάσχειν εἰχὸς ἣν τὸν Ἡρώδην, καὶ πῶς ἀπο- 
πνίγεσθαι, ἀπατηθέντα παρὰ τῶν μάγων χαὶ οὕτω 

χαταγελασθέντα. Τί γὰρ, εἰ μὴ γέγονε βελτίων ; Οὐ. 
τοῦ ταῦτα οἰχονομήσαντος ἔγχλημα, ἀλλὰ τῆς ἐχείνου. 
μανίας ἡ ὑπερθδολὴ, μηδὲ τοῖς δυναμένοις αὐτὸν 
παραμυθήσασθαι χαὶ ἀποστῆσαι τῆς πονηρίας εἴχον- 
τος, ἀλλ᾽ ἐπεξιόντος περαιτέρω, ἵνα χαὶ χαλεπωτέραν. 
δέξηται δίχην τῆς τοιαύτης “᾽ ἀνοίας. Καὶ τίνος ἕνε- 

ἐν φησιν, Εἰς Αἴγυπτον τὸ παιδίον πέμπεται; 
Μάλιστα μὲν καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς τὴν αἰτίαν. εἴρηχεν’ 

Ἵνα πληρωθῇ γὰρ, φησὶν, Ὅτι ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα 
τὸν υἱόν μου" ἂμα δὲ καὶ χρηστῶν προλίμια λοιπὸν 
ἐλπίδων τῇ. οἰκουμένῃ προανεφωνεῖτο. Ἐπειδὴ γὰρ. 
Βαδυλὼν χαὶ Αἴγυπτος μάλιστα τῆς γῆς ἁπάσης τῇ 
φλογὶ τῆς ἀσεδείας Ἦσαν ἐχχεχαυμέναι, ἐχ προοιμίων 
δεικνὺς ὅτι ἀμφοτέρας διορθώσεται χαὶ βελτίους 
ποιήσει, χαὶ πείθων διὰ τούτων καὶ περὶ τῆς ὅλης 

οἰχουμένης τὰ χρηστὰ προδδοχᾷν, τῇ μὲν τοὺς μά- 

γους ἀπέστειλε, τῇ δὲ Γ᾽ αὑτὸς ἐπέδη μετὰ τῆς μη- 
τρός. Πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις καὶ ἕτερον ἐντεῦθεν 
παιδευόμεθα, οὐ μιχρὸν εἰς φιλοσοφίαν ἡμῖν συντεῖ- 
νον. Ποῖον δὴ τοῦτο ; Τὸ ἐχ προοιμίων πειρασμοὺς 
προσδοχᾷν χαὶ ἐπιδουλάς. -Ὅρα γοῦν ἀπὸ τῶν ἵ' 

σπαργάνων εὐθέως τοῦτο γινόμενον. Καὶ γὰρ τεχθέν- 
τος αὐτοῦ, χαὶ τύραννος μαίνεται, χαὶ φυγὴ χαὶ 

μετάστασις γίνεται πρὸς τὴν ὑπερορίαν, χαὶ οὐδὲν 
ἀδιχήσασα ἣ μήτηρ εἰς τὴν τῶν βαρδάρων φυγαδεύε- 

παι χώραν' ἵνα σὺ ταῦτα ἀχούων, ὅταν χαταξιωθῆῇς 
διαχονήσασθαί τινι [123] πνευματιχῷ πράγματι, 
εἶτα ἴδῃς Ἶ'" σαυτὸν πάσχοντα τὰ 1" ἀνήχεστε καὶ 
μυρίους ὑπομένοντα χινδύνους,. μὴ διαταραχθῇῆς. 
μηὸς εἴπῃς" Τί ποτε τοῦτό ἔστι; χαὶ μὴν στεφανοῦ- 
σθαΐ με ἔδει καὶ ἀναχηρύττεσθαι, χαὶ λαμπρὸν εἶναι 

4 ταῦτα ὁη). Δ. ἢ. Δη. 5) προσταγμάτων Ἀ. Β. προσταττομένων Ε. 45 γενομένων ΕὐἀΔ. 68) ἑαυτόν] 
5! Αἡ. Α. Β'. οἱ ργ. Βινιιῖίψο αὐτόν. 55 παῤῥητίας) δῖ. Δη. περιουσίας Α. Β. τη. οχ περιγενέσθαι ). Ε΄. 
9. ἀπῆλθε. Ὦ. (. 57 γινομένων Ἐφ ι. 
δέ Β. Εὐι. οἵ, Ὁ. δ᾽ Ο, 1! ἀπόϊ χαὶ ἀπό Εθὰ. 

48 τύραννον] Δι[ά. ἐχεῖνον Ε΄. ὅν. 
τ: δὶς Α. 1}. (Ε. Ερ. νυΐσο εἶτα ἂν ἴδης. 

59 τοσαύτης Εἰ. 78 τῇ δέ] τῆς 
(. 18 κὰ 0Π). Α- 



8. ΙΝ ΜΑΤΤΙΕῸΜ ΠΟΛ, ΥἹΗ. δὲ. 

28 5ιν εἶμ δίας ἰῃ ΠΟΙ] δἰ νεπὶ ρου θη, {Π’υ ἢ} Ρορογῖ, 

αἱ ἐνΐης τοΐλιν οὐἶδολθ Θοομποῃ ἐμ πὶ, Οἱ ΠΟη 881 οἱ 5Π0 

δΟῃ 9.110 σαϑίμ, 56 ΡῈ ρτον! ἀθηιίδιῃ αυδιηάηπι ὁἷν]- 

Ὠλ Δ6 βϑουπάμπ) ργορ "11: ὁογίθ πη πη} 1618 μι" Ὁ θη. - 

εἶα [ιΐτδα. γόγυπὶ αυϊά 1105 δὰ ρυδτιπι δἀογλμάυηι 

Ἰηθυχῖῦ Νόχασ οηΐπι Υγσο ἱπδίφηο αἰ ἀρίδπ) ΡΓῶ 56 

[ογοθαὶ, βθῆ6 ἀοηιιδ πιλφη οι ογὰϊ, πθηυ8 ἰβιἰς 8]}- 

ηυϊὰ «ἰτυὰ οεταὶ, φυρά ροδβεῖ Π|05 γοὶ ρογοα!]ογα νοὶ 

ΔΙ Πςοογα. "ΠῚ ναγὸ πὸη πιυὰο δάογαλη!, δοἀ ἈρΟΓΙΪ5 1Π6- 

ΒΔ ΠΓΪΒ δυἷ5 πειό οἴγιιπι, πηιπόγα ἰπ|η81}, 0] 

ημδδὶ ποι ϊὶ, 56 4υλεὶ θ 60, Τίνι5. Θυΐμν οἱ ἸηΥΓἢ 

γ)6ῖ πιαχίμια βυμθουπι ογαϊ. Οὐ} ἰδίταγ πος 115 5ιιλ.- 

δἰ} Ἰάΐρουια ᾳυοὰ δχοίιανῖι 105, υἱ ΓΘΙΙΕΙἃ ἀοπῖο [3}}- 

ἰὐτὰ ἰϊ6 βυβοίρογοηῖ : πἰπηῖγαη ΒΓ]. ΟἹ ἜΠΕΙΤ) 

"ΘΠ 118 ἃ Ὠ60 ἰρ515 ἰπάϊια ; αυρ ρηυϊαιμι 105 δά ρον- 

Γοιογοιη ποι ἰϑη ἀσάδυχὶι, Νδὶ ον  Γ65 [1 56 [)- 

"ογεῖ, οὐπὶ οπιηΐα 405 ἰϑι1ῖ6 νἀ οθλη μι. Υ1}1 6550Ή!, 

"θη οἱ ἰΔῃίατπ ΘΥθε556η1 υμόγομ. 60 ΔΗ 6 ΠῚ 

ἢἾ}}} Θογαπὶ 4υα 50} Βα 58πὶ) σλι1 1 παρ ογαὶ, 

86 ργάβορα, εἰφυγίτπη, πιδίογ ἰπορ5, υἱ πάλη πι8- 

σογυπὶ ΡΒ] οβορ  νληι ρεγϑρίοἰδθ, ἀίημα ἀἰδοῖβ, 605 ῃοη 

αἱ οπλ θη ρυγμ, 568 υἱ Πουπι οἱ μοηο σιν ΠΡ511Π| 

Δ 556. Ουδῃγορίον π0}10 ὁογυπὶ 4188 ὁχιν ἢ 96 60}5. Υἱ- 

ἀορδπίιν οἴοιιδὶ δυμ!, δοά δϑογογυηί δὲ ἀομϑ Οὐ} 6- 

γιηί, ΄υς ὁοηὰ πη! !ὑχὴ ἃ δυάαίοα οΓαβϑ εἰ ΟΠ Γ6- 

θαηῖ. Νοαια δυΐἷπὶ ΟΥ̓Σ5 αἱ νἱίθ] 08. ἱπηπηοἸλγηῖ, 968 

α0α δοΟ] δἰ ϑ 1685 ΘΠ] οβορὶἶο νἱοί μα οτδῃὶ : δ᾽ ψυἱ δι 

δοϊδημπηι, Οὐδαϊ οι ἰ8πὶ αἱ ἀϊ! οι οποί ᾿ρ8ὶ ΟἸ ΓΘ ὈΔΗί. 

12. Εἰ τέδροῆδο ἀσορρίο ἷπ δοηϊπὶδ, πὸ τεύδίγοηί αὐ ΠΙ ἐ- 

τοάσηι, γ}Ε αἰϊαπι υἱαπὶ τουογ δὲ διπὶ πη Τοσὶοηθηι διαηϊ. 

ΠΙῸ τ} νυν 6 Π ἀπ ᾿ρβογυπ), φυοπιοᾶο ποι οἴει ἀ81)- 

{{Γ, 564 δἰηϊ 4011) αἱ ΟὈ ΘΙ ρογδηῖο8, ποι ἰυγ}}61}. 

ἴυγ, ΠΟ6α4ι6 4] 14 τπυϊυο Ἰοαᾳυδηίυγ : ϑΔη6 58] ΠΊΔΘ6ΠΙ5 

16 ῬΡΏΟΓ οδὶ, οἱ 51 φυλὴ ᾿) οὶ ροί(δηιΔπ), ηυἱὰ ορυ5 

[πρὰ οἱ οσου! 0 ἀἰδοδβϑι ΟἿ ὙΟΓῸ π05 ηὐὶ ρε πὶ οἱ 

εοὐυπι Πάαςἰα δΔοοοδϑίπηι8 δὰ ρορυϊυπὶ ἐδηίμη, δἰ ΘΟΓΔΙῺ 
[ὈΓΡΗΓῈ ΓΕΡῸ δίθιϊ πη }8, αυδδὶ {δ} 1}ν 08 ἐχ εἰν δ16 ἀ]- 
πλΐ || δηφαίυϑ ΑἹ α}}}}} (116 να] ἀΐχογυμι νὸϊ σου λ- 

τυη!. ΠῚ οηΐπη τηαχίπηα δά ἤθη ρογιποὶ, υἱ π0}}ἃ 

᾿Δη 0 ΔΙΟΓἢ γαϊὺ οχαιί γαῖα, 564} [ι155158 ἰΔῃίυπὶ ΟΡ δ" 
(ἰδιυγ. 12. Θ μὲ ομηι αὐ ΐδδοπί, ἐσο 6 ἀπρείις δονπὶ α0- 

μαγμῖ ἷπ δομιπὶα Φοδερὴ, ἀϊσονιδ: ϑιγθ6 οἱ ἀεεὶρε ρμμό- 

ται οἱ πιαίγοηι 6}, εἰ [μ6 ἴῃ Δ σψρίωμι. ἩΪΣ 580} ἴῃ 

πηδηΐοπι φυσόληι ἀαθ τ 10 οἶγοα τη8509, οἱ οἶγοᾶ ρὺυ6-. 
τυ). Εἰ5] δηΐμι ΠῚ ἰὐγῦ δι! πο Βίη!, 56 {6} 6 οὔ- 

Πἷᾶ δυϑοορ ΓΙη!, ποὺΐ8. ἰδθι συιργοπάυιη ἱπουιη δ, 

ΘΓ 01} οἱ 1ΠΠ] οἱ ρυοΓ ὈΓαβθῃ 65 βουνδηυΓ; βοὰ {Π] 

ἴῃ Ῥογϑίάοπι, εἷς ἴῃ ρνρίυπι οὐ ῃηαίγα [ὑρϑίυγ. 

δα αυϊα 3, 8δ2ὴ ορογίεθαί ΠἸυπἢ ἱποίάογα ἰῃ πηδηυ8 ἢδ6- 
γοις, οἱ οαρίυηι 0 ἢ ἰῃ 6 Ρο! 7 Αἱ μοη ῥυϊαίιιπι [}8- 

δ6ῖ ᾿ρϑῦπ) δοσαρίϑ86 ΟΔΓΠΟΠΊ, Π6η16 ΟἸΟΟΠΟΠ 8 Πιᾶ- 

σηΐίίαθο ογοάϊ4 [ι|556.. Νάὰπι 5ἱ [18 11 ψϑϑεὶβ, ρυδί- 

4η4Ππ| πη} ὨσΠηδΔη0 πιθο αἰδρδηδδῖα 51:η|], αιυϊά τ πὶ 

ἀΐοσογο δυξὶ δυηί ΟἌΓΠ8 25591Πη0{1[0Π6Π}] 6856 [Δ }}0}]}21Π, 

400 πηρίοιδι}8 ΠΟ ρΡΟΓΙ 556 ηϊ, δὶ οπληΐα αἰ ν᾽ Π0 θ10- 

40 6δἱ βοουῃπάμπι οιιᾶπὶ μοι μι ἰδπ (6 οἾ558615 ΜΆΡΟΒ δι! - 

ἴοι οο]ογίμογ οἰ ἢ}. διθλ} ἀοοίογοΘ Π}} (65 ἴη ῬοΓ- 

δατυπι γοσίοηοσιη, οἱ ἰγγδηηὶ [υΓΌΓΟΙ ΠΓΩΥΟΓΙΘΙ5, ἡ 

οὐ ἰβοαγαῖ, 86 το {υς Πογὶ ᾿00. ρΟ556η1 ἀφΘΡοῦ, ἰν81}- 

46 οὐι5 βϑάσγοι, δἱ ἃ νᾶπο 00 Γ γοιγα ογοῖ. Αὐ 603 

οὐἶηι ροϊεπιίαπι ρΡΟΡΙ ποῖ, ἤθη ηοὐο ᾿ἰμἐπΐσο5. ρα ἴλη 

ργοἢραγα, ει] οἰ ἱρ505 (4 οἶο ἀξείροτο. δὶς 6.1 ηὶ 

Ἐφγριϊοβ ἴῃ δινάσοναπι στη απ ἀδοορὶῖ, οἱ ουπὶ ρ05- 

βοι ΠΠουῦιτὶ ἀϊν (188 ἴῃ πιᾶπιι5 ΠΟ ΟΓῸ πὶ ρα λη} (ΓΔΏ5- 

ἴεν, οἷἰδπ ἰἀ οἱ οιιπὶ δου Πογὶ ᾿θοῖ : ᾿ἃ αιοὰ 1}- 

[ππὶ ΠΟ ΤΠ 1}}5 ΓΟΥΠ ΘΔ 0} 0η} ΠΙοϑι 5 γο οι, συλ 

4114 οἴβῃδ. 

Φ. Ροιογιίΐαπι δὶ ᾿π ἀεεϊρὶ οπαἷς ἰοείϑιι8 οἰμ ΠΥ οἱ 

εοη [ἐ88ὶ διιπ| Αϑεαίοπίί. Π ἐτοάφηι μιαΐ μἷ! θειιδ ἀφο μον 6 
σιιαηι ΡΕΥ(ΟΥΤΘ[αΟΡΥΟ. Οἰιτείϊι5 σᾺΡ ἐπ “Ἐ συρίμηι πιΐδδιιδ. 

- Αϑου]οη αν ΠλιηΠ16 ΘΟ ΓΙ]Π6 ΟΠΠ165 ρΡΟΒ.Π|8Π| ἃΓ- 

ΟἈΠῚ ΘρΟΓηϊ, ροΓγουδϑὶ ἀδηάδ ᾿ογιΔθλη(Γ 5005 Π6 

ρΡυρηδγοηΐ, ποῆυς Δύνογθαπι βίαγθιϊ, ἃ Εἰπὶ οἰ ΓῚ8 

1} ΓΔΟ 115. ἰὸς αἰἶδι} ἰὴ πηράϊπὶ ρΓΟίογο θη} ἀἰςαπία8 ; 

ματα ἀσοταυαίὶς σοτάα υδδίγα, δἰομί ἀσσταυαυὶ! ΚΠ σι ρίι8 

εἰ Ῥῇατγαο ἢ ποππδ ρμοξίηιαηι ἐ{{π|ι8ῖ1 οἶδ, (ἀπὸ αἰἱηιἰδὶ μ}0- 

ρμίμπι διιπι, οἱ αὐἱογαπί (ἰ. ἤσρ. ὃς Ο)} Πος ἀϊσουαι, 

ΡυΔη168 ἰο 5 ρΟΒΙΓΘΠΊΙΠΊ 5:5} 0Π| ΠΟΙ. Πλΐτ15 6586 68"- 

ον} 5 ραΐδηὶ σ65118, δὶ 6}115 ἀὀπιοιϑίγαη ἀ8πι ρΟΙΟι 18} 

«ἴπ6 πηαρηϊαϊ θη. [ἃ φιυὰ οἰἰδιη ᾿ς [Δοίυπ| 65], 

ροϊογαίᾳυς ἰγγαηη θη) ΡΟΓΙΟγγοίμοογο. Απἰηδάνογία 

ΠΔΏ ΖΗΘ αυληί ρᾳϑϑιηι, οἱ αὐ} 0 ρΓροοδίυπη πνο- 

τοῦ σγοάοιη [556 νου β}}}16 511, 810 ἃ πηαρὶβ ἀσεο- 

μίιπη οἱ ΠΠΠυϑυπι. Δ} Θηΐ πη, 5ἱ ΠΟΙ πῃ ἢ 0 5ἰ! οἵο- 

οἰυ5 ἰᾳ. οογῖς η01} δι[ ουιη αυΐ ᾿ς ἀἰδρόηβαν! γοία- 

γοημπ 68., 56 δὰ ἰησθιίοι} [ὈΓυγοπὶ ἢΠΠΠ}5 φαΐ ποιὶ 
658} ἰδ, αν ᾿ρϑῖιπ ΠΟΙ 50 Ὁ] οἱ ἃ πααιῆΐα ἀρ θο ΓΘ 

6] ηϊ; 56] υἱογυ5. ρΓοσαβδὶῖ, υἱ ἰΔηῖ5 ἰπβδηΐα" 

δΡΑν ΓΝ ἰθ0Γαὶ ΡοΘ 85. [δἰ οὐ, ἰπᾳυΐ65, ἰη δσγρίαμι 

Ριθῦ αὐ ἰ{π{γ 7 Οδυθδηι ἴῃ ΡΥ 8. ῬΓΟΙ ΜΠ Π ἀν ρο 5 

ἐἸοαι8 : 15. {6 ἡπρίστοιιν ἐ{{πι4: Ἐπ σψρίο ποσανὶ β- 
ἐπα πισιη (0 666. 11. 1): 510} 416 θομ βροὶ ργοω- 

ηγἷᾷ (ο(1 οἵ δὲ ργπαηιθδηιιγ. Οαἷὰ δ ἷπὶ ΒΑΘ ΟΝ 6 
ξγρίυβ ρα8. φυλὴ γι 008 οΥὨΪ5. ἱπιρίοιδι}5 ἀγάο- 
θδηι Πα πηπι8, Ὁ ἀχογιΐο ἀΟἸΓΔΙ5 56 Δπηθας ἢΠ|845 ΓΟ- 
φἰοη68 Ἔπιοηἀδίυγανν, οἱ διἱ πηοϊογα ἀδἀυςσίμγιπι, εἰ- 

Π}} 6 ΡΘΓ ἰτ56 ἱπά Ἰο21:5 οἰΐμι (0 τΓογγάγιηι ογδὲ 1 - 
ὯΔ Θχϑροοίδηα 6586, οἰ πηῶσοβ πιἰβὶϊ, οἵ ᾿ρ56 σιμὰ Πη:- 

γ6 δῦ Ῥγοίδοιυβ 651. Αἰ πς γόγοὸ δἰίυν οἱἴδην ἱπι8 
ἀυξοπυγ, φυοά ποθὴ ραγυπὶ πο5 δ ρ]}ΠΟϑορ! ἴδηι ἴῃ οἰ- 
οἴ. Θυοάπαιη {Πυ6 Ουοἀ ἃ} 'μ5ο ἱπἰ{10 τοπ! αἰ] οη65 οἱ 
Ρεγίου]λ βἰπὶ θχβρϑοίδηα. γ]ὰδ παπιᾳυα ἰὰ ἱροὶ δ ἰη - 

οὐμ4}}.}}}5 δοοί 1556. Νάτῃ {10 η510 [Υἱΐ ΠΥ ΓΑ πηι ; ΠἶπῸ 
ἤρα δἱ ἰγδηβηη ΓΔ 110 ἷῃ Χ5}}}} ἰΙοσυ πη, οἱ ἰῃ50 8 ΠΊΔΙΟΓ 
π΄ θαγθάγογιΠΊ Γαρίοπθι 56 ρΓογίρὶϊ : αἱ (ὰ ΠΟ διι- 

Οἴδηϑ ]ἴσυο 5ρὶ γι (0}}} πιϊηἰδίογίο ἀἰσηδίι8, δὶ νἱἀδγίς 
16 ἀἶγα ραιἜπίθαν., οἱ ᾿πίθγ βθχοθι δ ὙΘγεδ ἢ 6ΠῚ ρει- 
οα3., 6 (6 18, ΠΘΥ6 ἀ᾽οα5 : Θυϊάηληι ἴος 681 Ο}0Γ- 

(6). υἱἱχὺυς πιὸ σογομδτγὶ, Ἰλυἀλτὶ, οἴάτυῃι οἱ ΠΠΠϑί το πὴ 
6586, πὶ πιδινάδταπι Ὠοποΐηὶ ἱπιρ] ᾶπι : βοὰ ἢΟΟ ὄχαπι- 

ρΡίο ἤιιι18 (ΟΣ ΘΓ [ΘΓ 5, παγαβθ, ἤδης οὐπὶ μγίηι}5 ὁ556 
δρὶ ευΔ]υπὶ υἱγογυπι βογίαπ), θὲ υΐαδ (θη δι! ὉΠ] }νι5 

ἱπιροίδη!υγ. Αἰ πη νογία ἰσ1Πὺν [ἃ ἢ0 Βοἤ ἢ ρύθ ΓΟ οἵ 

τηλιγὶ δοοϊάσγο ἣ - κοι οἰἴλιη θΔυθδγὶ5 115. ΝΗ οἱ ἢ Ὲ 

Ὁ ΑΙ, ᾧ ΠΝΟῊΝ δοίη πιαιΓὶ μβμοῦῖ ἀσοϊάονε. 



δὸὺ ΙΝ ΜΔΤΤΗΔῸΝ ΠΟΜΠ. ὙΠ, δὺ 

εἰληῖ ἀϊδοοά ιῃῖ χιϑὶ {σ᾽ Εν ; 6. [Ἰ66, αυ5 ΜΠ Πα Π12}) 

6 ἄοιπο οβγυβϑ8 {πϑγοΐϊς ἴλη Ἰυ σαη} οἱ ΦΡυπιρυϑπι {0} 
δυσοίρογα ᾿υθοῖαγ, ἢ ἀμ γα πὶ ης οὐ! αη} δ ΘΡῸ πὶ 

οἱ δρ᾿γἰυδ] πὶ ραγίαμ. Ἀθη} ἰλογυ τη δι ρδ ιν 41) σοἢ51- 

ἀογα. Ῥαϊβοιῖηδ ἰηοἰθϊαϊυν, συ ρίυ8. νοτοὸ ἜΧΟΙ} οἱ 

βαγγαὶ ἰη5}.}15 ἱπιρμοίίαπι. Νοηυ6 οηΐηι τϑυΐαπι ἴῃ ΠΠ1}5 

ραιγίαγυ μα", 56 α οἰἰλπὶ ἰῃ ὨοπλΐηῸ {ΥὉ] οἱ συγ ο01]- 

εἰρόγυπ!. ῬΟΓ Θὰ ΘηἾη) αι) 400 ἴρ80 μοβία δι, ἡν 18 
ργοεναι Δ θαπυγ ὀύγυην, συ ροδίοα ἀν ηίυΓἃ ογδμ: 

ηυοὰ οἱ ἴῃ δοΐηδ οἱ ἴῃ ρῳ!}ὺ βοίηι ἐ5.. ἈΠ σο 5 ἰσυγ 

«ὦ ΔΡΡΆΓΗΝ, ποῖ Μαγίδιη, 561 δοδερϑυιῃ Δ] Οψα (}Γ : 

οἱ αι ἀϊεῖ Ὁ διγσόις ασεῖρδ μέγ οἱ πιαίγοπι εἾμξ 

(Παμ. 1. 30). ΠῚ πο Πρ ἀἰεῖα, (οπ͵μφοσι ἰμαπὶ; 

5ει, "αιγοηι ο]ιι5. Οἷα οηΐτη μϑγίυβ σοη!μρὶῖ, δυβρμίςϊο 
βο  ἃ ὁπ, Οἱ νῖγο {05 Ἄσια 65, ᾿ἰυ γα πὶ ἸΟΔΉ ΕΓ 

Δ 6 08, ποιο {Π|ι} ἢ 46 σου σοπη 6}1|8 αἰσεης; 

εθι|, Ρκμόγμηι οἰ πιαίγοιν 6}; οἱ [46 ἱπ Εἰ σῃρίμηι; [ὰ- 
ἔνι υ6 οαυδαπὶ δά(ϊι : διιμγμηι δ ἐπῖπι, ἰμχυῖι, μὲ 

Ποτοάδδ σισταί απίηιαηι μμογὶ, 

ὅ. Φοεξορλιὶ ἰαμ8.----1}15 λυ άιιὶδ 0560}: Π0η οἴδηϑι8 65ϊ, 

πδαιο ἀἰχίι : ΦΝΐσπια οθὶ Βοος. Τὰ μπρὲ ἀΐοοθας : 
διαίσμηι [αεἰοὶ ρορμίμηι διμηι(Ἡ αἰ}.. 1.31}: παης δυΐοπ) 
"66 δδίρϑυιη ροίος! ξογναγὰ,, 50} [πρὰ πο ΐ5 65 Ορι 5 

δἱ ρυγοσγίηαίυηα ἃς ἰσηφίηᾳια ἰγηδηιϊσγηιοια ἢ ὕυη- 

ἰΓαγἃ δυη1 ᾿ 6 ΡΓΟΠἰϑϑι 00) 155, 56 ἃ Ὠ1}}}} ἰυ} 5 πλοῦ 
αἰχὶς ; Π06}}5. διε ἢ ΥἱΡ Θγαϊ ἢ μ6συς γονογϑίοῃ β 16 ε}}- 

Ρυ5 ἱπαυϊειί, οὐ δὶ δησοίυ5 πο εἶτα Ἰοφυμῖι8 6556; 

ΠΔΠῚ οἷϊ : Εείο ἰδὲ, υδφιοάμηι αἴσαηι ἐἰδὲ. Υ ὀτυ 1116 
ὯΘΠ ἰἰ0 5αδηΐοῦ [Δο1115 ὁδῖ, βοὰ ραγοί οἱ οὐϊδηρο- 

γαῖ, ὉΠ 1 Δ ΠΟ ΠΟ5406 ΟἸ 65 οὑπὶ συ ϊο [ΟἸογαί. Επ]η}- 

νογο Ὀοηΐσλ 5. Ὀ 6115. ἢ 5 ἰ᾿θογίθις αἀυϊοία τηἰδεουὶ! : ἰὼ 

ᾳυοὰ εἰἰδπ) ἴῃ 58 η 6115 ΟΠ 008 Οὔδογναὶ : Π6 416 ρ6- 

τίοια, ποαυθ 4φηϊδῖοπ) σοητ υδη) ργϑίαϊὶ., βοὰ οἱ ["8 

οἱ 1115 ρογιηϊχ τ ρο5}115 υἱίδπη ᾿υϑίογυπι ογάϊηλί : 

 φυοά οἰΐάπὶ ἷο (εἰ! : ἰάψυα ρογροηθαθ νοι. Υ]- 
ἀοι 116 ΥἹγσί θοὴν αἱαγυπὶ φοβίδηϊοι : 6 ἀ6 Γα (υγΓὈ8- 

0, Εἱ αἀπχοάυπ) Δηχίυβ 68ι : δάυ!γαπὶ οηἶπὶ ρυ 6} Ἀπ} 

6556 δυβρί αὐ αίην ; βαὰ βίαι δάἀβι} {11 Δηροίυ5,, φηὶ 

δι50 0 ΟΠ θη) δον ΘΓαὶ ἃς πηθίιπ) αἰ αγοί. Οἴπι νἱ- 

4 ἡδίων ρυδγυϊῃ, φλυάΐο πιᾶσηο ΡοΓίυ5.5 65. : ΓυΓ- 

δι π4ι. ρσαυδΐα) ἢ} 5π]0 1 ρογ σα πὶ 0) ραῦν αι 

οχεῖρὶι,, εἰνίίαιθ ρογίυγθαια., ἃ0 Γοζα [Ὄγοηϊα, ρυθ6- 
τυπιηια ροΓα Γθηῖ6. Αἱ ρογυγθαύοι σαι ἢ]. πὶ ἀΠΠι 
ξυυαϊιπὶ Θχοῖριῖ, 5(6}14 ΠΘΉΡΟ, οἱ πηδφογυϊη δ ογα 10. 

Βυϊοὺβ8 γ6ΓῸ ροβϑὶ ἰδῆς ἰ ἰ{ἰᾶπ|, {ἰπΠῸΓ 80 ρογίου- 

αι : Ου γι οπὶπι, ἰηχυΐ!, ΠΟγο 68. δηϊπηϑπὶ ρυοτὶ:; 

ἰἰογυθχυθ {πρ͵οπιίίυπι ἐδ οἱ ἰγαιβη 5 ΓΔη 61) 

διπδθο τῇοῖιο; πομήσπθ ΘΠ Π γα υΪα ὁ ογα 

οροτίειαι. Ναπὶ δἱ ἃ ρυίπια οἰδίο πιἰνδουΐα δἀϊ- 
ἀΐββεῖ, ἤοπὶο ποι ἐγαάϊιυ5 [͵586|. [ἀΕἰΓΟΟ ΒΟῊ 511- 

ΡΙ᾿οἰϊαν ἐδιρί αι [οτιμδίυν, δοιὰ υἱοῦ {ΠΠῸΓ οοηϑρίοὶ- 

υγ, αἱ ηονοιῃ ᾿μϑῃπίυτῃ βρδιῖιη), εἰ ρᾶΓίι15, ὁ [Δ 0}}5 

πμγπιοηΐυϊη, 4065 Ρ6Γ τηα]Ππὶ ἰοπ!ροΥ δ; 8185 Υἱ- 
ΓἸΠ18 ὀχϑροείδίυγ, υἱ ρότ οὐμπὶα ογΙ .}}}6 τοι ἀδγείυγ 

(Θοοῃοην δὲ πιγδίὀγ απ). Οτ1ἃ ογρὺ (6 οδιιδὰ, 4165, 
ϑο ἃ} ἰμἰἶο [Δεῖᾶ βδυηὶ βίρῃα ἢ ῬΓΟρΙογ "πδίγριῃ., 
Ῥτγορίοῦ Τοβορῆυῃ, Ὀγορίον δἰπι οηθηι [Διη} Δ} π]01]1- 

ἰυγτὰἢ, ΒΓΟΡΙΟΓ μάβίοταβ, ῬΓΟΡΙῈΓ ᾿πϑ508, Ὀυηορίοῦ 
ϑυύξοπ. δὲ διΐπὶ 115 αι σαγεθδηίυν δοουγαῖα γο]υΐϑ- 
βΒοηΐ δἰιδηάογα, ΠΟ ραγνυ ἰἶης 84 [αἱυΓιη (6 ΠΊρι8 

τγυοία Γοίυ 556 η1. Ουοά 5] ργορ!οῖαι 46 πηδρὶβ εἷ- 

ΙΝ] ργαὐἀϊοδηΐ, ἢ6 ἰᾳ60 {γε ϑογῖὶθ ἢ ἤθαυδ οηΐπὶ ΟΠ 

ργαϊσογυηί, που οἰΐλη) Οὐἷ (δουδγηηί. 5᾽(αἱ 
δηΐἷπι || ΤῈ Δηι6 δυαϊία, Γ65 δυϊυϑπιοάϊ ρα5.48 νἱ- 

ἀόγο, πιᾶσηυπι β(υροῦθη,, πιδθηδιη]συς ρογιυγθατο- 

Π6Π) ΠΘρεγίβδϑοί : δὶς 5] οὶ αἰ οΐοβδηι Δι 0Γ68 

ὐογηνυγί ογδηΐ, πος αἰϊάἀφυλιη ἀνληρα  ἰ5ιὶς. [556 ὶ 
γο Ποία. Θαυὰ οἱ ἀδ ργυμίιοιία δηιυίσαμι δυι οἱ ἀϊ- 

οαη165, Π᾿υα, Εα ΖΕ συρίο υοεαυὶ βιίμπι πιο, (6 
Βοὶρεῖβ  ἀϊοίαπὶ 6556 : γαϑροηάοθίπιις {Π|.. υης 
ΘἰἷὰΠῈ) 6556 ῬγΓΟρΡΒΟΙΪ πογθη), αὐ ἡ στρα (ὁ ΔΠΠ|8 

ἀἰεδηίαγ, οἱ ἢ 4115 ἐπι ρμ]οαπιγ, 4816 ΠΠυἀ ἀδ 5γ- 
Πι6οὴ Οἱ ἴον! αϊοίυμη : δ ίυϊάαηι εος ἵπ “Ζασοῦ͵ οἱ ἀἷ- 

ϑρεέγῥαπε 608 ἱπ Τεγαόί ( ὐδπ. 49. 7} : ῖἃ δ ποη ἴῃ 
ἱρβὶβ, βοά ἴῃ ροβίογὶβ δογυμη ἱπιρίοίι ὁ : οἱ ΠΠυά 
ᾳφυοά ἀ6 Ομληδᾶη ἃ ΝΟ6 ρῥΓονυπιϊαίιπι) 651, Οαυδοηῖ- 

ιἷ5 6Χ δίΐγρε Ὁμαδηαδιιὶ οοπίριῖ. Οποὰ ἰρουιηῃ 735 0}}0 

οἰἰαπὶ δεοἰ 856 ἀῤρτγο!ιοπάϊιυν ; Βαησαϊοιϊοπο5. οἰ πα 

ἱΠ», ἔειο ἀοπιΐπιις [Γαϊγῖὶς (μὶ, οἰ αὐἀογόη ἰς [{ἰϊ ραίτγὶβ 
ἐμὶ (τη. 47. 429}. ποη ἴῃ ἷρ50 ἤποπι δοδορογαηϊῖ, 

( ᾳυοπιοάο οπὶπὶ Δ ἰρβιπὶ ρουτηθαϊ, 4αΐϊ [ΓΔΙΓΟΠ) 

εἰπιοθαί Γγοπιο θα 0.6, 86 ΒΟΧΟΘΉ 65 ἰρδιιη) αἀογανῖῖ 7) 

δαά ἀδ ρΓῸ]6 οἷυβ ἀϊείαπι 651. Ουοά οἰΐαιη πος ἴΌ60 

ἀϊεὶ ροΞ5511. Ουΐδ δηΐπι νοῦς ἢ οἱ ἢ ἢπ|5 ἀἰσλίυγ : δῃ ἰδ 

1 νιβυϊαπὶ δάἀογανῖ, εἰ ΒΟΟΙρΡΠ ϑογὶ ἰηϊῖυ8 6ϑί, 
φαΐᾳφυς ΠΠ105 δυο5 ἀ:απηοπὶϊ6 ἰηγηιο αν! ; Δη ἰδ ααὶ 
παίυγα ΠΠΙῸ5 ὁγαϊ, οἱ φοηϊογοαι Ποπογαν ἢ ΠιΔ406 

ηἰδὶ ᾿ς δάνθηϊββοι, ργορ δια ἀἰξηυπι ποπ ΠιΔθίτυΓᾶ 
ἤηεπὶ οΓιῖ, 

᾿4. ὙΙά6. ἐγβὸ αυοπιοάο πος ἰρϑαπι δυδηρα ἰδία 
5} 4ἰςοί ἀΐοοηβ, 0 ἐπιρίογείιν, οςἰθηάδη5 ηἶδὶ νϑ- 
Ηἰϑϑδῖ, ἢ0η ἱπιρ]οηάιπι ἢΠυἀ Γυΐ586. Π|06. γογὸ γὶν- 
δἰπ θη ᾿μβᾶπι ΠΟ προ γ 6 Ὁ οἰαγαπὶ οἴποῖι οἱ {Π|- 
δίγοιῃ. Νδπι φυοά (Οὐι15 ρορυι5 δησομηδ Ιθ60 μᾶθο- 
Βαῖ, ἴ'ος ἰρϑαιπ Δ ΘΓ ροίαϊ οἱ 'μ54. Ουοά Θδηΐηι 
8 ΠΠ0Π| βαρίοθαπί οἱ 8686 ἰλοίδθαηι οὐ τοάϊϊιηι εχ 
ΞἜἐγρίο, ( Ιά φυοά βυλίπαάϊσαπβ. μγοριιοῖα ἀΐσοναι, 
Νοππε αἰϊοπίσεπας αὐαιαὶ 46 (αρραάοεῖα, οἰ Αεευτῖοε 
ἐπ [οὐεα 3) ( Αηιος 9. Ἴ) ἱἵΠ} ἰρθυον ργαοβαι νι 
ΥἹρείηἰς (χοῖ᾿. {[π|ὸ σθγοὸ οἱ ρορυϊαβ αἱ ρδιγίαγο δα ἀ6- 
80 Πα δη165 οἱ ἀϑοοηαηί68 ἰπάδ, ἰςι[.8 ἀβοθιιϑιι5 800 
ΓΟ τη5. {γΥριι ἡππρ] θαηῖ. Νάπὶ Π| ἀσβοθηάδγαμι, υἱ 
ΠΙΟΓίοΠῚ ΟΥ [Δ1ΠΠη6 ἱπππιποηίοπὶ ΟΠπιρογθηι : ἢΐς γοΓῸ 
1 νΠτοι πηογίοπι ἰη5᾽ ἀϊ|8 ραγαίλι. Αἱ {ΠΠ ὀ 6ὸ νοηΐϑῃ- 
(65 ὁχ [Δπ|6, ἰυης ΠΙθαΓΑΙΪ δι - 16 υθγοὸ υἱ 60 ἀ6- 
Β06Π6}!, Γορίοηθηι ἰΟἰᾶπι ΡῈ Γ δάνδηϊιπι και πὶ βδποιὶ- 
Ποανὶι. (οί ογα8 [46 γα] πὶ 4ιιοπιοάο ἰηί6γ ᾿μαπ)ὶ- 
[ἴὰ αὐ 84. αἰνίπἰτδίαπη ραγιϊποηὶ γονοίθηιιρ. Εἰοηΐιν 
οὐπὶ αἰχὶ! Δησοῖυβ, ἔπισε ἱπ Αἰ συρίιπι, ποη ρτοιι 5ϊ 

1 ΜΟΡΕΙ., (6 δοῖρεὶε, υἱ ἴα τοχίυ, φαν !., (6 ἐϊο. υἱϊγυπγαιιθ θ6Π0. ΝΠ δοουησαηιὶ ΡυΪογοπὶ ᾿ϑοϊοπαπὶ “πὶ ἀΐσοῦϑης {Πυ, δΣ ΖἘσυριίο. υοσαυὶ ίϊμηι πιδιημ, ἀὸ δαίρϑἱβ αὐσὶ , 56- ουμάππι ρΟΒι ΘΓΙΌΓΘΙῚ ΥΘΓῸ αἰσουαηϊ, (0 ἤρθη ἀο (ἢγίσίο αἰἱςὶ, 
(μὴ ργίογα οοηϑδοηαὶ Αἰὐδιι5. 



δὲ 5, ΦΌΑΝΝΙΘ ΟὈΗΒΎΒΟΒΤΟΜΙ ΔΠΟΊΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΝ. δύ 
χαὶ περιφανῖ,, πρόσταγμα πληροῦντα δεσποτιχόν' 

ἀλλ᾽ ἔχων τοῦτο τὸ ὑπόδειγμα, φέρῃς πάντα γεν- 
ναίως, εἰδὼς ὅτι μάλιστα αὕτη τῶν πνευματιχῶν ἡ 
ἀχολουθία ἐστὶ, τὸ πανταχοῦ πειρασμοὺς συγχεχλη- 
ρωμένους ἔχειν. "θρα γοῦν οὐχ ἐπὶ τῆς μητρὸς χαὶ 
τοῦ 1" παιδίου τοῦτο γινόμενον μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ 

τῶν βαρδάρων ἐχείνων. Καὶ γὰρ ἐχεῖνοι λάθρχ ἀνα- 
χωροῦσιν ἐν τάξει φυγάδων: χαὶ αὕτη πάλιν, οὐδέ- 

ποτε τὴν οἰχίαν ὑπερθᾶσα, μαχρὰν οὕτω ταλαιπω- 
ρίας ὁδὸν ὑπομένειν χελεύεται, διὰ τὸν θχυμαστὸν 
τοῦτον τόχον χαὶ τὰς πνευματιχὰς ὠδῖνας. Καὶ θέα 

τὸ παράδοξον πάλιν. Παλαιστίνη μὲν ἐπιθουλεύει, 

Αἴγυπτο; ὃὲ ὑποδέχεται χαὶ διασώζει τὸν ἐπιόδου» 

λευόμενον. Οὐ γὰρ δὴ μόνον ἐπὶ τῶν παίδων τοῦ παᾶ- 
τριάρχου τύποι συνέδαινον, ἀλλὰ χαὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 
Δεσπότου. Πολλὰ γοῦν διὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινομένων 

τότε προανεχηρύττετο τῶν ὕστερον συμθαίνειν μελ- 
λόντων᾽ ὅπερ οὖν καὶ ἐπὶ τῆς ὄνου χαὶ ἐπὶ τοῦ πώλου 
γέγονε. Φανεὶς τοίνυν ὁ ἄγγελος, οὐχὶ τῇ Μαρίᾳ, 

ἀλλὰ τῷ Ἰωσὴφ διαλέγεται" χαὶ τί φησιν; ᾿ἜἜγερ- 

θεὶς παράλλαδε τὸ παιδίον χαὶ τὴν μητέρα αὑτοῦ. 

Ἐνταῦθα οὐχέτι λέγει, Τὴ» γυγαῖχά σου, ἀλλὰ, 

Τὴν μητέρα αὐτοῦ. Ἑπειδὴ γὰρ ὁ τόχος ἐξέθη, 
χαὶ ἡ ὑποψία ἐλύθη, χαὶ ὁ ἀνὴρ ἐπιστώθη, μετὰ 
παῤῥησίας λοιπὸν διαλέγεται ὁ ἄγγελο;, οὔτε παι- 

δίον, οὔτε γυναῖχα αὐτοῦ χαλῶν᾽ ἀλλὰ, Παρά.αδε 

τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ" καὶ φεῦγε 
εἰς Αἴγυπτον" χαὶ τὴν αἰτίαν λέγει τῆ: φυγῆς Μέ.1- 

«(ει γὰρ ὁ Ηρώδης, φησὶ, ζητεῖν τὴν ψυχὴν τοῦ 

παιδίου. 
Ὁ. Ταῦτα ἀχούσας ὁ Ἰωσὴφ οὐχ ἐσχανδαλίσθη, οὐδὲ 

εἶπεν" Αἴνιγμα τὸ πρᾶγμά ἔστιν" οὐ 15 πρώην ἔλεγες, 

[125] ὅτι σώσει: τὸν λαὸν αὐτοῦ ; χαὶ νῦν οὐδὲ ἑαυτὸν 
σώζει, ἀλλὰ φυγῆς ἡμῖν χρεία, καὶ ἀποδημίας, καὶ 

μαχρᾶς μεταστάσεως 75 ἐναντία τῇ ὑποσχέσει τὰ γι 

νόμενα. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν τούτων λέγει" πιστὸς γὰρ ἦν ὁ 
ἀνήρ" οὐδὲ περιεργάζεται τῆς ἐπανόδου τὸν χρόνον, 

καὶ ταῦτα τοῦ ἀγγέλου ἀδιορίστως αὐτὸν τεθειχότος" 
“Εὼς γὰρ ἂν εἴπω σοι, ἴσθι ἐχεὶ. ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐδὲ 
πρὸς τοῦτο ἐνάρχησεν, ἀλλ᾽ ὑπαχούει χαὶ πείθεται, 

πάντας μετὰ χαρᾶς τοὺς πειρασμοὺς ὑπομένων. Καὶ 

γὰρ ὃ φιλάνθρωπος Θεὸς τοῖς ἐπιπόνοις τούτοις χαὶ 

ἡδέα ἀνέμιξεν' ὅπερ χαὶ ἐπὶ πάντων τῶν ἁγίων 
ποιεῖ, οὔτε τοὺς χινδύνους, οὔτε τὰς ἀνέσεις συνεχεῖς 

τιθεὶς, ἀλλὰ χαὶ διὰ τούτων χαὶ δι᾽ ἐχείνων ὑφαίνων 

τὸν τῶν δικαίων βίον. Ὃ δὴ καὶ ἐνταῦθα πεποίηχε" 
σχόπει γάρ. Εἶδε χύουσαν τὴν Παρθένον’ εἰς ταρα- 
χὴν αὐτὸν ἐνέδαλε τοῦτο, καὶ τὸν ἔσχατον θόρυόον" 

ἐπὶ μοιχείᾳ γὰρ τὴν χόρην ὑπώπτευεν" ἀλλ᾽ εὐθέως 
ἐπέστη ὁ ἄγγελος, τὴν τε ὑποψίαν λύων, χαὶ τὸν φό- 
ὅον ἀναιρῶν τοῦτον’ χαὶ τὸ παιδίον τεχθὲν ὁρῶν, χα- 

ρὰν ἑχαρπώσατο μεγίστην. Πάλιν τὴν χαρὰν ταύτην 
κίνδυνος οὐ μιχρὸς διαδέχεται, τῆς πόλεως ταραττο- 

μένης, καὶ τοῦ βασιλέως μαινομένου, καὶ τὸν τε- 

χθέντα ἐπιζητοῦντος. ᾿Αλλὰ τὸν θόρυδον τοῦτον ἑτέρα 
πάλιν διεδέξατο χαρά" ὁ ἀστὴρ, χαὶ ἡ τῶν μάγων 
προσχύνησις. Πάλιν μετὰ τὴν ἡδονὴν ταύτην φόδος 

τ. χαὶ τοῦ] 516 ΒΕ. ΑΥγη]. νυ ρο χαΐ ἀδ65ι. 
στάσεως ὅν. [δ6ι!. 
μετανίσταται Εἰ. χαὶ πάλιν ὁ ἄγγελος μηνύξ: φυγεῖν χαὶ μ:ιθίστατ:θαι Δ. [}. (τὸ υἱ Κα. 

75 οὐ] 5). Α. Ερ. Αγιη. νυϊψο σύ. Μοχ ἔλεγεν Α. 
1 χαὶ δεῖ φυγεῖν χαὶ μεθίστασθαι) δὶς ). Ε΄. Δ. Αγ. δεῖ οὐ. Ο. χαὶ φεύγει χαὶ 

καὶ χίνδυνος" Ζητεῖ γὰρ, φηλὶν, Ἡρώδης εὴ» γυ- 
χὴν τοῦ παιδίου" καὶ δεὶ φυγεῖν καὶ μεθίστασθαι 77 

ἀνθρωπίνως. θαυματουργεῖν γὰρ τέως οὐχ ἔδει. Εἰ 
γὰρ ἐκ πρώτης ἡλιχίας θαύματα ἐπεδείξατο, οὐδ᾽ ἂν 
ἐνομίσθη ἄνθρωπος εἶναι. Διά τοι τοῦτο οὐδὲ ἀπλῶς 
ναὸς πλάττεται, ἀλλὰ καὶ χύησις γίνεται, χαὶ ἐννεα- 

μηνιαῖος χρόνος, χαὶ ὠδῖνες, χαὶ τόχος, χαὶ [[24] γα- 

λαχτοτροφία, χαὶ διὰ παντὸς ἡσυχία τοῦ χρόνον, χαὶ 

ἀναμένει τὴν ἀνδράτι πρέπουσαν ἡλιχίαν" ἵνα διὰ 

πάντων εὐπαράδεχτον γένητα! τῆς οἰχονομίας τὸ μυ- 

στήριον. Τίνος οὖν ἕνεχεν χαὶ ταῦτα τὰ σημεῖα ἐγέ- 
νετο, φησὶν, ἐξ ἀρχῆς ; Διὰ τὴν μητέρα, διὰ τὸν 

Ἰωσὴφ, διὰ τὸν Συμεὼν μέλλοντα ἀπιέναι λοιπὴν, 

διὰ τοὺς ποιμένας, διὰ τοὺς μάγους, διὰ τοὺς Ἰου- 
δαίους. Εἰ γὰρ ἐδούλοντο προσέχειν μετὰ ἀχριδείας 
τοῖς γινομένοι:ξ, οὐ μιχρὰ καὶ ἐντεῦθεν ἂν πρὸς τὰ 

μέλλοντα ἑχαρπώσαντο. Εἰ δὲ μὴ λέγουσιν οἱ Προφῆῇ- 
ται τὰ περὶ τῶν μάγων, μὴ θορυδηθῇς" οὔτε γὰρ 
πάντα προεῖπον, οὔτε πάντα ἐσιώπησαν. “Ὥσπερ γὰρ 

τὸ μηδὲν ἀχούσαντας ἰδεῖν παραγινόμενα 15 τὰ πρά- 

γματα, πολλὴν ἐποίει τὴν ἔχπληξιν χαὶ τὸν θόρυθον" 
οὕτω χαὶ τὸ πάντα μαθεῖν χαθεύδειν παρεσχεύαζε 
τὸν ἀχροατὴν, καὶ τοῖς εὐαγγελισταῖς οὐδὲν ἣφίει 

πλέον. Εὶ δὲ περὶ τῆς προφητείας ἀμτιδθάλλοιεν Ἶου- 

δαῖοι λέγοντες, τὸῺ, Ἐξ Αἰγύπτου ἐχάϊλεσα τὸν 

υἱόν μου, ἐπὶ αὐτῶν εἰρῆσθαι" εἴποιμεν ἂν πρὸς 
αὐτοὺς, ὅτι χαὶ οὗτος προφητείας νόμος, τὸ πολλὰ 
πολλάχις λέγεσθαι μὲν ἐπ᾽ ἄλλων, πληροῦσθαι δὲ ἐ’»" 

ἑτέρων, οἷον τὸ ἐπὶ τοῦ Συμεὼν χαὶ Λευῖ εἰρημένον 
ἐστί’ Διαμεριῶ γὰρ αὐτοὺς, φησὶν, ἐν Ἰακχὼδ, καὶ 

διασπερῶ αὑτοὺς ἐν Ἰσραή.1. Καίτοιγε οὐχ ἐπ᾽ αὐ- 
πῶν τοῦτο γέγονεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ἐγγόνων" καὶ τὸ ἐπὶ 
ποῦ Χαναὰν δὲ παρὰ τοῦ Νῶε λεχθὲν, εἰς τοὺς Γα- 
θχωνίτας τοὺς ἐγγόώνους 1" τοῦ Χαναὰν ἐξέθῃη. Καὶ τὸ 

πὶ τοῦ Ἰακὼδ οὕτως ἴδοι τις ἂν συμθάν' αἱ γὰρ εὐ- 

λογίαι ἐχεῖναι αἱ λέγουσαι, Γίνου Κύριος τοῦ ἀδε.1- 

φοῦ σου, καὶ προσχυνησάτωσάν σε οἱ "' υἱοὶ τοῦ 
πατρός σου, οὐχ ἐπ᾽ αὐτοῦ τέλος ἔσχον, (πῶς γὰρ, 

τοῦ δεδοιχότος χαὶ τρέμοντος, χαὶ μνυριάχις αὐτὸν 

προσχυνοῦντος :) ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ἐγγόνων τῶν αὐτοῦ, 
Ὃ δὴ καὶ ἐνταῦθα εἴποι τις ἄν. Τίς γὰρ ἀλτθέστε- 

ρος δ' Υἱὸς Θεοῦ λεχθείη ; ὁ μόσχόν προσχυνῶν, χαὶ τῷ 

βεελφεγὼρ [135] τελούμενος, χαὶ τοὺς νἱοὺς θύων 
τοῖς δαιμονίοις, ἢ ὁ φύσει Υἱὸς, χαὶ τὸν γεγεννηχότσ 
τιμῶν; Ὥστε εἰ μὴ παρεγένετο οὗτος, οὐχ ἂν ἐ 
προφητεία τέλος ἔλαθε τὸ προσῆχον, 

δ΄, Ὅρα γοῦν πῶς αὐτὸ χαὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς αἱνίττε- 
ται λέγων, Ἴνα πἪληρωθῇ, δεικνὺς ὅτι οὐχ ἂν ἐπληρώ, 
θη, εἰ μὴ παραγέγονεν. Οὐχ ὡς ἔτυχε δὲ καὶ τὴν Παρ- 
θένον λαμπρὰν τοῦτο ποιεῖ καὶ περιφανῆ. Ὅπερ γὰρ 
εἶχεν ὁ δῆμος ἅπας ἐν ἐγχωμίονυ τάξει, τοῦτο χαὶ αὐ- 
τὴ λοιπὸν ἔχειν ἠδύνατο. Ἐπειδὴ γὰρ μέγα ἐφρόνουν 
ἐπὶ τῷ ἀνελθεῖν ἐξ Αἰγύπτου, χαὶ ἐχόμπαξζον. περ 
οὖν χαὶ ὁ Προφήτης αἰνιττόμενος ἔλεγεν: Οὐχὶ τοὺς 
ἀ1:1οφύζους ἀνήγαγον ἐκ Καππαδοκίας, καὶ τοὺς 
Ασσυρίους ἐκ βόθρου; Ποιεὶ χαὶ τῆς Παρθένου τὸ 
προτέρημο. ποῦτο δι, Μᾶλλον δὲ χαὶ ὁ λαὸς καὶ ἁ 

16 μετανᾶ- 

18 παραγενόμενα 
Κα. 75 ἐγγόν...Ἶ ἐχγόν... τὲγ ὦ. ρ. Εἰ}. 55 οἱ οι. Ος ᾿ς. 1, 5 ἀληθέστερον οἵἴμπον λεχθείη ἄν ἔρ. 
δι τοῦτο] εἶσι τοῦτο ἢ, τοῦτο εἶναι Βαά. 



87 ΙΝ ΜΔΤΤΙΙῸΜ ΠΟΜΠ,, ΤῊΙ. 8. 
τατριάρχης χαταθδάντες ἐχεῖ 55 χαὶ ἀναθάντες ἐχεῖ 
θεν, τὸν τῆς ἀνόδου ταύτης τύπον ἐπλήρουν. Καὶ γὰρ 
ἐχεῖνοι θάνατον φεύγοντες τὸν ἀπὸ τοῦ λιμοῦ, χκατ- 
ἦεσαν᾽ χαὶ οὗτος θάνατον τὸν ἐξ ἐπιθουλῆς. ᾿Αλλ᾽ 
ἐχεῖνοι μὲν κατελθόντες δ", τοῦ "" λιμοῦ τότε ἀπηλλά- 
γήσαν" οὗτος δὲ χαταθὰς, τὴν χώραν πᾶσαν διὰ τῆς 
ἐπιθάσεω; ἡγίασε. Σχόπε: γοῦν πῶς μεταξὺ τῶν τα- 
πεινῶν χαὶ τὰ τῆς θεόττιτος ἐχχαλύπτεται. Καὶ γὰρ 
ὁ ἄγγελος εἰπὼν, Φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, οὐχ ἐπνγ- 
γείλατο αὐτοῖς συνοδοιτηρεῖν, οὔτε χατιοῦσιν, οὔτε 
ἀνιοῦσιν, αἰνιττόμενος ὅτι μέγαν ἔχουσι συνοδοιπό- 
ὁῦν, τὸ τεχθὲν παιδίον" ὃς χαὶ τὰ πράγματα πάντα 
μετέδαλεν ὁμοῦ φανεὶς, καὶ τοὺ; ἐχθροὺς παρεσχεία- 
σε πολλὰ πρὸς τὴν οἰχονομίαν διαχονήσασθαι ταύ- 
την. Καὶ γὰρ μάγοι καὶ βάρδαροι τὴν πατρῴαν 
δεισιδαιμονίαν ἀφέντες, ἔρχονται προσχυνήσοντες" 
καὶ ὁ Αὔγουστος ὑπηρετεῖται τῷ [126] ἐν Βηθλεὲμ 
τόχῳ, διὰ τοῦ προστάγματος τῆς ἀπογραφῆς" ἡ 
Αἴγυπτος διασώζει δεξαμένη φεύγοντα χαὶ ἐπιόου- 
λενόμενον, χαὶ λαμδάνει τινὰ τῆς πρὸς αὐτὸν οἰχειώ- 
σεως ἀφορμήν" ἵν᾽ ὅταν μέλλῃ χηρυττόμενον αὐτὸν 
ἀχούειν παρὰ τῶν ᾿Λποστόλων, χαὶ ἐπὶ τούτῳ 55 χαλ- 
λωπίζηται, ἅτε αὐτὸν δεξαμένη πρώτη. 

Καὶ μὴν τῆς Παλαιστίνης ἦν τὸ προτέρημα τοῦτο 
μόνης " ἀλλ᾽ αὕτη θερμοτέρα ἐχείνης γέγονε. "' Καὶ 
νῦν ἐλθὼν εἰς τὴν ἔρημον τῆς Αἰγύπτου, παραδείσου 
παντὸς βελτίω τὴν ἔρημον ταύτην ὄψει γεγενημένην, 
χαὶ χοροὺς ἀγγέλων μυρίους ἐν ἀνθρωπίνοις σχήμα- 
σι", χαὶ δήμους μαρτύρων, χαὶ συλλόγους παρθένων" 
χαὶ πᾶσαν μὲν τοῦ διαδόλου τὴν τυραννίδα χαταλελυ - 
μένην, τὴν δὲ τοῦ Χριστοῦ βασιλείαν διαλάμπουσταν 3), 
Καὶ τὴν ποιητῶν χαὶ σοφῶν" χαὶ μάγων μητέρα, 
καὶ τὴν πᾶν εἶδος μαγγανείας εὑροῦσαν καὶ τοῖς ἄλ- 
λοις διαδοῦσαν, ταύτην ὄψει γῦν ἐπὶ τοῖς ἁλιεῦσι 
χαλλωπιξζομένην, χαὶ ἐχείνων μὲν χαταφρονοῦσαν 
ἁπάντων, τὸν δὲ τελώνην χαὶ σχηνοποιὸν πανταχοῦ 
περιφέρουσαν, χαὶ τὸν σταυρὸν προδαλλομένην. Καὶ 
ταῦτα οὐχ ἐν ταῖς πόλεσι μόνον τὰ ἀγαθὰ, ἀλλὰ χαὶ 
ἐν ταῖς ἐρήμοις μᾶλλον ἣ ἐν ταῖς πόλεσι. Καὶ γὰρ 
ἔστιν ἰδεῖν πανταχοῦ τῆς χώρας ἐχείνης τοῦ Χριστοῦ 
τὸ στρατόπεδον, χαὶ τὴν βατ:λικὴν ἀγέλην, χαὶ τὴν 
τῶν ἄνω δυνάμεων πολιτείαν" χαὶ ταῦτα οὐχ ἐπ᾽ ἀν. 
δράσι "" μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐν γυναιχείᾳ φύσει χρατοῦντα 
εὕροι τις ἄν. Καὶ γὰρ χαὶ ἐχεῖναι οὐχ ἧττον ἀνδρῶν 
φιλοσοφοῦσιν, οὐχ ἀσπίδα λαμθάνουσαι χαὶ ἀναβαί- 
νουσαι ἵππον, καθάπερ οἱ σεμνοὶ τῶν Ἑλλήνων χε- 
λεύουσι νομοθέται χαὶ φιλόσοφοι, ἀλλ᾽ ἑτέραν πολὺ 
χαλεπωτόραν ἀναδεχόμεναι"" μάχην. Κοινὸς γὰρ αὐ- 
ταῖς καὶ ἀνδράσιν ὁ πόλεμος πρὸς τὸν διάβολον χαὶ 
τὰς ἐξουσίας "8. χαὶ οὐδαμοῦ τὸ τῆς φύσεως ἀπαλὸν 
ἐμπόδιον γίνεται ταῖς τοιαύταις συμδολαῖς " οὐ γὰρ 
σωμάτων φύσει, ἀλλὰ ψυχῇς προαιρέσει ταῦτα χρί- 
νεται τὰ παλαίσματα. Διὰ τοῦτο χαὶ γυναῖχες [127 
ἀνδρῶν μᾶλλον ἠγωνίσαντο πολλάχις, χαὶ φα:δρότε- 
ρα" τρόπαια ἔστησαν. Οὐχ οὕτως ἐστὶ λαμπρὸς ὁ 

43 δ)ς Ε. Ε΄ Αη. ὅν. χαταδάντες ἐχεῖ χαί ὁπι. Α. Β. (. ἐχεῖ οη!. ἢ. 
88 τοῦ] ὅὶς Β. ἡ. ἔρ. νυϊγχο ἐχ τοῦ. 

89 λάμπουσαν Βιεὰ. 
ἀνδράσ!]) ἐπ᾽ ἀνδρῶν ᾿). ἐπ᾽ ἀνθρώποις ΡΓ. Ὁ. ἐν ἀνθρώποις Εά. ἐ 

ὡ ἐτηθ 5. 1Ε} διά. τοῦ σκότους Α. [δ. (. δμ)μς πιμμαὲ Ἀπ. ἀργίας ἌτΤιη. 
εν} εἶδεν (οἱ ροϑὶ ἐχείνην σοΙΠὐςαη1) Α. Β. 

ἐλθόντες (ἡ. ἢ. ἐλθόντος: ᾽. Νοῖ Ποῖ Αη. 
Περὶ βίου μοναχῶν Α. 58 ἀνθρωπίνῳ σχήματι [ἀἀά. 

μεναι. 
φαιδρά Ὅ. 1". 
σοφία Εμ. 

98 οἷ 

35. χαΐ ο", Α. Β. δ τῆς, ἐργατ] 51. Β. Εν’ νυ] δὸ τὴν... ἐργατίαν. 

οὐρανὸς τῷ ποικίλῳ τῶν ἄστρων χορῷ, ὡς ἡ ἔρημος 
Αἰγύπτον, τὰς σχηνὰς πανταχόθεν ἡμῖν δεικνύου 57 

τῶν μοναχῶν. 

ε΄, Εἴ τις τὴν παλαιὰν Αἴγυπτον ἐχείνην, τὴν θεο- 

μάχον καὶ μαινομένην, τὴν τῶν αἱλούρων δούλην, τὴν 
χρόμμνα δεδοιχυῖζαν καὶ τρέμουσαν οἷδεν 5, οὗτος εἴ- 

σεται χαλῶς τοῦ Χριστοῦ τὴν ἰσχύν. Μᾶλλον δὲ οὐ χρεία 
ἡμῖν παλαιῶν διηγη μάτων " ἔτί γὰρ χαὶ νῦν τῆς ἀνοή- 

του ἐχείνης λείψανα μένει πρὸς ἀπόδειξιν τῆς προτέ- 

ρᾶς μανίας. ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὗτοι οἱ τὸ παλαιὸν πάντες 

πρὸς τοσαύτην ἀποῤῥαγέντες μανίαν, περὶ οὐρανοῦ 
χαὶ τῶν ὑπὲρ οὐρανὸν 35 φιλοσοφοῦσι πραυμάτων, 

χαὶ καταγελῶσι τῶν πατρῴων ἐθῶν, χαὶ τοὺς "προγό- 

γνοὺς ταλανίζοηυσι, καὶ τῶν φιλοσόφων οὐδένα ποιοῦν- 

ται λόγον." Ἔμαθον γὰρ διὰ τῶν πραγμάτων αὐτῶν, 

ὅτι τὰ μὲν ἐχείνων γραϊδίων μεθυόντων ἐστὶν εὑρέ- 

ματα. ἡ δὲ ὄντως φιλοσοφία "" χαὶ τῶν οὐρανῶν ἀξία 
αὕτη ἐστὶν ἡ διὰ τῶν ἁλιέων αὑτοῖς χαταγγελθεῖσα. 

Διὰ δὴ τοῦτο μετὰ τῆς τοσαύτης ἀχριδείας τῶν δο- 
γμάτων, χαὶ τὴν ἀπὸ τοῦ βίου πολλὴν ἐνδείχνυνται 
σπουδήν. Τὰ γὰρ ὄντα ἀποδυσάμενοι πάντα͵ χαὶ τῷ 

χόσμῳ σταυρωθέντες παντὶ, χαὶ " περαιτέρω πάλιν 
ἐλαύνουσι, τῇ "" τοῦ σώματος; ἐργασίᾳ πρὸς τὴν τῶν 
δεομένιυν ἀποχρώμενοι τροφήν. Οὐδὲ γὰρ ἐπειδῇ νη- 
στεύουσι χαὶ ἀγρυπνοῦσιν, ἀργεῖν μεθ᾽ ἡ μέραν ἀξιοὺῦ- 

σιν᾽ ἀλλὰ τὰ; μὲν νύχτας τοῖς ἱεροῖς ὕμνοις χαὶ ταῖς 

παννυχίσι, τὰς δὲ ἡμέρας εἰς εὐχάς τε ὁμοῦ χαὶ τὴν 

ἀπὸ τῶν χειρῶν ἐργασίαν χαταναλίσχουσι, τὸν ἀπο- 

στολιχὸν μιμούμενοι ζῆλον. Εἰ γὰρ ἐχεῖνος, τῆς οἷ- 

χουμένης πρὸς αὐτὸν βλεπούσης, ἵνα τοὺς δεομένους 

διατρέφῃ, χαὶ ἐργαστήριον [[28] χατέλαδε, καὶ τέ- 

χυὴν μετεχείρισε, χαὶ οὐδὲ τὰς νύχτας δχάθευδε τοῦτο 
ποιῶν" πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶς, φησὶ, τοὺς ἔρημον χατ- 
εἰληφότας, καὶ οὐδὲν χοινὸν πρὸς τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι 

θορύδους ἔχοντας, τῇ τῆς ἡσυχίας σχολῇ εἰς ἐργα- 
σίαν πνευματιχὴν καταχρήσασθαι δίκαιον. Αἰσχυνώ- 
μεθα τοίνυν ἅπαντε;, χαὶ οἱ πλουτοῦντες χαὶ οἱ πε- 

νόμενοι, ὅταν ἐχεῖνοι μὲν μηδὲν ὅλως ἔχοντες, ἀλλ᾽ ἣ 
δῶμα μόνον χαὶ χεῖρα:, βιάζωνται χαὶ φιλονειχῶσι 

πρόσοδον τοῖς δεομένοις ἐντεῦθεν εὑρ:ἵν ἡμεῖς δὲ, 

μυρίων ἔνδον ἀποχειμένων, μηδὲ τῶν περιττῶν εἰς 

ταῦτα ἀπτώμεθα. Ποίαν οὖν ἕξομεν ἀπολογίαν, εἰπέ 
μοι; τίνα δὲ συγγνώμην; Βαίτοιγε ἐννόησον, πῶς τὸ 

παλαιὸν ἦσαν οὗτοι χαὶ φιλοχρήματοι, καὶ γαστρί- 
μάργοι, μετὰ τῶν ἄλλων χακῶν. Ἐχεῖ γὰρ ἧπαν οἱ 
λέδητες τῶν χρεῶν, ὧν οἱ Ἰουδαῖοι μέμνηνται" ὄχεῖ 
ἡ πολλὴ τῆς γαστρὸς τυραννίς" ἀλλ᾽ ὅμως ἐπειδῆ; 

ἐδουλήθησαν, μετεδάλοντο, χαὶ τὸ πὺρ τοῦ Χριστοῦ 
δεξάμενοι, πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀθρόον μεθωρμίσαντο᾽ καὶ 

θερμότεροι τῶν ἄλλων ὄντες, χαὶ πρὸς ὀργὴν καὶ πρὸς 

ἡδονὴν σωμάτων προπετέστεροι, τὰς ἀσωμάτους δυ- 

γάμεις τῇ ἐπιειχείᾳ χαὶ τῇ λοιπῇ τῆς φιλοσοφίας 
ἀπαθείᾳ μιμοῦνται. Καὶ εἴ τις ἐν τῇ χώρᾳ γέζονεν, 

οἶδεν ἃ λέγω. 
Ἐὶ δέ τις οὐδέποτε ' ἐπέδη τῶν σχηνῶν ἐχείνων, 

δι χατελθόντες] ὅ5'6 Ἐρ. Αγπις 
δὲ τούτων Εἰ. 5ΗΘΙΚΟΝ. 

90 σόφων] φιλοσόφων Ε΄. 5' ἐπ᾿ 
"3 ἀναδεχόμεναι)] δὶς Α. Β. εφιοῦὶ δεχό- 

δ᾽ φαιδρότερα] λλυπρὰ Ἐ. 
δ τῶν ἐν οὐρανῷ Ε΄. ΔΑ. 57 φιλοσοφία] 

οὐδέπω Δ. Β.. Εις 



ἰχ] 5. ΖΟΑΝΝΙ͂Θ ΟἸΗΥΒΌΘΤΟΝΙ 

86 Πη6τ5 οοπἑοηι [υἱπγυπὶ γ6] ἀοϑοση μη εἴθυς τοὶ 

γοδουπιίθιδ, δι θὲ 6Δη5 ἰΠΠ|08 τδρηυ ΒΆθαΓα οο- 

τη ΐί6ι0, ΓΘ η8 πϑίυπι ρυΘΡΙΠ, αυἱ οιαι δίαυς ἃρ- 

ρϑγυΐ!, οπνΐα πιυίανί!, δίφυα ἰά οἴδείς, αὐ΄ ἰηλειϊοἱ 
δὴ 'δης Οὐοποπ πὶ διὐπιοάυπι ἰηδογνίγοηι. ΕἸθεΐ τη 

ιϑρὶ οἱ θαγυδγὶ, ρᾶίθγιιδ βυμαγϑιϊ θη 6 Γ6Ι]οἴ4, 8δ60- 

γαιϊυγὶ νοΐυηϊ; Αὐὐρη5Π|5 ΒΘ] 66 αν  ἶσο ρμᾶτγιαΐ τη ]- 
ηἰδῖγδῖ, ἀυνν οοηβυπὶ ἤδτὶ ᾿ιθ6ι; Ἐ κγρίυ5, ἀυπι [ι- 
δἰοηιθη) οἱ ᾿ηϑ᾽ ἐἐ8 ἀρροι απ ἀχοίρὶϊ, ΒοΡΥ δ  ἰμ581}, 

᾿ησχυθ συδιῃ ἀαπὶ Δ Πρ  14119 ουα] 'ρ50 ϑοσδβὶο- 

64 δεοίριι, υἱ οὔτι ἰἰἰυπὶ ροβῖθα διάϊγοι ἢ δρο- 

δ10}}5 ργι σαγὶ, 46. 18 φἰογίγοίυγ, φιοι ἰρβι!ὴ 

Ὀγΐηὰ δχοορί 586 

1π ΦΕσυριο πιοπαοἠῆΐ εἰ εὐἴιι5 υἱτρίπιιηι. -- Αἰαυϊ 
801 1089 Ῥαϊ οι π ογαϊ πᾶσ ργωγοβαῖίνα : ΥΟΓΙΠῚ 

“Ἐφγριῖυς (ἀγνοηιίον "16 {ἱϊ. Ναης ΘΟΓΙΘ δὶ ροΓβ85 ἦι 
ἀοδογίυπι ΑΕἸΡΥΡΙΪ, συον 8 ραγδαΐβο γι βιδη(}ΟγΘ 

80 ὐΐποπ ἰηνθηΐοβ, 80 ΧΟ 105 δηβοίογυπι ΟἸΟΓΟβ 

δ ΠΙΔΠ9 ΓΟΓΙΔ, Π]ΔΓΙΎΓΙΠῚ ρΟρι 085, οὐρυ8 Υἱγαίηυμ, 

Β0]υἱδπὶ ἀἰα νοὶ! ἰγταπιίάθηι ἰοίλπη, ΟἸ"γὶδι} δυίοπ) Γ6- 

δηθιη σοΓυϑοδη8. ΠΠΠ4π| νογῸ 4υ88 ροοίλγυπι, ρὶ}}]050- 

γΟΓΠΙ Οἱ ΠΙΔΒΟΓΌΠῚ πιδίου ογδῖ, 4111: ΟΠΊΠ0 ρΓα 51}- 
εἰασυπὶ σοηῦυ8 ἱμνδησγαῖ, 4}}|5406 ἰγαά!ἀογαὶ, 1181}, 

ἱπ|υδληι, νἱἀ 68 ἀὰ ρϑοαιυγίυ5 φἰογίαπίειη, οἱ 1118 
αυϊθοπὶ νείοτο οπιηΐδ ἀαϑρίοἸθηί6 πη, ρου πὴ γ6- 

γὸ οἱ ἰδηϊογίογυπὶ Διὶ οαπὶ υθΐαυα οἰΓουχη ΓΟ η ἴθ Π1, 

ἃ6 ΟΥυοδῆὶ ΡΓΩΠΙΟηϑίΓϑιίθ. ας ΡΟΥΓῸ ποη ἴῃ υγ- 

μυἱθυϑ ᾿δηΐιπ), 80 οἰἰδπ) ἴῃ ἀδϑογίο πηδαὶθ 4. δὶ 
ἘΠ} θ5. ΡῸΓ (οἴ 6ηἷπὶ Τοσίοηθηι 5ἴ8πι ν] ΘΓ 681 

ΟἸνῖϑιὶ ὀχογοιίαηι, ΓΟρΙ 416 πΡΟσΘη), ΒΌρΟΓΉΔΓυ- 

ηυς νἱγιυίαπι νἱΐᾶπι ; ἰάσυα ποη ἃρυὰ νἷγοβ ἰδηίυῃ), 
δορὰ οἱ ἴῃ πο τὶ βόχὺ ταρογίδ5. Εἰοπίπη 1115 ποη 

Ιηἷηυ5 4υλη Υἷγὶ ΡΠ] ΟΒΟρΡ ΠαηλυΓ, ΠΟΙ. βου δοοὶ- 

γήσπιοϑ, πο406 ἀ4αυπὶ ἐσιιδοοπάοπισθ, αἱ ᾿υθεηῖϊ οἰατὶ 

ἯΙ ἀτγαοογυπὶ ἰοψί δίδιογοβ οἱ ΡἈοθορϑὶ ; δεὰ αἰϊπὸ 
Ἰοῶρο φγανίε5 "ε πὶ διιδοὶρίυδι. Οομηυδο οἢΐπ οἱ 
ἰρδὶβ. οἱ υἱνΐβ Β6᾽}|πῈ 65. οοηίγα ἀϊα Ὀο στ οἱ ροιοδία- 
[698 ἰΘπογαγαπὶ : 84 ἢ} 5110] γγὸ ΟΟΠΠΙΟΙ5 ΠῸΠῚ - 
αυδπὶ ᾿}}}5 βαχυβ ἀο Ὁ} 1145 ἐπιρθαπηθπιο 651 Σ πο ΘηΪ πὶ 
εογρογὶβ μδίυγα, 56 δηΐηΐ ργοΟροϑβιι0 δι} υδημοάϊ ργ2- 
Ια ἀδοογησυπίηγ. δΟη66 55} 06 ΤΠ ]ΠΘΤῸ5 1οΓι08 ΤΟ ΠῚ 
υἱεῖ ρυφπανογυηῖ,, δἰ ἰπϑὶβηίοτα ΓΟρΡΘ 2 ΘΓΟΧΘΥΌΗΙ. 

Νοη ἰδ οαἴυπὶ δβρ οπαϊυπη 65 ναγὶο ἐ1]ο δι! τυτὰ 

εἰοτγο, υἱ Εἰ εγριὶ 80} 1υἀ0.,, φατὲ υπόϊᾳαα πο ῖ5 Θχΐ- 
μοὶ (ἀθογηδου!α ΠΙΟΏΔΟΒΟΓΌΏΙ. 

5. 951 φυΐβ γοίογαπι Π|4π| Αἰ γρίαμι πον, δαὶ ἰπὶ- 
τηΐσλπι οἱ (πγοηίοπι, (6Π1υππ οἰ γίσοι, 4.5) Ο6ρ85 [ὉΓ- 
πιϊάαθαι οἱ ἰγοιηουαὶ, ἰς ορίϊης Οδπνὶϑιὶ νἱγίυ 6 πη 
βεΐοὶ. [π|0Ὸ γα γῸ πο ΟΡ(Β 65ὶ 5608)]8 γοίυδι}5 πᾶγγαίΐ0- 

Ηἰθυβ : παᾶπὶ δΠοάΐθαιθ ἰηθ8η:5 {ΠΠ|Π8 σοηιῖς τηθηῦ - 

ΒΙΘΩηΪΔ ΘΠ ρΟγϑυμ δ, 4015 ΓΟ Π) ̓ροῖυ5 Δηγηθη ἰδη (66ι]- 

ΠοληίυΡ. Αἰϊλπηθη ἢ αυΐ ΟἸ᾽π Οπηη66 ἴῃ (Δηίδ8π) ργο- 

Γυρογλπὶ δι θη ἰ4π|, ἀ6 σαϊσ, ἀσαχιο οἰ δι δ.5 ΓΟ }υ5 

ΗἰΠΟΘΟρΡμδπυγ,, ΡΘΕ ΠΟ546 ΠΊΟΓΟῈ5 ἀσγί θὲ, ὥνοϑ 
Β006 ΠιΐβοΓῸ8 ργάἀϊταηϊ, οἱ ΡΠ} ]ΟΒΟΡΙΙΟ8 1108 πἰΠΠ} 

ροπάϊνη!ι. Εχ ᾿'ρ518 Θηἷπὶ γοῦυ8 οὐ ἀἰσογυηΐ ὈΓΪΒΟΆ5 1}- 

ἈΒΟΗΙΕΡ, ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. 8 5 

[45 δη ἶσα ἴαθ0}Δ5 οὈγίοσυηὶ 6586 ἰμγ ΘηΪ, ΥΘΡΔΠΙ διὶ- 

ὁπ βδρὶθηιίδηι 65}}8 6596 ἀϊβφιδῃ. ΗΟ οϑὲ ΄Ζυδ ἃ 
οἰδοδιίοσίθυς δηηυηίίδια ἱρϑὶς υ11{. Ιἀδοαᾳυς οὐπ δρου- 

γαῖα ἀορσπιδλίυιη νογίλῖα ἡυ]λ ΘΧ] 6 πὶ ὕσοπὸ Υἱ- 

νομαὶ αἰ σου τίαπι. Θ᾽ 4 ἀ6πὶ ἀχυἱ το θ8. ΟἸ" 6115 ρΓ8 - 
50η(ἰυ5, τη πάοηυς οὐ οἰ Πχὶ, αἱ τὰ οὐἷᾶπὶ ῥτοσοάιιηι, 

ἰλῦθσγα σσγρογὶ5 υἱθηι65 ἡ Υἱοῖυ ) ΘΟ οΠ 5 σΟΠΊραγδι:- 

ἀν. Νόαῃο σηϊπὶ 4 Ἰο) υπδηὶ οἱ ν᾽ ληι, 56 ἰάοἶΓοο 

ἀούυπι οἰἷἱο, 56 ποοίοβ ᾿γπιηΐθ ἃς ρον  }ΠφΦ, ἀΐ6 5 
ργοοΐδυδ οἱ οροτγὶ πιδιπιαπὶ ἀδρυΐϊληί, ἀροϑίοὶ! διά ΠΗ] 

ἰἰ Δη65. δὲ απί, ἰηφυίΐϊμη!, 1|16, (ο10 ογθα δά ἱρϑιμῷ 
Γοϑρίεΐθηιθ, υἱ ἰποροβ ἁἰοθγοί, οἴει πὶ [Δ4}00}}}, οἱ 

ΔΡίοηι ἰγδοίανῖ(, ἰΏΞΟΙΠΠΟ5 ᾿π|6Γ]ΠΔ ΠΟΟΙΟΒ ἀποοηβ : 

1Π0}10 πιλρίβ πΠ08, 4] ἰη ἀοϑογίο ᾿ν}}] 18π|05, πα] 46 

σου ΠΑΌΘΙΏυ8 Οοὐπὶ υγθῖυπλ πη} 08, νδοϑιϊο- 

εἷ8 Οἱἷο δὰ βρί γι τ2}}8 ὀρόγα υἱἱ ρᾶγ οϑὶ. Εγυβοβοᾶ- 
5 ἰἰδαυδ ΟΙηΠ65, οἱ ἀϊν|16 8, οἱ ΔΌΡΟΓΟΒ, αυδιιἋ0 

1}}} π1}}}} ργογϑυθ ᾿ιαϑδη!68, ἢἶδὶ σοΡθυ5 ἰληιπὶ οἱ 
103 0115, σοηδπίαγ οἱ σοπίοηάυπι τ ᾿ς νἱοίυ πη ρᾶ- 

γΓοηΐ Θραη 18: Π05 ν6ΓῸ, ἀὐπὶ ἰπηιπιογα ἀοηιϊ! Γ6- 

σοηάϊ ἃ δη1, ἢ6 βυρογῆπ «υἱάδπι [}}85 Δα} θοπη5. 
ἤυϑην ἰρίίαν, 41ᾶ}80, οχουβλί πη) Ὀγοίδγϑιηι5 

Πυδπὶ ΘΟ ΒΟ4 ΘΠ) γνοπίληι ἢ ΑἸ΄υΐ οορίϊ65. να] ϊπη 
αυδληΐαπ ἰβε1 οἱ) ροσυ Ὁ ΔΠΠΔΙΌΟΓΟΒ οὐ πὶ, ιλπίθτη 

Ζι 18 ἀδά, οὐ πὶ σιβίογὶδ ν 1158. 10’ απ ογαμῇ 0115 

οὐγαΐυπι (Εχοά. 106. 5), υλ8 πηοπιογαηὶ διιάτΐ : ἰδὲ 

[πη γοηιΓὶβ ἰγγαηπΐθ. ΑἰἰαπΊοη 4118 γΟἸΠΘΓΌΗΙ, ΠΉῚ - 

ιλ1ἰ δυηϊ, οἱ 'σπα ΟἸ γι διιβοθρίο, ἰῃ ΘΒ ἢ γαρθηῖα 

δὐνοίαγυη! : αυΐϑρὲ ῃυῖ5 δγάἀθηι!ογοθ 4}}15 ογομῖ. 

αἰ406 80} ἰγὰπιὶ οἱ δά σογρογὶβ γοϊρίδιοτ μγορομβ0- 

ΓΟ5, ἱποογρογοῶβ ροΟἰοδίδίο 8. ΠηΔη 500 υ}η 6. οἱ ΓΕ] 412 

ν!]οσορ να. βυς τοϊογδηιῖα ἱπιϊδιιυγ. Ουϊδαυΐδ ει Πὰς 
τορίοπα (υἷἱϊ, αυα ἀΐοο ηον]! 

Απιοηϊξ Μασηὶ πιοπασδογιηι μαϊτὶς ἰαμάεξδ. --- 8] 
αὐυΐ8 γΕΓῸ ἰδ ογηλουΐα [4 πυπιφιλπὶ δάϊ!ι, οορί(ο8 1]. 

Ηπὶ φυὶ Παοίδηυ5 ἰῃ οπιηϊυπὶ [ἜΓΙῸΡ ΟΥΟ, ({|6 8} ΡΟϑί 

Δροβίοϊοβ ἐπ αγρίιϑ. (Η}}| 6 81πῈ ἐϊ πηαβηιπὶ Απίο« 
ΝΜ, 6( φαουπ τορυΐίοὶ {Ππ| ἰ οδάθπη γαρίοα 
[ι|856, ἰη αυὰ ῬΠαγΔο. Αἰἰλπηθη ΠῚ ἢ} πἰπς ἀδιγιαηιὶ 
ορορὶϊ, 564 οἰἰδπὶ ἀϊνίηδ νἱβδίοηθ ἀἰσηδίυβ οϑὶ, οἱ (ἃ- 

Ιοι Υἱἱὰπη ὄχ δἰ υυΐ!, 4Π08]6πὶ| (ἸἩγὶδιὶ ᾿ό 565 μοϑιυΐδι!. 

Εἰ [ιος 8εἰοὶ χυϊϑαυΐ8 δοεῦγαι Πἰθγυπὶ Ἰοσογίς, ἴν 4π0 
ὁβῖ Ὠἰδίονία ΥἱὉ 6}05 (σ), υδὶ πι] 8) ἀσργο οηἀοί 

Ρτγορ οι. Νιπὶ ᾿ὰ 40. Αὐγίδηϊςο ᾿πόῦῦο οϑρίοθς 
ϑροοίαθδηϊ, πθοποὴ ἀοιγπιθηίυπι ἱπ46 ΘὨΔΟΓβυΓΙΠΙ 

ργωησυηιίανί!, 60 υἱΐχυθ τγονοϊδηΐθ, οἱ οἵηπὶᾶ 4:8 

[υἱγὰ ἀγϑδηϊ ργβ ΟΟὈ}}5 ᾿ρδὶ ροόμθιῖα : ἰά φυοά σιη] 

1115. διἰδπι Δ᾽" 118 πια χὰ 65ὶ νου (4115 ἀγσι ηιθη.- 
ἰυπη, φιοὰ νἱάο᾽ΐσςαὶ ἢυ}}8 ΠανΓαϑί5. (Δ ὁπ ᾿δθθδὶ Υἱ- 
γυπι. ϑοὰ π6 0118 ἢ:5. ἃ ΠΟ Ϊ5 ἀθΐγα ρογρα 5, 51 1]- 
υγύπι ἰα 4ὸ αὶὸ δῦ ρί8 διιη1 ᾿ο σα 8, ΔΘ ΡΔ16 ΘΗΝ: 

οὐΐξοονο ροίογὶιἰ5, εἰ πη] ἰηἀδ παυτγίγε Ρἢ}]050: 

οἰνίαιῃ. Ηος δυΐθι) γοφοὸ ποη υἱ ᾿ἢ γιιπὶ δάἀΘαπη8 (8ΔΠ.-- 

(α) Ηἰς μαμὰ ἀκα Ἰοχυίαν ἀ6 ν ἃ 5. Απϊοιδ! ρα Ὁ Αμδιϑε- 
Ὠδδίυ πη ΓΟ Θρἰϑοοριπὶ ΑἸ οχϑηνϊηιηλ. 
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ἰυπι, δεἀ οἱ δὰ υ: ἰδὲ δογὶρία δύπὶ ἱπι 16 Π}0Γ, 

πδαυς Ἰοου, γε] δἰ σϑι!οπαπι, νοὶ πιδ]ογῦπι Π0- 
δίγοτυπι ποηυϊίαη ΟὈιοηἀδηθ5. δ᾽ δηΐπὶ υο πλυ5 

αἰἰδῃάοστγο, πἰ δ} Πογυπὶ Π0}}]5 προ ϊη!οπίο ετὶϊΐ. 

Νδηὶ ΑὈγαῆϑπ) ᾿ρίυ) ρᾶίγοπη ΠΩ Ρ}}, δα 6͵08 

ποαυϊτ πὶ ποη ὀσχοορίϊ ; ΕΖΟΟ 5 ἢ] 15 ΑὐΠα2ὶ (υἱί, 

οἱ ἰδπιθη οὶ δηΐου οἤτοίυ8 651 ; ΖΟ5Ορἢ γ6γῸ ἰπ 

πιράΐα ργρῖο οαϑιϊδι15 σογοηα ταάϊηἰ(υ.8 651; δἃ6 

γοβ ρυσγὶ 'ῃ πιο ΐα ΒΑΡΎ] ΟΠ, ἰπ486 τηρά ἷ5 άϊθυς, 

οὐπὶ ΚΥΡΆ ἃ Πιδηδᾶ Δρραγωῖδ οϑϑοὶ, ϑυϊη ΠῚ 

ἐχβίθασγα ΡΕΠΟΒΟΡ ΐδπι; υἱ οἱ Μογϑβ68 ἴῃ ἔξ ςγρίο οἱ 

5. 5ΟΑΝΝΙ5 ΟἸΠΎΒΟΘΤΟΜ ΑΒΟΠΙΕΡ. ΟΟΝΒΤΆΝΤΙΝΟΡ. 90.176 

Ῥδυϊυβ ἰπ οὐρα : πὶ βίϊᾳυθ ἷ5 οἠδίθυ δὲ υἱρίυιις 

σατγϑυπὶ [υἷϊ ἱπιρεάϊπιοηίο. ἤφος ᾿ίΔλαυς οἰπηΐὰ οοΆὶ- 

ἰληί6 8, οὐοσΑδίοπ68 οἱ οὐίοπῖυϑ μυ)υξπιοὰϊ ἀκ πιε- 

ἀΐϊο τοδπιυ8, ϑυάογοϑαια ρτὸ Υἱγίαἱθ βοοίδπάδ 26- 

68Π|1.5. ὅ[6 οεπὶἰπὶ Ὠδυπ δ ΠΙ2)]ΟΓΟΠῚ ἜΓβὰ Π05 Ὀ6Π6- 

το]οπιϊλη) δἰγαῃοηυ8., ἱπιροιγα ἰ ΠΠΌ540 5 υἱ ἧι 

οοΓίδ Ἶ θ8 πο ὶβ ορ υἱοῖατ, δίαυς ΦΙΟΓΗΪ5 ἴγυο- 

ΠῸΓ ΘΟΓΟΠΙβ : 4028 υἱἱηϑὴ) ΟΠ})68 ΘΟὨδΟαυδηγ, 

δγαιΐα δὲ θοιϊφηίιαις Ὠοπιηὶ ποβίγὶ ἦθεὺ Οδτὶ- 

δἰΐ, ουἱ φἰοτγία οἱ ἱπηροτίαπι ἴῃ ϑρου]α ΒΘ ΟΌ ΪΟΓΌ ΠΣ: 

Ληιοη. 

ρου 

ἨΟΜΙΠΙΑΊ ΙΧ. 

(μρ. 9, νυ. 16. Τανς εγοάες υἱάομε φιοπίαηι ἐ{{π|- 

ἔμξ ἐξεεί α πιαηὶδ, ἰγαῖιι8 εεἰ ναίΐάδ : εἰ πιϊί!» 5 

οζεϊαϊί οπιπος ρμμετοῦ, φιὶ ἐταηΐ ἱπ Βείμίομοπι, οἱ 

ἐπ οπιπῖϑεις βηπῖδιε 678, α δὶπιαίι εἰ ἱπ[γα, δεομη- 

ἄωπι ἰἐπιριις φιοα ἐσαιϊεἰεγαί α πισρίδ. 

ἃ, Οογῖα πο ορογίου δι ̓ ] 1 ἰγαβοὶ, δε ροίΐι8 

εἰπο γα οἱ σοιηργὶηιὶ, δίφυς ἱπίο ἢ Πΐζο γα 56 ΓΟ (6 - 

ἴλγο, φυλπὶ ΠΟἢ ρΡοβϑοὶ ρογἤσοτο ". Αἱ Π|6 ΠΟ σοεγ- 

σοίυγ. Ουλπάο ἢ πῈ ἱπιργοῦυδ ΔΠΙΠ15 Οἱ ᾿π58η8}0]- 

118 οδί, μ0}}} σοι ἃ 60 “Ομ οαβ86 τηραϊείπφ. Υἱάθ 

ἰξίτυτ ΠΠυπὶ ρυϊογ 5 ᾿πϑἰδίο μοι, οἱ σα θη οοαΐ 

Ἰυπφαοπίομ, δἰ ΡῈΓ ρτθοὶρι τα υῃάΐφυδ τυοπίθη,. 

Ναὶ φυδϑὶ 4 αυυύδπι ἀξιιοηο 86 ἰγὰ ἰην] ἀα400 

ρετοϊίυ5, ΠῸ}}8 Ταϊϊοηα [γοηϑίυν, βοὰ οοπίγδ ᾿ρϑ8η) 

[υγἱὶ παίυγαπι, ᾿ΓΔΙΏΠ0Ο, 4υ8Πὶ σΟη γα ΠηρῸ8 5[δὲ 1}- 

Ἰυάδηία5 σοποοροταῖ, σοηῖγα ἰπβοη 68 ῬΌ6ΓΟΒ ΘΧΟΠ6- 

ταὶ, δἰτη}] 6 δοῖπ5 ἰῃ ῬΑ]: 5{1ηὴ8 ἀρ γοσ505 οἱ αυορά 

Οἰΐπὶ ἱπ εΥρίο μοεγροίγαίμπι (υθγαϊ. ΝΠ 411, Ητ- 

ἐπε οεοϊάϊξ οπιπὲς ρμότος ἐπ Βείμίεδοηι, εἰ ἱπ οπιπῖϑμε 

ἤηῖϑας ε)μς, α ὑἱϊπιαίιι οἰ ἱπίγα, δοεμπάππι ἰεπερες 

φιοί ἐχημϊδίοταί α πιασὶς. ἨϊῈ τΐ πὶ αἰ ΘΠ ΟΡ δῖ- 

1 δὶς ϑδιυ}}. οἱ οπῖῃθβ ροια Μ45. Μογοῖ. ἰεείι..... δέ 
[ΟΡ ἸΟΜΑΤΕ δίμίμ; 5ῖς οἰίαιη ἰορῖι σροογείυ5 Ττγορες 
τυδί 5. 

ἰδ ΐῖ6. Εἰοηΐπι πιυϊἰ ῬΙυτπια οἶγοδ ρύσγος ἰδῖος 

υραπίυτ, ἰ)}υδι}ἰδη} [461] ΟΥ̓ ΠΔΠ.65; 4}1}} φυΐά6πὶ 

Ἰηοὐοδιυ8 δ. 46 τὸ ὀυλία ργοροπυηῖ; 411} γδτοὸ 

ἀἀδοῖι8 οἱ [γ᾽ οβυ5. ὕι᾽ ἰρίιυγ ἢ08 80 ἀπιδηίία, 

4105 ἃ ἀυ} τ] 0η6 ΠΟ ΓΟΠπΊ.5, ρθη ο Σ᾽ ποῷ δαάϊίο 

ὧδ 121} ἀγφυμήθηῖο Ὀγανυ ον ἀϊδρυϊδηίος. Νδη) δὶ οἃ 

ἀδ τὸ οτἱπιηδηίυγ, αυοά ρυδτγοτυπὶ οπἀ65 πορίοθοιδ 

[υοτῖ!, οΥἰ πιο Ώ 1 οἰἾα4πὶ ΟὟ πὶ ἢ τυ: Ῥεαΐγυπι οὐ 510- 

ἀϊοηιίπη ποορη). Ουδιηδάϊμηοαυπι δπῖπὶ ἢὶς ροτο 

[πρὶ ηΐς, 411} ρυογὶ ργὸ 60 αυΐ αυξτγοθαίυγ ἱπιογῆ- 

οἰυμτον : [8 ἴυης οὐτῃ Ῥοΐγυ5 ΘΧ ΟΔΓΟΟΓΟ οἱ οσ εαϊθη β 

αὖ δηχοὶο ᾿ἰραγαιῖιβ 6ϑϑοῖ, ΄υϊἀδπὶ ΑΥ̓ΓΆΠΠΟ Βοϊηΐπα οἱ 

Ποῦ 08 81}}}}18, 6 Ὁ Π| ΘΠ 4υ 86 51586, η66 ἰηνοη 856, 

τ} } 165 αὐἱ ουπ) ουϑίοαϊοϑηὶ ρτὸ ᾿}1|ὸ ἰπίογίοοϊ (α). 

Εἰ αυϊὰ Ποςῦ ἰηᾳυΐθϑ ; ἢφδο6 ποιὶ 651 50] υιἱο, 56 ἃ δά άἀϊ- 

ἰδπηοηίυπι 8 αυςϑιίοποπι. Ηοο θὲπὲ πονΐ ἐθ0 : ἰδ 

᾿γπος οπιηΐδ ἴπ πιο πππὶ ὈΓΟΙΘΓΟ, υἱ οπηληΐθυ5 ὑπᾶπὴ Δ - 

ἀϊη βοϊυ"οηδηι. Ουαηδπὶ ἰφίυγ 651 ἢ} βοϊΐο ̓  οἱ 

ηυδιὼ ργουαυΐ πὶ 50] υἱἱοη 6: ἃ ἴδΓΓο ροδϑυηυδῇῦ (ἰεῖ- 

βία οἰ οὶ μοπ [1886 ἡρεῖδ ΠΕ ΟΙ5 ςἀυδλπ), 56 γομὶ9 

ογαἀ οἰ ἴοι, φαοιηδάἀπιοάυπι πο 40ε 115 Ρείγαπι, 5οἀ 

(α) Ουοά [νὲς ἀϊεὶ! ΓΒ τ» βοβίοπιυ5, Ἡδγοάοπι, οἰαμθο Ῥὸ- 

ἴγο, πη} } 1168 εὐκιο 65 οοοἰἀ͵586, οὐπὶ ὕτθοο είαυπι, 1Φ, 

9, οοπϑοιδί, υἱὶ ἀἰείιυγ, ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι, )εεεἴ ἐὐ2 

αὐ τιρριϊείμπι αὐαποῖ, εἰ εἰς ἐπι 6}Πξο πάσῃ Υἱθεῖυν 111... 
γυϊκᾶιε, μισεῖ! ἐος ἀμεὶ. 



99.4 τὸ 

ἐννοείτω τὸν μέχρι νῦν ἐν τοῖς ἁπάντων στόμασιν 
ὄντα, ὃν μετὰ τοὺς ᾿Αποστόλους ἡ Αἴγυπτος ἥνεγχε, 

τὸν μαχάριον χαὶ μέγαν ᾿Αντώνιον, χαὶ λογιζέσθω ὅτι 
καὶ οὗτος ἐν ἐχείνη τῇ χώρᾳ γέγονεν, ἐν ἧ χαὶ Φα- 
ραώ" ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν παρεθλάθη, ἀλλὰ χαὶ θείας 
ὄψεως χατηξιώθη, χαὶ τοιοῦτον ἐπεδείξατο βίον, οἷον 

οἱ τοῦ Χριστοῦ νόμοι ζητοῦσι. Καὶ τοῦτο εἴσεταί τις 

μετὰ ἀχριδείαξ, ἐντυχὼν τῷ βιδλίῳ τῷ τὴν ἱστορίαν 
ἔχομτι τῆς ἐχείνου ζωῆς, ἐν ᾧ χαὶ πολλὴν ὄψεται τὴν 
προφητείαν. Καὶ γὰρ περὶ τῶν τὰ ᾿Αρείου νοσούντων 
προοανεφώνησέ τε χαὶ εἶπε τὴν ἐξ ἐχείνων μέλλουσαν 
γίνεσθαι βλάδην, τοῦ Θεοῦ δείξαντος αὐτῷ [1329] τότε, 
χαὶ πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ μέλλοντα ὑπογράψαντος 

ἅπαντα" ὃ δὴ μάλιστα μετὰ τῶν ἄλλων -ἧς ἀληθείας 

ἐστὶ» ἀπόδειξις, τὸ" μηδένα τῶν ἔξωθεν αἱρέσεων 
ἄνδρα τοιοῦτον ἔχειν. ᾿Αλλ᾽ ἵνα μὴ παρ᾽ ἡμῶν ταῦτα 
ἀχούσητε ", τοῖς γράμμασιν ἐγχύψαντες “οἷς τοῦ βι- 

ὀλίου, πάντα μαθήσεσθε μετὰ ἀχριθείας, χαὶ πολλὴν 
παιδευθήσεσθε τὴν φιλοσοφίαν ἐχεῖθεν. Τοῦτο δὲ πα- 
ραχαλῶ, οὐχ ἵνα ἐπέλθωμεν τὰ γεγραμμένα μόνον, 
ἀλλ᾽ ἵνα χαὶ ζηλώσωμεν, χαὶ μήτε χώραν, μήτε ἀνα- 

᾽ τό] τῷ Εὐά. 8 ἀχούητε Α, Β. 
νων Ευὐά. 

ἀθνυσπασ τας, 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΙΖΌΝΊΠΟΜΙ. Δ, 

" ἐπιχειμένης Α. Β. ὁ, 5 συνεφάπτεσθαι Βιὰ. 

90.479 

προφὴν., μὴτε προγόνων πονηρίαν προδαλλώμεθα. 
Ἂν γὰρ θέλωμεν ἑαυτοῖς προσέχειν, οὐδὲν τούτων 

ἡμῖν ἔσται χώλυμα. Ἐπεὶ καὶ ᾿Αὐραὰμ ἀσεδῇ πατέρα 

ἔσχεν, ἀλλ᾽ οὐ διεδέξατο τὴν παρανομίαν" χαὶ ὁ Ἕζε- 

χίας τὸν “Αχαζ, ἀλλ' ὅμως οὗτος φίλος τῷ Θεῷ ἐγέ- 

νετο" χαὶ ὁ Ἰωσὴφ δὲ ἐν μέσῃ τότε Αἰγύπτῳ τοὺς τῆς 

σωφροσύνης ἀνεδήσατο στεφάνους" χαὶ οἱ παῖδες δὲ 

οἱ τρεῖς ἐν Βαθυλῶνι μέσῃ, χαὶ ἐν οἰχίᾳ μέσῃ, Σνδα- 
Ειτιχῆς παραχειμένης " τραπέζης, τὴν ἄχραν ἐπεδεί- 

ξαντο φιλοσοφίαν" χαὶ Μωῦσῆς δὲ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ 

ὃ Παῦλος ἐν τῇ οἰχουμένῃ χαὶ οὐδὲν οὐδενὶ τούτων 
ἐγένετο χώλυμα πρὸς τὸν τῆς ἀρετῆς δρόμον. Ταῦτ᾽ 
οὖν χαὶ ἡμεῖς πάντα ἐννοοῦντες, τὰς μὲν περιττὰς 
ταύτας σχήψεις χαὶ προφάσεις ἐχ μέσου ποιησώμεθα, 

τῶν δὲ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς ἱδρώτων ἁψώμεθα. Οὕτω γὰρ 
καὶ τὸν Θεὸν ἐπὶ μείζονα ἐπισπασόμεθα εὔνοιαν, χαὶ 
πείσομεν συνεφάψασθαι" τῶν ἀγώνων ἡμῖν, καὶ τῶν 
αἰωνίων ἀπολαύσομεν ἀγαθῶν". ὧν γένοιτο πάντας 
ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι χαὶ φιλανθρυπίᾳ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ χράτος εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμῆν. 

5 ἀγαθῶν) στεφά- 

[150] ΟΜΙΔΙΑ Θ΄. 

Τότε ἰδὼν Ἡρώδης ὅτι ἐνεπαίχυη ὑπὸ τῶν μά- 
γζων, ἐθυμώθη «(1αν" καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε 
πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθ.λεὲμ, καὶ ἐν 
πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κατ- 
ὠτέρω, κατὰ τὸν χρόνον, ὃν ἠχρίδωσε παρὰ 
τῶν μάγων. 

α΄. Καὶ μὴν οὐχ ἐχρῆν θυμωθῆναι, ἀλλὰ φοδηθῆναι 
καὶ συσταλῆναι, χαὶ ἰδεῖν ὅτε ἀνηνύτοις ἐπιχειρεῖ 
πράγμασιν. ᾿Αλλ' οὐ χαταστέλλεται. Ὅταν γὰο ἀγνώ- 
μὼν ἣ ψυχὴ καὶ ἀνίατος, οὐδενὶ εἴχει τῶν παρὰ τοῦ 
Θεοῦ δεδομένων φαρμάχων. Ὅρα γοῦν χαὶ τοῦτον τοῖς 
προτέροις ἐπαγωνιζόμενον, χαὶ φόνῳ φόνους " συν- 
ἄπτοντα, καὶ χατὰ χρημνοῦ πανταχοῦ φερόμενον. 
Ὥσπερ γὰρ ὑπό τινος δαίμονος τῆς ὀργῆς ταύτης χαὶ 
τῆς βασχανίας ἐχθαχχευθεὶς, οὐδενὸς ποιεῖται λόγον, 
ἀλλὰ χαὶ χατὰ τῆς φύσεως αὐτῆς μαίνεται, χαὶ τὴν 

ὀργὴν τὴν χατὰ τῶν ἐμπαιξάντων μάγων, χατὰ τῶν 

οὐδὲν ἠδιχηχότων παίδων ἀφίησι, συγγενὲς δρᾶμα 
τῶν ἐν Αἰγύπτῳ γενομένων τότε ἐν Παλαιστίνῃ τολ- 
μῶν. ᾿Αποστείλας γὰρ, φησὶν, ἀνεῖ.18 πάντας τοὺς 
παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις 
αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρό- 
γον ὃγ' ἠχρίξωσε παρὰ τῶν μάγων. Ἐνταῦθά μοι 
μετὰ ἀχριθείας προσέχετε. Καὶ γὰρ πολλοὶ πολλὰ 

Ἶ φόνους) φόνον Κἀἀὰ. 3 γενομένων] πεπραγμένων Α. 8. τελουμένων Ο. " περί] ὑπέρ Α. Β. 
3 χαὶ τότ:) τότες χαί Βαά. τότε οπι. Ε. Ε, “Ἅ3 ζητήσας] τὐι!. αὐτόν ΕΒ. 1: ἐγχαλέσωσι Κ᾿, Ε΄, (6. 

" ἔγοιεν Α, Ο ἢ. Γ. 

φλυαροῦσιν ὅπὲρ τῶν παίδων τούτων, ἀδιχίαν ἐγχα- 

λοῦντες τοῖς γεγενημένοις " χαὶ οἱ μὲν ἐπιειχέστερον 

ὑπὲρ αὐτῶν διαποροῦσιν, οἱ δὲ θρασύτερον χαὶ μανι- 
χώτερον. Ἵν᾽ οὖν τοὺς μὲν τῆς μανίας, τοὺς δὲ τῆς 
ἀπορίας ἀπαλλάξωμεν, ἀνάσχεσθε μιχρὸν διαλεγομέ- 

νων ἡμῶν περὶ " τῆς ὑποθέσεως ταύτης. Εἰ γὰρ δὴ "5 
τοῦτο ἑγχαλοῦσιν, ὅτι περιώφθη τὰ παιδία ἀναιρού- 
μενα, ἐγχαλέσουσι " χαὶ τῇ τῶν στρατιωτῶν σφαγῇ 

τῶν τὸν Πέτρον φυλαττόντων. "Ὥσπερ γὰρ ἐνταῦθα τοῦ 

παιδίου φυγόντος, ἕτερα παιδία ἀντὶ τοῦ ζητουμένου 

χατασφάττεται᾽ οὕτω δὴ χαὶ τότε ᾽" τὸν Πέτρον τοῦ 
δεσμωτηρίου χαὶ τῶν ἁλύσεων ἀπαλλάξαντος τοὺ ἀγ- 
γέλου, ὁμώνυμός τις τοῦ τυράννου τούτου χαὶ ὁμό- 
τροπὸς ζητήσας 5 χαὶ οὐχ εὑρὼν, τοὺς τηροῦντας 

αὐτὸν στρατιώτας ἀπέχτεινεν ἀντ᾽ ἐχείνου. Καὶ τί 
τοῦτο; φησί᾽ τοῦτο γὰρ οὐ λύσις, ἀλλὰ προσθήχη τοῦ 
ζητουμένου. Οἶδα χἀγὼ, χαὶ διὰ τοῦτο εἰς μέσον 
πάντα φέρω τὰ τοιαῦτα, ἵνα πᾶσι μίαν ἐπαγάγω τὴν 

λύσιν. Τίς οὖν ἐστι τούτων ἡ λύσις ; καὶ τίνα ἂν ἔχοι- 

μεν"" λόγον εὐπρόσωπον εἰπεῖν : Ὅτι οὐχ ὁ Χριστὸς 
τῆς σφαγῆς αὐτοῖς αἴτιος γέγονεν, ἀλλ᾽ ἡ ὠμότης τοῦ 
βασιλέως" ὥσπερ οὖν οὐδὲ ἐχείνοις ὁ Πέτρος, ἀλλ᾽ ἡ 
ἄνοια τοῦ ᾿Πρώδου. Εἰ μὲν γὰρ τοῖχον διορυγέντα εἰ 
δεν, ἣ θύρα; ἀνατοαπείσας, εἶχεν ἴσως ῥαθυμίαν ἐγ- 

9. δὲ} διά 
ΠΝ 



[17] 

χαλέσαι τοῖς φυλάττουσι τὸν ᾿Α πόστολον στρατιώταις" 

γυνὶ ὃὲ κάντων [151] ἐπὶ σχέματος μενόντων, χαὶ 
τῶν θυρῶν ἀποχεχλεισμένων, χαὶ τῶν ἀλύσεων ταῖς 
χερστι τῶν φυλαττόντων συμδεδλημένων ( καὶ γὰρ 

ἦσαν αὐτῷ συνδεδεμένοι), ἠδύνατο σνλλογέσασθαι ἐχ 

τούτων, εἴγε ὀρθώς ἐδίχαξε τοῖς γινομένοις 5, ὅτι οὐχ 

ἀνθρωπίνης δυνάμεως ἦν, οὐδὲ καχουργίας τὸ γινό- 

μενον, ἀλλὰ θείας τινὸς χαὶ παραδοξοποιοῦ δυνάμεω:, 

καὶ προσχυνῆσα! τὸν ποιύσαντα ταῦτα, ἀλλ' οὐ πολε- 

μῆσαι τοῖς φυλάττουσιν. Οὕτω γὰρ ὁ Θεὸς ἐποίησεν 

ἅπερ ἐποίησεν ἅπαντα. ὡς μὴ μόνον τοὺς φύλακας 

μὴ προδοῦναι, ἀλλὰ χαὶ τὸν βασιλέα δι᾿ αὑτῶν χε:ρ- 

αγωγῆσαι πρὸς τὴν ἀλήθειαν. Εἰ δὲ ἀγνώμων ἐχεῖνος 

ἐφάνη, τέ'6 πρὸς τὸν σοφὸν τῶν Ψυχῶν ἰατρὸν χαὶ 

πάντα ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ πραγματευόμενον ἡ τοῦ χάμνον- 

τὸς ἀταξία "7. "Ὃ δὴ χαὶ ἐνταῦθα ἔστιν εἰπεῖν. Τίνος 

γὰρ ἕνεχεν ἐθυμώθης, ὦ Ἡρώδη, παρὰ τῶν μάγων 
ἐμπαιχθείς ; Οὐχ ἔγνως ὅτι θεῖος ὁ τόχος ἦν ; οὐ σὺ 

τοὺς ἀρχιερεῖς ἐκάλεσας : οὐ σὺ τοὺς γραμματέας 

συνήγαγες; οὐχὶ χληθέντες ἐχεῖνοι χαὶ τὸν Προφήτην 

μεθ᾽ ἑαυτῶν εἰς τὸ σὸν εἰσήγαγον 5 διχαστήριον ταῦτα 

ἄνωθεν προχναφωνοῦντα ; οὐκ εἶδες τὰ παλαιὰ τοῖς 
νέοις συμφωνοῦντα ; οὐχ ἔχουδας ὅτι χαὶ ἀστὴρ τού- 

τοῖς ζιηχονήσατο; οὐχ ἡδέσθης τῶν βαρδάρων τὴν 
σπουδήν ; οὐχ ἐθαύμασας αὐτῶν τὴν παῤῥησίαν; οὐχ 

ἔφριξας τοῦ Προφήτου τὴν ἁλήθειαν; οὐχ ἐνενόησας 
ἀπὸ τῶν προτέρων χαὶ τὰ ἔσχατα ; Τίνος ἕνεχεν οὐχ 
ἐ)ονίσω κατὰ σεαυτὸν ἐχ τούτων ἁπάντων, ὅτι οὐ τῆς 
ὁπάτης τῶν μάγων ἣν τὸ γινόμενον, ἀλλὰ θείας ὃυ- 
νάμεως πάντα πρὺς τὸ δέον οἰχονομούσης ; Εἰ δὲ χαὶ 
ἡ πατήθης παρὰ τῶν μάγων, τί πρὸς τὰ παιδία τὰ οὐ- 

δὲν ἐδιχηχότα ; 

β΄. Ναὶ, φησίν" ἀλλὰ τὸν μὲν Ἡρώδην καλῶς ἀπεστέ- 
Οησὰς τῆς ἀποληγίας, χαὶ μιαιφόνον ἔδειξας" οὐδέπω 

δὲ τὸν περὶ τῆς ἀδιχίας τῶν γεγενημένων ἔλυσας λό- 
γον. Εἰ γὰρ χαὶ ἐχεῖνο: ἀδίχως ἔπραττε, τίνος ἕνεχεν 
ὁ Θεὸς συνεχώρησε; Τί οὖν ἂν εἴποιμεν 3 πρὸ: τοῦτο ; 
Ὅπερ ἀεὶ χαὶ ἐν Ἐχχλησίᾳ, χαὶ ἐν ἀγορᾷ, χαὶ παν- 
παχοῦ λέγων οὐ παύομαι" ὃ χαὶ ὑμᾶς βούλομαι μετὰ 
ἀκριθείας διατηρεῖν ᾿ χανὼν γάρ τις ἐστὶ πρὸς ἅπα- 
σαν ἡμῖν τοιαύτην ἀρμόττων ἀπορίαν. Τίς οὖν " ἐστιν 
ὁ χανὼν, χαὶ τίς ὁ λόγος ; τι οἱ μὲν ἀδιχοῦντες πολ- 
λοὶ, ὁ δὲ ἀδιχούμενος οὐδὲ εἷς. Καὶ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον 
ὑμᾶς τὸ αἴνιγμα ταράττῃ, χαὶ τὴν λύτιν ἐπάγω " 
ταχέως. Ὅπερ γὰρ ἄν πάθωμεν ἀδίχως παρ᾽ ὁτουγῦν, 
ἢ εἰς ἁμαρτημάτων διάλυσιν ὁ Θεὸς ἡμῖν λογίξεται 
τὴν ἀδιχίαν ἐχείνην, ἣ εἰς μισθῶν ἀντίδοσιν "ε, Καὶ 

ἵνα σαφέστερον γένηται τὸ λεγόμενον, ἐπὶ ὑποδείγμα- 
τος τὸν λόγον ἀγάγωμεν. Θῶμεν γὰρ εἶναί τινα οἰχέ- 
τὴν πολλὰ ὀφείλοντα τῷ δεσπότῃ χρήματα. εἶτα παρὰ 
ἀδίχων ἀνδρῶν ἐπηρεασθῆναι τὸν οἰχέτην τοῦτον, χαὶ 
ἀφαιρεθῆναί τινὰ τῶν αὐτοῦ, Ἂν τοίνυν ὁ δεσπότης 
ὁ "3 χωλῦσα: [152] δυνάμενος τὸν ἅρπαγα χαὶ πλεον- 
ἕχτην, ἐχεῖνα μὲν μὴ ἀποκαταστήσῃ τὰ χρήματα, εἰς 
δὲ τὰ ὀφειλόμενα αὐτῷ παρὰ τοῦ δούληυ λογίσηται τὰ 
ἀφαιρεθέντα, ἄρα μὴ ἠδίκηται ὁ οἰκέτης ; Οὐδαμῶς. 
Τί δὲ, ἂν καὶ πλείονα ἀποδῷ ; ἄρα οὐχὶ καὶ μειζόνως 

ἐχέρδανε : Παντί που δῆλον. Τοῦτο τοίνυν χαὶ ἐφ᾽ ὧν 

18 γεγενημένοις Ε΄, γενομένοις ΕΝ ά. 
«οπ͵δοίμγα ογαὶ. προ τῆς τ. χ. ἀταξίας. 
αὐἰά. οὗτος Εἰ. 3) ἐπαγάγω Β. (Ὁ. 
ἅπερ Ε. ὃ περὶ τοῦ πεπορνευχότος Ἐ. Ε΄, 

Ερ. οφιυτγὶ ἐλεεινότερον. 

. ΦΟΛΝΝΙ5 ΟἸΠΠΎΘΟΘΤΟΣ ΑΠΟΠΙΕΡ, ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

16. «' οῃ. Εἰ, ὅσο. 
15. εἰσήγαγον] Ἦγαγον (. 

2 ἀνταπόδοσιν (ἰς εἴ ν- 1523. ἢ.) Εβά. 
36 διεχώλυτ: Κ 

οι. Α. Β. ὦ. 3 χερδανοῦσιν Κι]. 39 μέν ον. Ερ. οἱ οοὐδ!. ρυοῖοῦ Εν 
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ἡμεῖς πάσχομεν, λουισώμεθα. Ὅτι γὰρ ὑπὲρ ὧν" ἂν 
πάθωμεν χαχῶς, ἣ ἀμαρτήματα διαλυόμεθα, ἣ λαμσ 
προτέρους λαμθάνομεν στεφάνους, ἂν μὴ ἁμαρτί,- 

ματα τοσαῦτα ἔχωμεν, ἄχουσον τοῦ Παύλου λέγοντες 

πρὸς τὸν πεπορνευχότα ᾽5" Παράδοτε τὸν τοιοῦτον 

τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκὲς, ἵν τὸ πνεῦμα 

σωθῇ. Καὶ τί τοῦτο; φησί. Περὶ γὰρ τῶν ἀδιχουμέ- 
κὸν παρ᾽ ἑτέρων ὁ λόγος ἣν, οὐ περὶ τῶν παρὰ τῶν 
διδασχάλων διορθουμένων. Μάλιστα μὲν οὐξὲν τὸ μέν 
σον " τὸ γὰρ ζητούμενον ἦν, εἰ τὸ παθεῖν χαχῶς οὐχ 
ἔστιν ἐπήρεια τῷ παθόντι. ᾿Αλλ᾽ ἵνα χαὶ πρὸς τὸ ἐγ- 
Υὕτερον τοῦ ζητουμένου ἀγάγω τὸν λόγον, ἀναμνή,- 
αθητι τοῦ Δαυῖδ, ὃς τὸν Σεμεῖ τότε ὁρῶν ἐπιχεέμενον 
χαὶ ἐναλλόμενον αὐτοῦ τῇ συμφορᾷ, χαὶ μυρίοις αὖ - 
πὸν ὀνείδεσι πλύνοντα, βουλομένων ἀνελεῖν τῶν στρα- 
τηγῶν, διεχώλυε λέγων" Ἄφετε αὐτὸν χαταρᾶ- 

σθαι" ὅπως ἴδῃ, Κύριος τὴν ταπείνωσίν μου, καὶ 

ἀνταποδῷ μοι ἀγαθὰ ἀντὶ τῆς κατάρας ταύτης ἐν 

τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. Καὶ ἐν τοῖς Ταλμοῖς δὲ ἄδων 1: 

ἔλεγεν᾽ “1δὲ τοὺς ἐχθρούς μου ὅτι ἐπιηθίγϑησαν, 

χαὶ μῖσος ἄδικον ἐμίσησάν με. καὶ ἄφες πάσας 

τὰς ἁμαρτίας μου. Καὶ ὁ Λάξαρος δὲ διὰ τοῦτο ἀπ- 

ἐλαυσεν ἀνέσεως, ἐπειδὴ μυρία χατὰ τὸν βίον τοῦτον 

ἔπαθε χαχά. Οὐχ ἄρα ἐδέχηνται οἱ ἀδιχηθέντες, ἐὰν 

γενναίως ἐνέγχωσιν ἅπερ πάσχουσιν ἅπαντα, ἀλλὰ 

χαὶ μειζόνως χερδαίνουσιν, ἄν τε παρὰ τοῦ Θεοῦ 

πλήττωντα!, ἄν τε παρὰ τοῦ διαθδόλου μαστίζωντα!. 
Καὶ ποίαν εἶχον ἁμαρτίαν τὰ παιδία, φησὶν, ἵνα ταύ- 
τὴν διαλύσωνται ; περὶ μὲν "᾽ γὰρ τῶν ἐν ἡλικίᾳ γε- 
νομένων καὶ πολλὰ πεπλτημμελτχότων εἰχότως ἄν τις 
ταῦτα εἴποι" οἱ δὲ ἄωρον οὕτως ὑπομείναντε: τελευ- 
τὴν, ποῖα ἁμαρτήματα, δι᾽ ὧν χαχῶς ἔπαθον, ἀπ- 
ἐθεντο; Οὐχ ἔχουσάς μου λέγοντος, ὅτι χᾶν ἁμαρτῆ- 
ματα μὴ ἧ. μισθῶν ἀντίδοσις ἐχεῖ γίνεται τοῖς πά- 
σχουσιν ἐνταῦθα χαχῶς ; Τί τοίνυν ἐόλάθη τὰ παιδία 
ἀναιρεθέντα ἐπὶ ὑποθέσε: τοιαύτῃ, χαὶ πρὸς τὸν ἀχύ- 

μᾶντον ταχέως ἀπενεχθέντα λιμένα ; Ὅτι πολλὰ χαὶ 

μεγάλα πολλάχις ἔμελλον, φησὶ, ζήσαντες χατορθοῦν. 

᾿Αλλὰ διὰ τοῦτο οὐ μικρὸν αὐτοῖς προαποτίθεται τὸν 

μισθὸν, τὸ ἐπὶ ὑποθέσει τοιαύτῃ καταλῦσαι τὸν βίον. 

“Ἄλλως δὲ οὐδ᾽ ἄν εἴασεν, εἰ μεγάλο! τινὲς ἔμελλον 

ἔσεσθαι οἱ παῖδες, προαναρπασθῖναι. Εἰ γὰρ τοὺς ἐν 

πονηρίᾳ μέλλοντας ζῇν διηνεκῶς, μενὰ μαχροθυμίας 

φέρει τοσαύτης, πολλῷ μᾶλλον τούτους οὐκ ἂν εἴασεν 

οὕτως ἀπενεχθῆναι, εἰ προΐδει μεγάλα τινὰ ἀνύσον- 

τας. 

Υ. Καὶ οὗτοι μὲν δ᾽ οἱ παρ᾽ ἡμῶν λόγοι" οὗ μὴν 

ἅπαντες οὗτοι, ἀλλ᾽ εἰσὶ χαὶ τούτων ἀποῤῥητότεροι ἕτε- 

ροι, οὖς μετὰ ἀχριδείας [12] οἷδεν ὁ ταῦτα οἰκονομῷ" 

αὐτός. Παραχωρήσαντες τοίνυν αὐτῷ τῆς ἀχριδεστέρας 

ἐν τούτῳ καταλήψεως, τῶν ἑξῆς ἡ μεῖς ἐχώμεθα, χαὶ 

ἐν ταῖς ἑτέρων συμφοραῖς παιδευώμεθα πάντᾳ φέρει" 

γενναίως. Καὶ γὰρ οὐ μιχρὰ τότε κατέλαδε τὴν Βηθ- 

λεὲμ τραγῳδία, τῶν παίδων ἁρπαζομένων ἀπὸ τῆς 

θηλῆς τῶν μητέρων, καὶ ἐπὶ τὴν ἄδιχον ταύτην ἀγο- 

μένων σφαγήν. Εἰ δὲ ἔτι αικροψυχεῖς, καὶ ἐλάττων εἶ 

τῆς ἐπὶ τούτοις 5.33 φιλοσοφίας, μάθε τοῦ ταῦτα τολ- 

μήσαντος τὸ τέλος, χαὶ μικρὸν ἀνάπνευσον. Ταχίστη 

γὰρ αὑτὸν ὑπὲρ τούτων χατέλαθδε δίχη, χαὶ φ«οῦ μιά- 

σματος τούτον τὴν προτήχουσαν ἐδίδου τι μυρίαν, θα- 

νάτῳ χαλεπῷ καὶ τοῦ νῦν τολμηθέντος ἐλεξινοτέρῳ "} 

ΜἹ ἡ, τι χ. ἀταξία] 5: Ε. Αγη). φυξ δοί εἰς 
19 εἴποιμ: Εἰ. ἄν ον. Ε. “ 

5 ὁ οἷη. ἃ. δι 55 ὑπὲρ ὧν 
" χαταράταπθαι ἰδ. οἴ. ῃ. 193}. “ ἄδων 

81.38 τοιούτοις 1, 33 δὶς Π, 

.“ 
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Ἡτοαϊ9 δηλοῃίι4π). ΝΠ) δἱ οἰἤοϑϑυ!ι Ὠγαγιηι νἱ ἀἰ55οὶ, 
Υ6] ροτία5 δνογβᾶϑ, [0Γ6 [οτίθ ροίυ͵ἶβδοῖ τ ἢ} 165, υΐ 
ΔΡοδίο απ) ουδίοἀϊεθαπί, ποριβοη 5 ΔΟΟυΘ4ΓΘ: γος 
γαπι ἰθὶ ομηηΐα ἰῃ 5110 βἰδίυ τη ῦδηϊ : [Δ η85 Οἰαυβα 

οΓδηὶ, σαίο πη ουβιοι ᾿οηπὶ τηδηΐ 5 Αἰ σαι: (δγαμ 

δηδ ἢ} δίμ] οὐπὶ Ῥοίγο υἱποὶῖ), ροίογαία!!θ ΕΣ ἢ 5 

δ6ΟΌΠῚ ΓΟρΡυΙΔΓΟ, δὶ φυϊάδη Γοεῖο }ιἀϊολθεοῖ, συοὰ ρ6- 
βδίυηι [Ὁδγῶϊ θη ἰμπ)8ηλ νἱγίυ!6, ἤδηυ6΄ [ταυά6 δἰ - 

488, 5εἀ ἀἰνίηλ ᾳφυλάδιῃ Δ. πιγϑὈ ροίοηια [λοΐυηὶ 

[εἰ586, δίψιιο {Παπ δάογαωγο, 48] ἢΐδο [ὑοἰπδοῖ, πος 

Ρα δ ἀς ουδιοάΐθυ5 ἀχρείεγθ. "6115 σα ρ6 118 οπηηΐᾶ 

ἴοοἰϊ, αἱ ἢθι τηοάο ουδιοίία5. Π0} ργούογοὶ ; βεά οἰΐδιῃ 

υἱ ρ6Ρ ᾿Π05 τοαπὶ δα νογιδίθι δἀἀυσεροί. 51 αὐΐθιη 

116 ἱργοθυβ ἰμξγαϊιβαια (υἱϊ, αυϊὰ «ὦ δηρίοηίοη) 

Δηϊπηλγυ πιοαϊουπ), 4υΐ οἰ πα ρα δὶ δ "δηρίοίυη) 

ρΓϑίδηυπι οἷ, 4υΐ πη ογ}Ὸ ἰο ϑθαμοι 5 ἰαθογαθαι 

Ια ΐρϑυι πἷς φιοφιδ ἀἰοοδηάυπι 65. Ουν, ὁ Ηογοί68, 
8 γηλαὶϑ ΠΠυ8115 ᾿γα{115. 68 ἢ ΠΟ ΠΟΥΘΓᾺ5 ἀϊ νυ πὶ Θ85 6 

ρϑγίυμι ἢ ἀπηοι) ἴ0. ὈΓΙοἾρ65 δδοογθοίυπι) δάνοοδγο- 
ΓᾺ5 ἢ Δηποη δβογῖυ45 σοηζγοράγνογαδ ἢ ἀηηοη νοὶ {ΠΠ] 

ρτγορί[νείδπι, ημἱ [νας ΟἹ πὶ ργαπηυηιλνογαῖ, δά ἐγ θυηδὶ 
ἰσσ. Δἀάυχογιηῖ ἢ Δ4ηποι) νἱ ἀἰδι} γϑίθγῷ ΠΟΥΪ8 601η)80» 

ΠῶΤΟ ἢ ἃπΏοῃ δυάίϑιἱ 5:6} }.πὶ [115 τ} δ γ ν 1556 ἢ πηθη 

τονογιῃ8 65 θὈαγραγογιτῃ αἰ ξοηί( δι ἢ ΔΏΠΟὴ πη ΓΑΒ 
65 δογυπὶ δαυοσίαπι 86 ἰοᾳφιδσμάϊ [ἰρογίαίο ἢ δΔῆποη 

ΒΟΙΓΓΟΪΘιὶ δά νϑγηὶ ργορὲιοίδ γΟ 6) ἢ ΔΏΠΟη ΟΧ 
ῬΓΙοΟΥΙθιι5 ροβϑίγαπια βδοαυΐ οοφίϊαϑι}} ΟὐγΓ πῸὸη ὃχ 

ειὲ8 οἰηπίθυ5 ἰδουπ) ΓΟρυϊαϑίϊ, ΠΟῚ ΟΧ ΠΙΔΘΟΓΒΠῚ 

[γδαυάα ἤφο δυθηΐββο, 86 αἀἰνίηα νίγίυια οπιηΐα, υἱ 

ΡΏΓ αγαϊ, ρῥτον ἀθηίο 7 Εἰϊδιηδὶ νοῦ 1808 ἔι}- 

5.1 ἃ πηαρὶβ, αυϊά {Π0ι4 Δ ρυδγοβ, αὐὶ π1}}} (8 
᾿ ΘΟγΔ}} 

2. (ὼγ δῶμς γεγηιϊεετὶ! ἱπ[απίες οὐεϊἀϊ. Ομὲ πιαία 
{υγιἱον [ἐγτωπὶ ποη ἰσαάιπειγ, εἰδὶ (αἱ υἱἀφαπίμν. ἈθεΙα, 

ἰηηυΐε8; δεὰ ἤκοτγοδοιῃ φυϊάοτη οπιηΐ ἀυ[Θηβίοηθ γἂ- 

οὐσπι, εἰ βδησυϊποσίυπι ργοῦα Οβι 811 : ΠΟΩῸΘ 

ἰππιθη δάδυς 50 νίοιϊ οὐ͵οοιοπδηι οἰγοὰ (Δοιὶ ἰπ] α5ι}- 

εἴδη. Ναπι δἰ {16 ἰηὐυδῖα οὶ, οὐ θυὺβ ἰὰ ρογπ δὶς 

Ουϊά οτρο δὰ νος ἀϊκογίπι ἢ 1Ἰάΐρϑυπι φυοὰ δόπιρεγ οἱ 
0 δου οϑία, οἱ ἰῃ ἴογο, οἱ υϑῖᾳφιθ ἀΐοαγα ἤθη ἀδ8ῖηο, 

ηυρά ναοἰϊπι γὸ5 αἰ Π ρθη (οΓ ΟὔΒΟΡΓΥΑΓΘ : ΠηΙὴ ΓΟβι 8 ἐδί 
αἰ οπληδιν ἢ) ϑοοπηοίΐ ηὐυτδϑιϊοπθπὶ δ! θη λ. Οι8 

σοσυΐα, ιν τατῖο 65} Ουἱ Ἰιρἀδηὶ πλ}} 108, αυΐ 1:8- 
ἀχιυγ π]} δ 6886. Εἰ Π6 Ὦος ϑπἰψη)8 ν05 σοηιΓθοῖ, 

εἶτο ϑοϊυιϊίόοποπι Δι} 0600. Νὰπι 688 ι185 ἃ α0ΟΥ 8 Πο- 
ηὐΐηα ἰπ]05ὲ6 ρδιπιαγ ἰη)ιγί88, 6.8 ΠΟ 5 οοπιρυίδὶ 
Δυῖ ἴῃ Ῥοορδί γι πὶ το πι ββίοπθιη, δυϊ 1) ἸΠΘΓΟΘα 5 Γ6- 

ἐγ δυιϊοησπι. Αἰφυθ υἱ ἰΔ ᾳιοά ἀΐοιυπὶ 681 οἰαγὶ8 

ουδάασι, δά Ἵχϑιηρίυπι νι} 8 πη08. ΡΟΠ5ΠΊ115 ΘΠΪΠῚ 6586 

βογνυπι ΔΙΊ οπὶ πι}185 ροσυη 5 ἀοπηη0 δι}0 ἀαἰν6η-. 
16 Ὧν: 40} ΟΡ 4} (ΐ(.{{|15 ΠΟ πλ  ἢ}}}8 ἱπηραοίδίι, ᾿1ἃ αἱ 

Βοπογυπὶ ρᾶγία 4140. πιυ]ο οἴ. 5] ἜΓσῸ ἀοπιϊηυ8 4] 
ΡαΡίογθηι ΘΟ  ογὰ ρου, Γαρί458 συ! ἀθτ ροουπἰδα θη 

τοδί 5], 56 γαρί85 [ΔΠΊΘΠ ἰπί6 Ὁ 685 40:5 510] ἀΘὈοΔη- 

ΔῸΣ σορι οἱ : Δἢ 10551}8 [Ὁ}| 5ογν 8) Νοαυλαυδπι. ᾿Ῥυϊά 

γΟΓῸ 5] ρΊυγΆ ἱμϑὶ ἀοιῃίηυβ ἀθίοσ! 7 Δηποη ρ]08 Ἰυ0γ8- 
1.0.9 681, ΄συλῃ ρογἀϊἀογὶι ἢ Ἰὰ οπιηΐθι5 ρα δπὶ 65ὶ. 1ἃ- 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΕῸΜ ΠΟΜΙ,..1Χ.Ψ 17) 

ἰρδυπι οἱ Π05 δ! δΙῺΒΡ Οὐ} ἃ} 41 ρα μαυτ. Ουυά 
Θηΐη) ρθῦ Φγυπιη88 ἰἰἴ 5, δῖ ροοσηίλ ἀιβηνυ5, δαὶ 

δὶ ποη δἀιηοβυπ) ρασοιι 5 Οἰνποχὶ δίμμβ, δρίοηα! ἀϊο- 

ΓΘ65 δοεί μ᾽ η}}5 Οοὐγοπδ8, δ Ῥαϊίμν ἀϊοδιίθπη ἀθ 

(ογπίσαγίο : Τγαάϊς μαεμδηιοαϊ “αἰα ἐπ ἱπίογίιμοι 

ἐαγπὶς, μι διε γἱτι5 δαίυιιδ 411 (1. (οΥ. ὅ. 5). Εἰ αυϊ 

ὃος 3 Ναπιὶ ἀς ἰδ φυὶ ᾿ϑι υηίν ἃν ἃ1}}8 βογιίηο οϑῖ, ἤθη 
ἀκα ἰἴ8 αυὶ ἃ ἀοοιογίθυδ ἐογγί συν. (γί πο] υπ] οὶ 
ἰοῦ 1|18 πιράϊιπὶ : ηλπ) ἀ6 ἀἴσῖο [μι υ5π|06}} φυατα- 

μαίαγ, ἰὴ αινυπηπὶβ πιΐ πὶ ραιοητϊ86 ἀπ πυιη 691. 
ϑοά υἱ 56ΓΠΙΟΠ6Π} ἰγδιβίργαι δὰ ἰὰ αιοὰ πιᾶρὶβ 86- 
οοὐϊ! δὰ χικϑιϊοιδπι; γοοογάαγο δδν ἶδ5, 4υὶ ϑοπ)οὶ 

γἱάδηβ ἰπϑίληίσδιη οἱ οα]διη 1} 5825 ἰηϑ0} Δηΐαπ), 56Χ- 

οΟη ἰ58606 φτοῦ γὶ8Β Δϑρογθηΐίθη), ΟΠ Ὑρ]]} ἢ! ΘΕ} ΠῈ 
ἄἀκλιοος ὀχογοίιυβ ἱπίου ἴσογα, δοὶ ἐδαΐι [}18 τον] 5 : δ,- 

ηιἱ(416 ἐ{{πμῆϊι πιαίοαϊοεγο, μὶ υἱάθαί δοηιϊπμς μι αίοια 

“πφῶπι, οἱ γοίτίϑιιαί πιλ ὶ ϑόπα Ῥγὸ ἰιος πιαίθαϊείο ἱπ ἰας 

αἷς (3. περ. 16. 11. 13). Ελτ η ῬΒΆ]η}}5 σι! 6 η5 ἀϊδ66- 

μαι: Ποερίεθ ἱπὶηιϊοος πιθος, φιορΐαπι πιμἐρίἡσαὶ ειι)εῖ, 

εἰ οαΐο ἰπΐγωο οὐογμπί πιθ : οἱ αἰπι(6 οπιιΐα ρεζεαία 
ηιθα (αἰ 2.1. 19. 18). Εἰ [Ατάγυβ χιϊοίοπι ΘΟ, 566.1)- 
(15 6981 ({ιὸ.. 10}, φυ ᾿Ἰππυπηογα πηὰ 8 ΡῈ ἤδη νἱίϑη) 

ξΟΡΡΘ55115 οδί. Νὴ οὐσοὸ ἰωάιπιπίον, φυὶ αἱ νἱἀδηίιν, 

δὶ πιὰ οὐηηῖᾶ [ΓΕ ΟΓ [6ΓΔ}1; ἰη10 πιᾶ}ι5 ἸοΡυπὶ ΤῸ - 
μονίδηϊ, βίναε ἃ Ὦδο ρδγουϊδηϊαγ, δίνα ἃ ἀϊδινοΐο νὰ ν- 

βμογοιίυν. Εοφυοά ραοοσαίυη ΠΑ ΘΓ ρυδγὶ, ἱπαθΐοβ, 

ᾳιοά οἰυύγοη ἢ ὧδ 115 οἶα) αὐ οἰκίσαι δηδοαιωιὶ 

Ροσολῖα μἱυγί ἢ ρΘΓρΟίΓΑΓαμ, μι|Γ6 4ι5 Ὡς ἀἰχατγὶι: 

41 γν ΓῸ (3Π| ἰπϑῖυγα ΤΏΟΓΙΘ ρΓΧΓΟΡΙΪ βαηΐ, 41128 

μαροδία 118 ΔΙ οι! πη215. ἀθ]νόγυηι ἢ ΝΟ δυι 5} 16 
ἀϊοδηίοσιη, οἰἰαηγδὶ ἡ} σἷηϊ ρϑοοαια, πιογοθαΐθ γι γὶ- 

δυϊιοποιη ἰθἱ ΠἸΆΠΘΓΟ 608 41} ̓ ς Π}8}}8 διηῖ αἤδοι ΤΉ μι 
ατσο ἀρφιγί θη Δοοαραι 6 ριυδγὶ ρΓῸ ἰ4}} ολυ88 ΟΟΟἰ δὶ, 

41} 5ιδιῃ δὰ τὐδηαυ! τ μογίυ) ἀρμρυϊόγυηι ἢ Αἱ 

ἢ, ἸΠηυῖ68, γα θοΠ8 οἀϊιαγὶ δγαμί, 51 υἱχ βεθηί. 

5564 (60 501} ρ2Γ ᾿μ518 Π)δι Ὅ65 ΓΘροΟϑὶΙἃ 65,, ΄σιιοὰ ῃγῸ 

[(4}1} οαυξα οΟὔϊοΡη!. ΔΙ ΥΟΓΟ ΠΟῚ ΘΓ 8, 5ϑοῖ 

ῬυδγΟΘ ΡΓΘΙΔΙΌΓΔ πλοία ΔὈΌΓΙΡΙ, 51 πιωβηὶ [υἱυτὶ 
οἴδηϊ. ΝᾺΠῚ δὶ δὸβ αυὶ ἴῃ παοηυϊίία νἱοιυγὶ δυμὶ, 

οὐπὶ ἰἃπι8 (γι ραιἰοη1ἰ8, πιυ 10 πιδρὶδ [08 ΠΟῊ 5ἷ- 

πο ἰια αὐΐογτγὶ, δὶ τηῦσηλ Πυσ 4π| ΘἀἸ ΓΟῸ5 ργρνὶ- 
ἀοτοῖ 

ὅ. Επ]ὶ φυϊάσπι Ποϑιγὶ δι} ΒΟΓΠΊΟΏΘΒ ; ΠΕ ἰΔΏ)6ῃ 

μὲ 501} ροβδβιιηὶ ὩΠογγὶ, 561 εὐηῖ οἰἰλ 4}} 1}}5 ἰΙοηξα 
ΔΟΞΙΓυϑίογοδ, 405 66 ΠΟΥΪὶ 5 4υΐ )α6 ἀϊβραιβαν. 

Ιρ8] ἰίϊδψυβ ἀοουγαιίίογα ἰβασυμπηοθ. ΓΟτῸΠ) ΘΟ ρΡΓΟ]Ι ἢ - 

βίο οοηοθϑϑ:, 8 41|ιὰ5 δα]ηυηίῦ Θ οαπια8, οἱ ΟΧ 

ἰἴογυπὶ οαἰδιυϊιαιῖθιι5 δὰ οηνηΐλ (ΓΟ ΟΡ (Γοὧδ ἰη- 

δΠὐδιυν. ΝΟη ράγγω δηΐπὶ ἰγηροαΐ ἰππς ΒΟ. Π ΘΠ ΘΙ 
οσουρανί, ρα 6115 6Χ ᾿ρ815 πιάιταπὶ 06 γὶ ὃ 5 ουγθριίβ, 

οἱ δὰ Ἰιδις Ἰμἰφιαπὶ οὐδάθη δυάμοιϊβ. Θμοά 5] δάδια 
ΡΠ5Ἶ}} 65 δηΐπν!, π6 6 (Δ Δη) μοῖ65 μἰοδορἶϑιν δι. 

αἰπρογα, ἀϊδεα ἤποπὶ ἐ}] 5 4} ἰνς αὐυϑὺϑ 68ι, βρ͵ γἷ- 

ἰππι6 γϑϑιμ6. (ο]ογγίηνα φυῖρρα ᾿ἰΠυπὶ [(Λοἰποτδ νὶπ- 

ἀϊεῖα οογτγίρυϊ!, ἰϑη4ῖι6 ΕΘ ]ογὶ 8 ὀΐψῃαβ ἀφ ϊξ ΡΟΣ ΠΔ5. 

ἀΐγὰ πιογίς οἱ δὰ αυδηπὶ ἴπί0}}} πιϑογα ΠΟ ΓΘ νη 2 πὶ 

οἴλυδοιβ, ἱππιμπογληιο 8] 1ὰ ρβθαθ Ὠ)41} Σ αυρ α}- 
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δίέγο Βοϊογί ἰδ δἱ ουδριιὶ Ηϊειοτίαπι δυοῖναιβ (α), 
4π|2πη1, π6 ἰοηφίογα υἱΔΠΊῸ ΘΟΓΠΊΟΙ6, ΠΟ δογί6Πὶ ΠῸ- 

δίγϑιῃ ἰη!ογοϊρίδανβ, Ὀγθϑοπ θυ5. ΠΟ ἰηϑογθη δπὶ ΄ 

ὃ556 ρμιηδνίπιυϑ. 17. Τιοις ἱπιρίοιανι ὁδι ημοα αἰοίιηι 

δεί μὲγ “εγεπιϊαπὶ Ῥγυρίιοίαπι αἰζεπίοπι : 18. ὕοΣ ἱπ 

ἐΐαμια αμαϊία οεἰ, μίογαίμδ, εἰ Πιι5 οἱ εἰἰμἰ αἰ ἠνμά μι : 

Ἠαοῆεί ρμίογαπς βίϊος διος, εἰ ποίμὶ! «οπδοίατὶ, πεῖα 

ποη 5κεπί (7 6ν. δῖ. 15). Οιοιΐδηι δι ΐπ δυ θγοπὶ ΓΘΡΪ6- 
Υἱ! ἤόγγογο, ᾿ς νἱ θη, γα 6155 π|ὰ οἱ ἰἰχυ σα 

ΠηΓγαίδ, ἰρδυπὶ δομβοίδίγ, ἀοσδηβ, ᾿ς ποθὴ ἰά60 

δ οὶ 4556, φιοά θόυς πος ροβϑβϑὶ ἱπιρϑαΐγο, Π66 ῃΓ0- 

Υἱ 5501, 56 οπηῖ ἴῸς οἱ {πυγὰ ΠΟΥ 556, οἱ ργίδἢ- 

{1550 ΡῸΓ Ῥγορμοίμι. Νὰ ἰἴααυα τυ θγῖβ, οἱ οοηοἰἀ45, 

ἦι ργον δε πὶ 6}15. ἱπο Π ]6 1} Γασρίοἰση 5, 40}8Π| 

[0π] Οχ ᾿Ϊ5 4ι:Ὁ Ορογδίυγ, ἀπ} οχ ἰδ Ζ1 5 ρΟγΠ 

νἱάἄογο οϑὶ : [Δ σιιοά οἰίαη) 4}}0ὲ] αἀἰφοῖρι!ο05 4] 04 0.68 

ΒΌ πα ον. (ΟΝ δηΐα {ΓΙ δι Πα 18, αἰ υσιοπὸ5 αἱ 

πιου[ἐπὶ, 01}}}8 ὑ6}14 ᾿ογησοίηδηυς γγα ]α μ815 ρΓα:ς 

ΠΕ αγογαΐ, ΘΟΓΌΠΙ Δ 05 Ογίξοηϑβ, οἱ αἱ ΠΟ! 50 6 Ὁ 

ἱ}1|05 αἷ1 : Νοπηδ ἄμο ραβδογθ8 α886 υθποιιπί, οἰ τἰπ18 6 

{{ΠΠ πο καάοὶ δΡΟΥ (ΟΥΥπ εἷμα Ῥαΐτα υδεῖτο, γιὶ ἱπ 

εαἰϊς ἐει (Μαμ}ι. 10. 39)}110ς 4 οπὶ ἀἰ σε αι, Οοσ᾽ ΘΝ ἀσἢ 5 

{Π 0 ἰσπόγαηία Ν}}} Πουγὶ ἢ 564 δεῖγα {ΠΠπ|πΔ Οἵ ἢἰΆ, ΠΘῸ 

ἰλη]6η οσυποίῃ ἴλοογο. Νὰ ἰσίίυν, ἰη8}}, {γι πε, μ6 6 

ΘΟΠΙ ΠΟΥ ΘΠ η!. ΝᾺΠ) 41] 5611 68 4υα' δυϑ 6115, οἱ 68 

Ροίοδί ἱπηρούϊγο, δα ἀυ 9 πον ἰπροά! αυΐϊὰ νὰ - 

δ ΓΙ ΠῈ ΟἸΓΑΠῚ οι ργονὶ δηιίπὶ σοῦ! : σπορὰ οἰἴληη ἴῃ 

ἰοη! αἰ} 108 σοφίίαγα οροῦοὶ, ΐπσαυ ΠῸῚ ΓΑΡΥΩΠῚ 

σοπβοϊλιίοπαπι δουΐϊμίαπι5. Εἰ αὐ σοπηηγυπα ἰἸ]γ6ῖ 

ἰλ.6}}6] εὐπὶ Β6ΙΠΠοἸοηι 3 ἀϊ χογ ΓΟΥ[Ά556 αἰ βρίο πῃ; 

Ἰϊαοίιοί, ἰνψαὶ!, ρίογαη8 βίϊοα διιο8. ()Λυ͵4 ἰἰθῖη δα) 

εἰπὶ ΒΔο οῖο ὅ ΛΟ] ] πηλῖοῦ ογας ΠΟΠ ΔΉ η1 ; ἰρολπ)- 

(6 πιορί πὶ 56 ρο]ογαηὶ πῃ ἢ ρρούγοπιο ἤγορα θυ πα 

ἰοσιπι. Οὐΐα ἰφίιυγ σαρυϊογπι ῬγΓΟμα δΓαὶ, οἱ Πα 808 

ογαὶ Βιη)απ με! ΠΠΠ} 6͵ 5. : παι δηλ αὐ (γἰθαπη Βοη- 

᾿8πεῖι ρογι πο αι; οἱ 4 Ὀγίποίρα υγίυυβ, οἱ ἃ βοριη]ογὶ 

Ιυσῶ,, πιδοίδίοθ ρυθδγοθ ᾿πγὰ [ἴλλοΐ 115 105 νοῦδί. 
Ὀεΐπύς οϑίσηι 65 58 8 }}}6 6556 (4Π| γα νυ!πυξ, 

αἰ1 : Νοίιιϊι σοπεοίατὶ, γμῖα ποπ διιπὶ. ἢ 5 τιιγϑῖη) ΠῸς 

ἰρϑπὶ σοοδῊΡ, σαυοι ργ5. ἀἰϊσα απ), ἤθη Ορογίαγα 

{π|0 4 γ], οὐπ| 61. 4ιιαὴ ἀοοίηηιϊ, θὲ ρΓΟΙβϑίουιὶ Θ0η- 

(γυῖα νἱθίιγ. Εσοα οπΐην ΟυΠῈ ἀνθ} ἰρ86 8.1 51}1}- 

ἰ6πὶ ΠΟΡΌΪΙ, ἰτο δὰ βα! 61 ΟΥΐς. Πα Θχογ αι (π γο 

ΜΑΙ Πρ, ραιγία οὐι5. Ἰπ 10] Γ 9 Π  θ08. σαἰ πλ 4118 118 

αΠΠ κίίυγ, οὐἀδ8. ΡΟγροίγαί οπιηΐι πὶ Δ06ι}ν55: 8, 
ΗΪογδίυ5 εἱ {]}]α1π5 πη} 058 4146 ο υ]δῖυ5 7110. 

γογυπν η6 {ΠΡ ΟΓΙΒ. : 5016 1 6η ΠῚ Ρ6Γ σΟη ΓΑΓΔ 60500- 

ποιΐλιη 58η84ὴ}] ἱπηρίογα, πιαχὶ πιάση ἱπίδ Υἱγιιἰς 511: 

ΠΟΡΐ5 γα θοη5 ἀσπηοηϑίγα!!90Π6Π1. 5.᾽6 ἀΐδοὶρ0}058 διι08 
ἱπνάαιτῇ! δἰ 40}6 ᾿πδιΠυἱ1, υἱ [4 Οπηἷ ρογάσογοηῖ, ο0η- 

ἰγδαγὶἃ συῃίΓαΓ 8. Οὐ ρΟηθΆΠ8, 400 1η8}118 ΠλΙ ΓΟ 1 πὶ 

εἰποογοι. ΕἸ ΔφΟ Δι} ἰιδαιο {1}, οἱ ρυ]5ὶ, δ ᾿ν" ΠἸΟΓᾺΘ 

ῬΑ ἐπι. 8 ττγυπλι28, δὶς ΠΆσΟΠΔη| 05 Δἴ 46 ρο 16 πι]- 

ὑυυ9 δι ραγίογοβ ΟΥ̓ βγη, 19. δείμπείο ατίϑιι Πετοήο, 
ἐέε ἀπρείνε δοηιϊπὶ ἀρρατγμΐ! ἐπ δοηιπὶς δοεερίι, 20. 

αἰεει8 : διγσέης αὐεὶρό μμογίιηι οἱ πιαίτφηι δ]ις, εἴ 

(α) Σοαρμδες ἰη ΗΠ ΞιοΥα 58 ΠΕΟΓοΙ 8 νυἱίδαι ἀ βογὶ υἱ!. 

».ὄἕ ΖΌΔΛΝΝΙΘ ΟἸἸΠΒΎΒΟΝΤΟΜΙ ΔΠΩΙΠΕΡ. ΘΌΝΘΤΑΝΤΙΝΟΣ. 8) 

ταδς ὧν ἰότταιν ἰἀτγαεί. Νοὴ Ἶαπὶ ἀἰοὶ!, Ῥμρο, φςοᾷ, 
γαιε. 

4. ΥἹάδη" γυγβυπὶ χυϊοίαπι ροεὶ ἰσηιδείοποπι ἢ ἀ6- 
ἱπ46 ρμοϑὶ αὐυϊδίαπι τιτδυβ ρογίου! πὶ ἢ ΝΠ) ροβὶ δχί- 
ἔπ} αἰ πηδϑυβ,, οἱ ἰῇ δυδιῃ ΓΟρΙΘΠΘΠῚ ΤΟΥΘΓΒῺΒ 6βί, 
ν χα Ῥηδγογυπὶ ἱπιογίοοιογεπι οσχϑιϊποίυπι . αὶ 
ΥΟΓῸ ἰῃ ραιγίλπη) ραγνθηΐί., γο] φυΐι8 ἰἰόγυπη ργίβιϊιο- 
Γυπὴ ρΟΡΙ ΟΠ] ογυ πὶ γοροῦῖ!, ἤἰΐυπι ἰγγαιηΐ νυἱνθηίθη οἱ 
ΓΟβπαπίοπι. Εἰ ιοπιοίο Αγοιδῖλιβ ΓορηλΡΔ! ἰη δ- 
ἀπα, οὐπὶ Ῥοηίίιις Ρ᾿]ΔιυΝ5 ρΓάλ568 65βοῖ 7 Πουοοηϑ δὐ- 
ἰυς ογαὶ πηογβ Ηδγοάϊβ, πϑοάυπιὶ τοφημπὶ ἴῃ πγυϊίας 
ρΑΓΙο5 ἀἰνίβη πὶ [μογαϊ : 8οὰ 4υΐὰ Πιρον Πογοάθς οὐΐθ- 
ταὶ, ἱπιογὶπὶ Π] 109 Ηοτοαβ ἱπιρογίυπι ἰαπαθαὶ : [Γϑΐοῦ 
συΐρρα Αγο δαὶ Π γοά 65 οἱ 'ρβα δρρο!αθαίιγ : ἰάοο 
Δ αι ἀνϑηφε βία, 22. Ργὸ Ποτγοάθ ραίτε ει. ϑοὰ 53] 
δυδιολπὶ δάΐνα (ογπιθδναιὶ ργορίογ Αγομοίλαπι,, Οροῦ- 
("δὶ οἱ (δι "Π ρλπὶ πιδίυογο ργορίογ Ηδγοάθηι. δοά 
υ]}} ἸΙοσυη) πιυ αν, Γ65 ροβίθἃ ἱπ ΟὔβΟΙΓΟ πιϑηϑῖῖ : ἴ0- 
(5 ιῖρρα ἱπηροίυ5 σοηίγα ΒΟ Π]οἰναπη ογαὶ εἰ πος 
615. αάα ἰδῆ ρμιγαία, Ασο οἶλι8 ΠΠ 15 ΓΟΠῚ ροΓῶ- 
Οοἰδπὶ ριΐαῦαϊ,, δίηι:θ δυιη 4υἱ συν γευδιυν ἰηΐοῦ τηυϊ- 
105 οὐαἴϑιιπι [ιΐ556. ΑἸΪοφαΐ οἰνπὶ ν] 1856. ρϑίγοπι 1Δ]} 
ΤΟΙ ΠΟηΘ Πρ π|, ποθ γϑῖ ον (υ1}, αυᾶπι υἱ υἱογίυΣ 
Ῥγοσδάογεί, οἱ ἀδ ἰεχαϊίιῖς οσοπίομάθσγοι. γι ἰἰϑ 46 
δοβερῇ Ναζαγοῖ, ἱ ὑπ δἱ ρογίουϊηπι [βοτοῖ, οἱ ἀϊ- 
ἰοσίδηι ραιγίδπι ἱποοίογαί, ὕϊ1Ϊ πιαϊογὶ ἱπξιγυογαίυν Πάυ- 
εἶδ, ογδοι απ) ἃ ΔΏρΕ!0 ἸιΔ6 ἀ6 γὰ δοςθρίϊ : φυδη)- 
αυλ [0028 πο αἶσαιὶ ἰρουπὶ ΡῸΓ ογαουΐι [Π|0 
γα ηἶ856; 56 σΟΠρ] 6 ρυγὶΠοδιίοπα ἰῃ ΝΆΖΑΓΟΙ Γα- 
ὙΟΓΒΟῸ5. ἴΠ|08 6856. Ουΐι! ἰρίιυγ αἰοοιάιπι δι ἢ Ουοά 
560 ΠἸοοἱ Γοὰ5. θ0ς ἀϊοαϊ, (απιρὰ8 ἀοβογίθοης ἢ] Ρ 
αιιο ρτιε οοβϑιι ἀθβοσηβιπὶ ἴῃ ΔΕ κγρίυη. Να΄υ6 δι ΐπὶ 
Δη16 ρυγΙ ΠοΔι ον πὶ 605. {Ππ| ἀοθυχὶ!, ἢα «υϊά οΟη γα 
ἰορεπι Δα ΠΘγθίαγ, 56 αχεροοίανιε ἀοπδο ρυγὶ πομεῖο 
ΠἸΠἀγο!, ἃς. γϑάϊγεηι Ναζαγθι, (ποις ἀασςοδηίίδγοηι ἰη 
ΖἘδγρίυπι. θοΐπάς ἐσ δέξγρίο ργοίδοιος [μὲ ΝΑζάγοι 
ΓΘιΠγο, ΑΙ ΘΔ ΝΘΓῸ ποη πιοηΐὶ ογαουο {πογαηὶ, οἱ ἢΠ|0 
γούίγοι ; 564 ὁχ νοϊυπίδία Ργοργία ἴῃ αἰ]οοα πὶ ρλ- 
{ΓΔ Π) 58 Ἑοπίυ]γδηὶ. Οἱ ΘηΪπῚ πΠῸη πἰϑὶ ὑγο ([6βογί- 
ΡΟΝ α εἰ σθηϑὺ ἢ{ΠΠ0 γοπογημῖ, Π66 Ἰοουβ ἰἱ πηιλησπήϊ 
ΕΓϑί, Τὸ μρογίθοία.,, "ΓῸ ΄ιὰ γϑπογληῖ, γαγαγοί δηηῖ 
Ναζαγοῖ, [ἀδ0 δηβοίυ5 {|ΠΠ05 ἀοπΊυμν γοάποῖν, ὧἐ ἐδ 
"Δηθγοηΐ, ποηυς ἱΠΠυἀ δία σαι58, 56] χιοί [18 ργὸ- 
ΡΒΟΙΑ (ἀργοὶ : παπὶ αἱϊ : 95. ),. ἐμιρίογθίαγ φμοά ἀϊ- 
εἰμηι ἐδῖ ΡῈ ργορίϊοίαβ, φμοιίαηι Νακατγίσιιε τοσαῦθ (α). 

ΟἸτϊ δίας σὰν Ναζατίδιι8 υοσαίμς. --- Ἐρηαἷθ ργορίιοία 
ἰος ἀἰχὶ! Νὰ ουννοδίυϑ πη Γᾶ5. νοὶ βοπίαγίβ. Μιμιὶ 
οηδῃ ργορίδιοἱ ἢ τὶ ρογίογηπι : ἰά φιοά οχ [ιἰϑίου ἷα 

ῬΑΡΆΠΡΟΠ6 ΠΟΙ νἰάσγο οϑι. ΝᾺ βορῆοβ οὐπὶ δβεθιὶ 
διιάπὶ, οἱ [γοχυθιίογ ἀδοίθαγοις ἰῃ ἱπερί Θίδίσπι, Δ᾽ΐο5 
Ἰπουγία ρογυϊάογυηῖ, 4]105 οἵ ἰρεὶ δυπιθιιβϑογιηὶ νοὶ 
ἰλεθγαγυηῖ. Πογαι αἰ ἰογυπὶ δογαην3 5 παγγαὶ ((αρ 50) 

(α) Ηἰς αἷϊ οάπῆθ8 (μγυϑοβίοπηιβ, Ππθι88 "5, υὐί 
μος οἰδυδυϊο, Ναζαγιι5 υοσαδίεῦ, πα οθαιυνγ, ᾿υὰἀποῖυτῃ 
ἱπουγία 8Π)}55805 Γυΐδ56. ΑἸ ἀἰσυηῖ, 856 ἤθη ἱ.5}58 αι ΐάοπι 
γΟΡΌ 8, 864 ἀυοα 86 56η5ὺπ| γϑρουῦίε ἴῃ μρορἢ οι 5, ααὶ Πο- 
ἀοαυα Θχϑίδηϊ. Νοο ἀσϑυηὶ αὶ οχἰ ϑιἰπιθηι, ᾿ιᾶνο γογ Ὁ Γὸ- 
δρίσεγθ ἤυης ἰοσῦπ) 1581: ΧΙ. 1, υὐἱ ἰῃ Ηρδγαΐοο ἰσσίίυγ, 
ΠΩ ΝΣ ΠΣ, οἱ βυδ 46 τααϊείϑιι; 61:5 φογηνπαίη! 
δὶ ΠῚ 08, 2. Ἠ6δΟΓ, Ναζατόρυτη Θαργί πη γα δχϊ σι τηδη!. 
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χαταλύων τὸν βίον, χαὶ ἕτερα μυρία πάσχον χαχὰ, 
ὃπΞρ εἴσεσθε τὴν Ἰωσήπου περὶ τούτων ἱστορίαν ἐπελ- 
θόντες" ἣν, ἵνα μὴ μαχρὸν ποιῶμεν τὸν λόγον χαὶ 
τὴν συνέχειαν διαχόπτωμεν, οὐχ ἀναγκχαῖον εἶναι 
ἐνομίσαμεν τοῖς παροῦσιν ἐνθεῖναι. Τότε ἐπληρώθη 

εὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ιερεμίου τοῦ προφήτου .1έγογτος " 
Φωνὴ ἐν Ῥαμᾶ ἠχούσθη 3, Ραχὴλ χιλαίουσα τὰ 

τέχνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι 
οὐχ εἰσίν. Ἔπε:δὴ γὰρ φρίχης ἐνέπλησε τὸν ἀχροα-» 
τὴν ταῦτα "5 διηγησάμενος, τὴν σφαγὴν τὴν βιαίαν, 
τὴν ἄδιχον, τὴν ὠμοτάτην, τὴν παράνομον, παραμυ- 
θεῖται πάλιν αὑτὸν, λέγων, ὅτι οὐχ ἀδυνατοῦντος; τοῦ 

Θεοῦ χωλῦσαι ταῦτα ἐγίνετο 35, οὐδὲ ἀγνοοῦντος, ἀλλὰ 
χαὶ προε’δότος χαὶ προαναχηούττοντος διὰ τοῦ [1ρο- 
φήτου. Μὴ τοίνυν θοουδηθῇς, μτὸξ χαταπέτῃης, εἰς 
τὴν ἀπόῤῥητον αὐτοῦ πρόνοιαν ἀφορῶν, ἣν χαὶ δι᾽ ὧν 
ἐνεργεῖ, καὶ δι᾽ ὧν συγχωρεῖ, μάλιστά ἔστιν ἰδεῖν ᾿ 
ὅπερ οὖν χαὶ ἀλλαχοῦ τοῖς μαθηταῖς διαλεγόμενος 
ἡνίξατο Ἐπειδὴ γὰρ τὰ δικαστήρια, καὶ τὰς ἀπαγω- 
γὰς, καὶ τοὺς τῆς οἰχουμένης πολέμους, χαὶ τὴν 
ἄσπονδον μάχην αὐτοῖς προανεχήρυττεν, ἀνέχων αὐὖ- 
τῶν τὴν ψυχὴν χαὶ παραμυθούμενός φησιν" Οὐχὶ 
δύο στρουθία ἀσσαρίου πωιλεῖται; καὶ ὃν ἐξ αὖ - 
τῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γὴν ἄνευ τοῦ Πατρὸς 
ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ταῦτα δὲ ἔλεγε, δειχνὴς ὅτι 
οὐδὲν ἀγνοοῦντος αὐτοῦ γίνεται, ἀλλ᾽ εἰδότος μὲν 

ἅπαντα, οὐ μὴν πάντα ἐνεργοῦντο;. Μὴ τοίνυν, φησὶ, 
«ἀράττεσθε, μηδὲ θορυδεΐ:θε. Ὁ γὰρ εἰδὼς ἃ πάσχε- 
τε, χαὶ χωλῦσαι δυνάμενος, εὔδηλον ὅτι προνοῶν 
ὑμῶν χαὶ χηδόμενος οὐ χωλύει" ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν 
πειρασμῶν τῶν ἡμετέρων ἑννοεῖν δεῖ χαὶ ἐχανὴν 
ἐντεῦθεν ληψόμεθα τὴν παράχλησιν. Καὶ τί, φησὶ 57, 
χοινὸν τῇ Ῥαχὴλ πρὸς τὴν Βηθλεέμ; ἴσως εἴποι τις 
ἄν: Ῥαχὴ.1 γὰρ, φησὶ, κιλαίουσω τὰ τέχνα αὑτῆς" 
Τί ὃὲ τῇ Ῥαμᾶ πρὸς τὴν Ῥαχήλ; Ἡ Ῥαχὴλ μήτηρ 
ἣν τοῦ Βενιαμὶν, χαὶ τελευτήσασαν αὑτὴν δ εἰς τὸν 
ἱππόδρομον ἔθαψαν τὸν πλησίον ὄντα τοῦ χωρίου τού- 
του. Ἐπεὶ οὖν χαὶ ὁ τάφος πλησίον, χαὶ ὁ χλῆρος 
τοῦ παιδίου ταύτης ἦν τοῦ Βενιαμίν ( ἡ γὰρ Ῥαμᾷ 
τῆς Βενιαμέτιδος ἣν φυλῆς)" ἀπό τε τγῦ φυλάρχον, 
ἀπό τε τοῦ τόπου τῆς ταφῆς εἰχότως αὐτῆς τὰ παιδία 
τὰ σφαγιασθίντα χαλεῖ, Εἶτα δειχνὺς ὅτι ἀνίατον ἣν 
τὸ συλόλν ἕλχο: Χιὶ ὠμὸν, φησίν Οὐκ ἤθε.λε πα» 
ρωκιηϑῆγαι, [154] ὅτι οὐχ εἰσί. Πάλιν χἀντεῦθεν 
πα'δευόμεθα τοῦτ᾽, ὅπερ ἕμπροσθεν ἔλεγον, τὸ μτδέ- 
ποτε θορυδεῖσθαι, ὅταν τῇ τοῦ Θεοῦ ὑποσχέσει τὰ γι- 
νόμενα ἐναντία ἧ. Ἰδοὺ γοῦν παραγενομένου αὐτοῦ 
ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ λαοῦ, μᾶλλον δὲ ἐπὶ σωτηρίχ τῆς 
οἰχουμένης, οἷα γέγονε τὰ προοίμια. Ἐν φυγῇ " μὲν 
ἢ μήτηρ, συμφοραῖς δὲ ἀνηχέστοις ἡ πατρὶς περι- 
πίπτει, χαὶ τολμᾶται φόνος πάντων φόνων ὁ πιχρό- 
τατος ", χαὶ θρῆνος καὶ ὀδυρμὸς πολὺς χαὶ οἰμωγαὶ 
πανταχοῦ. ᾿Αλλὰ μὴ ταραχθῇς εἴωθε γὰρ ἀεὶ διὰ 
τῶν ἐναντίων τὰς οἰχονοκίας τὰς ἑαυτοῦ πληροῦν, 

μεγίστην ἐντεῦθεν τῆς αὑτοῦ δυνάμεως παρεχόμενος 
ἡμῖν ἀπόδειξιν. Οὕτω χαὶ τοὺς μαθητὰς ἐνῆγε τοὺς 
ἐχυτοῦ, χαὶ χατορθοῦν πάντα " παρεσχεύαζε, διὰ 
τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία οἱχονομῶν, ἵνα μεῖζον τὸ 
θαῦμα γένηται. Μαστιζόμενοι γοῦν χἀχεῖ)ι, χαὶ 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΖΕΙΝ ΗΘΜ, ΙΧ. 1809 

ἐλαυνόμενοι, χαὶ μυρία πάσχοντες δεινὰ, οὕτω τῶν 
μαστιζόντων χαὶ ἐλαυνόντων περιεγένοντο. Τε.Ἰευτή- 
σάγτος δὲ τοῦ Ἡρώδου, ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου καε' 
ὅνγαρ φαίνεται τῷ Ἰωσὴς,, λέγων" ᾿Εγερθεὶς πα- 
ράλαδε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ 
πορεύου εἰς γὴν Ἰσραή.1. Οὐχέτι ςνσὶ, Φεῦγε, 
ἀλλὰ, Πορξδύου. 

δ΄. Εἶδες πάλιν μετὰ τὸν πειρασμὸν ἄνεσιν ; εἶτα μετὰ 
τὴν ἄνεσιν χίνδυνον πάλιν ; Τῆς μὲν γὰρ ὑπερορίας 
ἀφείθη, χαὶ πρὸς τὴν οἰχείαν ἐπανῆλθε χώραν, χαὶ 
τὸν φονέα τῶν παίδων σφαγιασθέντα εἶδεν" ἐπιόδὰς δὲ 
τῆς οἰκείας, πάλιν λείψανα τῶν προτέρων εὐρίσχει 
χινδύνων, τὸν υἱὸν τοῦ τυράννου ζῶντα χαὶ βασιλείον- 
τα. Καὶ πῶς ᾿Αρχέλαο; ξδασίλευσς τῆς Ἰουδσοίας, 
Ποντίον Πιλάτου ἡγεμονεύοντος , Πρόσφατος ἣν ἡ 
τελευτὴ γεγενημένη, χαὶ οὐδέπω εἰς πολλὰ ἣν δια:- 
ρεθεῖσα ἡ βασιλεία " ἀλλ᾽ ὡς ἄρτι χαταλυσαντος ἐχεί- 
νου “5, τέως ὁ υἱὸς τὴν ἀρχὴν χατεῖχεν ἀντὶ Ηρώδου 
ποῦ πατρὸς αὐτοῦ " χαὶ γὰρ " καὶ τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ 
ποὔτο ὄνομα ἦν" διὸ προσέθηχεν ὁ Εὐαγγελιστὴς, ᾿Αγεὶ 
Ἡρώδου τοῦ πατρὸς αὑτοῦ. ᾿Αλλ᾽ εἰ τὴν Ἰουδαίαν 
ἐδεδοίχει, φησὶ, χαταλαδεῖν διὰ τὸν ᾿Αρχέλαον, ἔδει 
χαὶ τὴν Γαλιλαίαν διὰ τὸν Ἡρώδην φοδηθῆναι. ᾿Λλλ᾽ 
εἰ τὸ χωρίον ἢ κειψε, τὸ πρᾶγμα συνεσχιάξετο λοιπόν" 
ἡ γὰρ ὁρμὴ πᾶτα κατὰ τῆς Βηθλεὲμ ἣν καὶ τῶν ὁρίων 
αὑτῆς. Τῆς τοίνυν σφαγῆς γενομένης, ᾧξτο λοιπὸν ὁ 
παῖ; ᾿Αρχέλαος τέλος ἐσχηχέναι τὸ πᾶν, χαὶ ἐν τοῖς 
πολλοῖς χαὶ τὸν ζητούμενον ἀνῃρῆσθαι "5. “Λλλως δὲ 
χαὶ τὸν πατέρα οὕτω χαταλύσαντα τὸν βίον ἰδὼν, 
εὐλαδέστερο; πρὸς τὸ περαιτέρω προελθεῖν ἐγένετο, 
χαὶ ἐπαγωνίσασθαι τῇ παρανομίᾳ. Ἔρχεται τοίνυν ὁ 
Ἰωσὴφ εἰς τὴν Ναζαρὲτ, ὁμοῦ τε τὸν χίνδυνον φεύ- 
γων, ὁμοῦ τε ἐμφιλοχωρῶν τῇ πατρίδι. “Ἵνα μᾶλλον 
θαξῤῥῇ, καὶ χρηματισμὸν δέχεται παρὰ τοῦ ἀγγέλου 
περὶ τούτου. Καὶ μὴν ὁ Λουχᾶς οὔ φησι χατὰ χρη- 
ματισμὸν αὐτὸν ἐληλυθένα: ἐχεῖ, ἀλλ᾽ ὅτι τὸν χαθαρ- 
μὸν "5 πληρώσαντε: πάντα, ὑπέστρεψαν εἰς Ναζαρέτ. 
Τί οὖν ἔστιν εἰπεῖν ; Ὅτι τὸν χρόνον τὸν πρὸ [125] 
τῆς χαθόδου τῆς εἰς Αἴγυπτον ἱστορῶν ὁ Λουχᾶς ταῦτα 

λέγει. Οὐδὲ γὰρ ἂν πρὸ τοῦ χαθαρμοῦ κατήγαγεν αὐ- 
τοὺς ἐχεῖσε, ὥστε μηδὲν γενέσθαι παράνομον, ἀλλ᾽ 
ἔμεινε "7 χαθαρθῆναι καὶ ἐλθεῖν εἰς Ναζαρὲτ, χαὶ 

τότε χαταδῆναι εἰς Αἴγυπτον. Εἶτα μετὰ τὸ ἀνελθεῖν 

κελεύει αὐτοῖς εἰς τὴν Ναζαρὲτ ἐλθεῖν. Πρὸ δὲ τούτον 

οὐχ ἧσαν χρηματισθέντες ἐχεῖσε ἐλθεῖν, ἀλλ᾽ ἐμφι- 

λοχωροῦντες τῇ πατρίδι αὐτομάτως "5 τοῦτο ἐποίουν. 

Ἐπειδὴ γὰρ δι᾽ οὐδὲν ἕτερον ἣ διὰ τὴν ἀπογραφὴν 

ἀνέθηταν, χαὶ οὐδὲ "᾽ στῆναί πον εἶχον, πληρώσαντες 
δι᾿ ὅπερ ἀνῆλθον, κατέδησαν εἰς Ναζαρέτ. Διὰ δὴ 

τοῦτο χαὶ ὁ ἄγγελος αὐτοὺς λοιπὸν ἀναπαύων ἀποδί - 

δωσι τῇ οἰκίᾳ δ᾽ χαὶ οὐδὲ τοῦτο ἁπλῶς, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ 

μετὰ προφητείας." Ἵνα πληρωθῇ γὰρ, φησὶ, τὸ ῥη- 

θὲ" ὑπὸ τῶν Προξ:ητῶν, ὅτι Ναζωραῖος κιϊηθήσε: 

ται. 
Καὶ ποῖος προφήτης τοῦτο εἶπε; Μὴ περιεργάζου, 

μηδὲ πολυπραγμόνει. Ιολλὰ γὰρ τῶν προφητιχῶν 

ἠφάνισται βιδλίων " χαὶ ταῦτα ἐχ τῆς ἱστορίας τῶν 

Γ,αραλειπομένων ἴδοι τις ἄν. ᾿Ράθυμοι γὰρ ὄντες ὅ', 
χαὶ εἰς ἀσέδειαν συνεχῶ; ἐμπίπτοντες, τὰ μὲν ἡφίς- 

3. ὁ χούσθη] δὰ. θρῆνος χαὶ ὀδυρμὸς πολύς Ὁ. ΣΕ, 1 Μοιη. 8 ταῦτα] ταύτην (6. Εἀά. διηγούμενος Ε΄. 
86 ἐγένετο Κα. 5 
ὅδ χαὶ τελευτέσασαν 

Ε. "51: πάντα οἵ. ἢ. Ε.- 6. 53 ρβοβι 

σί ὁπ). ϑδᾶν. εγθα ἴσως εἴποι τις ἄν ποιὶ νἰθδόπέυγ Ἰοφί586 ἔμ. Νίοοὶ, ὅθ. Αγῆι. 
ὲ αὐτήν Ὁ. οἱ ργ. (;. καί οηι. Α. 1}. εἰ οοτῖ. (Σ. δέ οἱ. ἰ". Ε, ΒΡ. 

τοῦ παιδίου τούτου ταύτης. 5 Ἐν φυγῇ] Φεύγει Α. Β. μέν] μὲν γάρ Εαά. 
χείνου νυΐᾳο 

δὶς Ε, Υγυΐϊμο 
δ᾽ ὁ πιχρότατος] πικρότερος 

αἰάδυμ τὸν βίον, φαο οἱ Ο. Ὁ. Κι. Ἐ', (εἰονί. 
δ) χαὶ γάρ] ἐπεὶ δέ Β. δι6] διὰ τοῦτο Β. ϑαν. 5 ἀναιρεῖσθαι (:. ἢ. ΒΕ. Ε΄ ἀναιρεθῆναι ὅν. ΗΓ Ἵνα δὰ 
μᾶλλον ϑαν. ὁ καθαρισμόν Βα ά. 
γαί πο0} ποῦ στῆναι Κι ὰ, 
“πίπτοντες ὨάΡεῖ Β. 

ΔΤΒΟΙ,.. ακ. ὃὉΥ͂Τ;. 

" ἕμενς Ὁ. Ε΄. 58 αὐτόματοι Α. Β. Ο. Ερ. 
δοοἰχεία Α Β, 5) ὄντες] δι!ὰ. οἱ Ἰουδαῖοι Ἐν. Μυγ. Βοη. Ἑϑύοπὶ νεγθὰ ροβί ἐμ» 

)9 οὐδέ] οὔτε οοὐΐοο5. στῇ- 

Ἴ 
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σαν ἀπό; κυσθαι, τὰ δὲ αὐτοὶ χατέχαιον χαὶ χατξλο- 

πτον. Καὶ τὸ μὲν Ἱερεμίας διηγεῖται, τὸ δὲ ὁ τὴν τε- 
τάρτην συντιθεὶς τῶν βασιλειῶν, λέγων μετὰ πολὺν 
χρόνον μόλις τὸ Δευτερονόμιον εὑρῆσθαι χατορωρυγμέ- 
νον που χαὶ ἠφανισμένον. Εἰ δὲ οὐχ ὄντος βαρδάρου 
οὕτω τὰ βιδλία προῦὔδωχαν, πολλῷ μᾶλλον τῶν βαρ- 
Θάρων ἐπελθόντων. Ἐπεὶ ὅτι γε προεῖπον οἱ Προφή- 
ται, καὶ οἱ ἀπόστολοι πολλαχοῦ Ναξωραῖον ὅ" καλοῦσι. 
Τοῦτο οὖν συνεσχίαζε τὴν προφητείαν. φησὶ, τὴν 
περὶ τῆς Βηθλεέμ ; Οὐδαμῶς " ἀλλ᾽ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο 
μάλιστα ἐκίνει, χαὶ πρὸς τὴν ἔρευναν διήγειρε τῶν 
περὶ αὑτοῦ λεγομένων. Οὕτω γοῦν χαὶ ὁ Ναθανχὴλ 
πρὸ; τὴν ζήτησιν ἔρχεται τὴν περὶ αὑτοῦ λέγων" Ἔκ 
ΔΝαζαρὲς δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι ; Καὶ γὰρ ἣν εὐ- 
τελὲς τὸ χωρίον" μᾶλλον ὃξ οὐ τὸ χωρίον μόνην, ἀλλὰ 
χαὶ ἅπαν τὸ μέρος τῆ: Γαλιλαίας. Διὰ τοῦτο ἔλεγον 
οἱ Φαρισαῖοι: ᾿Ερώτησον 5", καὶ ἴδε, ὅτι Προςήτης 
ἐκ τῆς Γωλιιλαίως οὖκ ἐγήγερται. ᾿Αλλ᾽ ὅμως αὑτὸς 
οὐδὲ ἐχεῖθεν ἐπαισχύνεται δ᾽ χαλεῖσθαι, δειχνὺς ὅτι 
οὐδενὸς δεῖται τῶν ἀνθρωπίνων χαὶ τοὺς μαθητὰς δὲ 
ἐχ τῆς Γαλιλαίας ἐχλέγεται " πανταχοῦ τὰς σχήψεις 
πιριχόπτων τῶν ῥᾳθυμεῖν βουλομένων, χαὶ δειχνὺς 
ὅτι οὐδενὺς ἡ αἵἷν τῶν ἔξωθεν δεῖ, ἐὰν ἀρετὴν ἀσχήσω- 
μεν 5, Διὰ τοῦτο οὐδὲ οἰχίαν ἐχλέγεται" Ὁ γὰρ 
ΥἹὸς τοῦ ἀνθρώπου, φησὶν, οὐχ ἔχει ποῦ τὴν κε- 
φαιὴν κλίνῃ" καὶ Ἡρώδου ἐπιδουλεύοντος φεύγει, 
χαὶ ἐν φάτνῃ τεχθεὶς ὅ6 ἀναχλίνεται, χαὶ ἐν χαταλύ- 
ματι μένει, χαὶ μητέρα εὐτελῆ λαμθάνε: διδάσχων 
ἦμᾶς μηδὲν τῶν τοιούτων 57 αἰσχρὸν εἶναι νομίζειν, 
[150] καὶ τὸν ἀνθριύπινου χαταπατῶν ἐχ προοιμίων 
τῦφον, χαὶ μόνης εἶναι δ᾽ τῆς ἀρετῆς χελεύων. 

ε΄. Τί γὰρ ἐπὶ πατρίδι μέγα φρονεῖς, ὅταν πάσης τῇς 
οἰχουμένης ξένον εἶνα! σε χελεύω ; φησίν" ὅταν ἐξῇ "ἢ 
σοι γενέσθαι τοιοῦτον, ὡς τὸν χόσμον ἅπαντα μὴ 
εἶναί σοὺ ἄξιον : Οὕτω γὰρ ταῦτα εὐχαταφρύνητα, 
ὡς μηδὲ πσρὰ τοῖς φιλοσοφοῦσι τῶν ᾿Ελλήνων ἀξιοῦ- 
σθαι λόγου τινὸς, ἀλλὰ πὰ ἐχτὸς καλεῖσθαι, χαὶ τὴν 
ἐσχάτην χώραν χατέχειν. Καίτοιγε ὁ Παῦλος χαταδέ- 
χεται, φησὶν, οὕτω λέγων’ Κατὰ δὲ τὴν ἐχ.1ογ})1}", 
ἀγαπητοὶ, διὰ τοὺς πατέρας. ᾿Αλλ᾽ εἶπξ, πότε, χαὶ 
περὶ τίνων, χαὶ πρὸς τίνας διαλεγόμενο;. Πρὸς γὰρ 
τοὺς ἐξ ἐθνῶν μέγα φυσῶντας 5 ἐπὶ τῇ πίστει, χαὶ τῶν 
Ἰουδαίων χατεξανισταμένους, καὶ ταύτῃ μειξόνως 
αὑτοὺ; ἀποῤῥηγνύντας " χαταστέλλων μὲν ἐχείνων τὸ 
φύσημα, τούτους δὲ ἐφελχόμενος, χαὶ πρὸς τὸν αὐτὸν 
διεγείρων ζῆλολ, Ἐπεὶ ὅταν “' περὶ τῶν γενναίων 
ἐχξίνων χαὶ μεγάλων ἀνδρῶν λέγῃ. ἄχουσον πῶς φη- 
σιν’ Οἱ δὲ ταῦτα «έγοντες ἐμ:;ραγίζουσιν ὅτι πα- 
τρ΄δα ἐπιζητοῦσι. Καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον, 
ἐν" ἧς ἐξήλθον, εἶχον ἂν καιρὸν ἀγακάμψραι" νῦν 
δὲ ἑτέρας χρείττογνος ὀρέγονται. Καὶ πάλιν" Κατὰ 
πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάγτες, μὴ κομισάμενοι 
τὰς ἐπαγγεκλίας, ἀ.1.1ὰ πόῤῥωθεν αὐτὰς ἰδόντες 
καὶ ἀσπασάμεγοι. Καὶ Ἰωάννης δὲ τοῖς πρὸς αὐτὸν 
ἐρχομένοις ἔλεγε “ Μὴ δόξητε «ἱέγειν, ὅτι Πατέρα 
ἔχομεν τὸν Ἀδραάμ. Καὶ ὁ Παῦλος πάλιν’ Οὐ γὰρ 
πάντες οἱ ἐξ ᾿Ισραὴ.1, οὗτοι Ἰσραὴ.1. οὐδὲ τὰ 
τέχνα τῆς σαρκὸς, ταῦτα τέχνα τοῦ Θεοῦ. Τί γὰρ 
οἱ τοῦ Σαμουὴλ ἀπώναντο παῖδες, εἰπέ μοι, τῆς εὖ- 
ἡενείας τοῦ πατρὸς, μὴ γενόμενοι τῆς ἀρετῆς τοῦ 
πατρὸς γληρονόμοι ; τί δὲ οἱ τοῦ Μωῦσέως ἐκχέρδα- 
νὰν “᾿, μὴ ζηλώσαντες αὐτοῦ τὴν ἀχρίόδειαν ; Οὐχοῦν 

δι Ἰγαζωρλϊῖον] δὰ. αὐτόν Εἀἀ. 55 ἐρώτησον] ἐρεύνησον Α. Ε΄. 5οὰ νἱὰ. Μαιιαὶ. δὰ Ἰος. 
Α. Β. Ω. 3 ἀσχῶμεν Δ. Β. Μὲ τεχθείς ὁΠ|1168 πε ; οἱ δὶς ὅν. Μορ. 6. τεθείς ηιμἐ ἡ ηἰ8ε. Δ. 
4υΐ ἴπ (οχίνπι τοοορὶῖ, 57 τῶν τοιούτων] τοιοῦτον ἢ). Εἰ. Ε΄. τούτων 66. Κἀά. 55 εἶναι] γέσιαι ΔΛ. Β. 

5 φυσύντα!} φρονοῦντας Κ΄. ἐξῇ] ἐξόν Α. Β, (. ἐξῆν Ε΄ 
ηἶἰδας. “5. Α. Β. μων ἐχέρδανον. 5) αὐτοί] οὗτοι Ε΄. 
Ἢ σαῦ Ε. 44 πρῶτος] πρ 
Αὐν. “9 γαγθλ ὑπο πο 8 ποη ὨΆΡοηὶ ἃ. . ἢ ἘΠ᾿ ἃ. ἅτηι. 
71. πλείον»τ) δή. ἄλλη: Δ. Β, εἰσαγάγῃ (Ὁ. [. 

ΑΒΟΊΠΕΡ, ΘΟΝΒΤΑΝΤΙΝΌΡ, ::9 

οὐδὲ διεδέξαντο τὴν ἀρχὴν ᾿ ἀλλ᾽ αὐτοὶ ὁ μὲν αὐτὸν 

ἐπεγράφοντο πατέρα, ἡ δὲ δημαγωγία πρὸς ἕτερον 
μετέθαινε, τὸν κατ᾽ ἀρετὴν αὐτοῦ γενόμενον υἱόν Τί 

δὲ ὁ Τιμόθεος ἐόλάδη, πατρὸς “ἔλλτνος ὧν ; τί δ᾽ αὖ 

πάλιν ὁ τοῦ Νῶε υἱὸς ἐχέρδανεν ἐχ τῆς του πατρὺς 

ἀρετῆς, δοῦλος ἀντ᾽ ἐλευθέρου γενόμενος ; Εἶδες πῶς 
οὐκ ἀρχεῖ πατρὸς εὐγένεια τοῖς γεννωμένοις δὰ εἰς 

προστασίαν ; Ἡ γὰρ κακία τῆς προαιρέσεως τοὺς τς 

φύσεως ἐνίκησε νόμους, χαὶ οὐ μόνον αὐτὸν τῆς εὐγε- 

νείας τῆς πρὸς τὸν γεγεννηχότα, ἀλλὰ χαὶ τῆς ἐλευ- 

θερίας ἐξέδαλε. Τί δὲ 5" χαὶ Ἡσαῦ, οὐχὶ υἱὸς ἣν τοῦ 

Ἰσαὰχ, χαὶ τὸν γεννήσαντα εἶχε προϊστάμενον αὐτου; 

Καὶ γὰρ καὶ ὁ πατὴρ ἐσπούδαζε καὶ ἐπεθύμει μετα- 

σχεῖν αὐτὸν τῶν εὐλογιῶν, χαὶ αὐτὸς ὑπὲρ τούτον τὰ 

χελευσθέντα πάντα ἐποίει. ᾿Αλλ᾽ ὅμως ἐπειδὴ σκαιὸς 

ἣν, οὐδὲν αὐτὸν τούτων ὥνησεν ᾿ ἀλλὰ χαὶ τῇ φύσει 

πρῶτος δ᾽ ὧν, καὶ τὸν πατέρα μεθ᾽ ἕαυτου πᾶντα 

ὑπὲρ τούτου πράττοντα ἔχων, ἐπειδὴ τὸν Θεὸν οὐχ 

εἶχε μεθ᾽ ἑαυτοῦ, πάντων ἐξέπεσε. Καὶ τί λέγω ποὺς 

ἀνθρώπους ; Υἱοὶ τοῦ Θεοῦ γεγόνασιν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ 

οὐδὲν ἀπὸ τῆς εὐγενείας ταύτης ἐχέρδαναν. Εἰ δὲ 

υἱὸς τοῦ Θεοῦ τις γενόμενος, ἂν μὴ τῆς εὐγε:νείας 

ταύτης ἀρετὴν [151] ἐπιδείξηται ἀξίαν “Ἶ, χαὶ χολά- 

ζεται μειζόνως, τί μοι προγόνων χαὶ πάππων εὐγέ- 

νειαν προφέρεις εἰς μέσον ; Οὐδὲ γὰρ ἐν τῇ Ιαλαιἃ 

μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῇ Καινῇ τοῦτο χεχρατηχὸς εὕρθι 

τις ἄν: Ὅσοι γὰρ ξι.1αόον»" αὐτὸν, φησὶν, ἔδωχεν 

αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γεγέσθαι. ᾿Αλλ᾽ ὅμες 

τῶν τέχνων τούτων πολλοὺς ἔφησε μηδὲν ὠφελεῖσθαι 

παρὰ τοῦ πατρὸς ὁ Παῦλος’ Ἑὰγ γὰρ περιτέμνη- 
σῦε, φησὶ, Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. Ἐὶ δὲ 
Χριστὸς οὐδὲν ὠφελεῖ τοὺς μὴ βουλομένους ἑαυτοῖς 

προσέχειν, πῶς ἄνθρωπος προστήσεται ; 5 Μὴ τοίνυν 
μὴτε ἐπ' εὐγενείᾳ, μήτε ἐπὶ πλούτῳ μέγα φρονῶμεν, 
ἀλλὰ χαὶ χαταφρονῶμεν τῶν οὕτω διαχειμένων " μήτε 
ἐπὶ πενίᾳ καταπίπτωμεν " ἀλλ᾽ ἐχεῖνον ζητῶμεν τὸν 
πλοῦτον, τὸν ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς " ἐχείνην φεύγωμεν 
τὴν πενίαν, τὴν ἐν καχίᾳ χαθιστῶσσν ἡμῆς, δι᾽ ἣν 
χαὶ ὁ πλούσιος ἐχεῖνος πένης ἣν" διόπερ οὐδὲ σταγό- 
νος ἐγένετο χύριος, χαὶ ταῦτα πολλὴν θεὶς ἱκετηρίαν. 
Καίτοι τίς ἂν οὕτω γένοιτο πένης παρ᾽ ἡμῖν [δ᾽ ὡς 
χαὶ ὕδατος πρὸς ἀπόλαυσιν ἀπορεῖν]; Οὐχ ἔστιν οὐ- 
δείς. Καὶ γὰρ καὶ οἱ ἐσχάτῳ λιμῷ τηχόμενοι, στα γό- 
νος ἀπολαῦσαι δύνανται" χαὶ οὐδὲ 19 σταγόνος μόνης, 
ἀλλὰ χαὶ πολλῷ πλείονος 1' παραμυθίας. ᾿Αλλ᾽ οὐχ 
ὁ πλούσιος ἐχεῖνο:;, ἀλλὰ χαὶ μέχρι τούτου πένης ἣν" 
χαὶ τὸ δὴ χαλεπώτερον, ὅτι οὐδὲ παραμυθήσασθαί 
ποθεν τὴν πενίαν ἠδύνατο. Τί τοίνυν περὶ τὰ χρῆ- 
ματα χεχήναμεν, ὅταν εἰς τὸν οὐρανὸν ἡμᾶς μὴ εἰσ- 
ἀγῃ 1"; Εἰπξ γάρ μοι" εἰ βασιλεύς τις τῶν ἐπὶ γῆς 
εἶπεν, ὅτ' τὸν πλουτοῦντα ἀμήχανον ἐν βασιλείοις 
λάμψαι, ἣ τιμῆς ἀπολαῦσαί τινος, ἄρα οὐχ ἂν ἅπαν - 
τες ἀτιμάσαντες ἐῤῥίψατε 15 τὰ χρήματα; Εἶτα, ἂν 
μὲν τῆς ἐν τοῖς χάτω βασιλείοις τιμῆς ἡμᾶς ἐχόάλ)τ, 

εὐχαταφρόνητα ἔσται" τοῦ δὲ τῶν οὐρανῶν Βασιλέως 
χαθ' ἐχάστην ἡμέραν βοῶντος χαὶ λέγοντος, ὅτι δύσ- 
χόλον 7" μετ᾽ αὐτῶν ἐπιόήῆναι τῶν προθύρων ἐχεέ. 
νων τῶν ἱερῶν, οὐ προησόμεθα πάντα, χαὶ ἀἁποσττ,- 
σόμεθα τῶν ὄντων, ἵνα μετὰ παῤῥησίας εἰς τὴν βασι- 
λείαν εἰσέλθωμεν ; 

ς΄. Καὶ ποίας ἄξιοι συγγνώμης ἐσμὲν 5, τὰ ἀποότει- 
χίζοντα τὴν ἐχεῖσε ὁδὸν ᾽5 μετὰ πολλῆς περιδαλλόμενος 

δὲ αἰσχύνετα" 
ΟΝΈΡῚ: 

Ἂ 

4: ὅταν οἵ. Α. Β. πιοχ λέγῃ ἐδοδὶ 'π οτῃ- 
δ᾽ γενομένοις Α. Β. Ε. 66 Τί δὲ, οὐχὶ καὶ Ὁ 

τερος ἘΔ. 5) ἀξίαν) Δάι. λόγου Ἐπ]ά. εἰ οοὐά. ργϑίογ ΚΕ. “ [πεἰρὶὶ τὸ Ἡθικόν. 
19 οὐδὲ... μόνης) οὐ... μόνον ἃ. 1, 

[ 1: ξῤυνίναιλεν Εἰ, 75 δυσχόλως (νος Μοτ.)... ἐπιῤῆναι 
ἕνι Ε΄. 15 ξσιχέν)] ἐσόκ:θχ Α. Β, 75 ὁδόν] εἴσοδον Εἀ. 
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ΔΙίοσιπὶ ἰ5. πὶ συλγίυπι Ἀοφηογιπι ΠΡτιηὶ ((αρ. 39) 
Ουἰϊάϊι, ὀϊνη 411. ροβὶ πὰ! πὸ ΘΙ ρΟΥ 8. νΥἱσ ἰδινάδηι 

θοιμογομοιηίη οἰοδδυπ) [ςυ͵]585 Δηίθα ρογάϊίυηι. 
δ᾽ ρόῦγγὸ πιο ᾿πβίληία θάγῦαΓΟ δἷς Πγοβ ργοάϊ 6 - 

Τυῆῖ, πιυ 0 τηϑ 018 μοί πη Ὀάγθαγὶ ἰγγυροόγαμι. (8. 

ἰόν «ὐἷ ἰά ρΓΟρ' οἴε5 ργα ἀϊχογηϊ,, ἈρΟΒ01} 5:8} 6 

ἐν Νηζαγοιυτῃ νοσδηί. Ηδο δι 50 681, ἰ" αι ἶ6 8, φυοά 

Ργορ οι ἀὸ Βαι  ο]οι οὐὔὐδουταιῃ το!) ΝΟ - 
Πι808η}: 561 ἢ Πὰ 'ρουπι πα χίπηθ πηούοῦ αὶ οἱ 836 

οχρίογαινα θὰ 4ιὰ ἀ6 110 ἀἰοία Πιογληὶ Ἔχ} αὶ. 

δα οἱ Νλι δηδο1 δ ρογηυϊ δι οηθι ἀδ ᾿ΠΠ|ο [Ἀοἰ δ) - 

εἰδὴ νοΐ ἀΐφοης : ως Ναζαγεί μοίοεί αἰϊφμϊά ὑοπὶ 

6856 (Ζ]οαπ. 1. 40 })} Νάπι ν᾽ δ δγαΐ ν1}}8.; ἱπιὸ ποῃ 
υἱοῦ 5 ἢΠ|ὰ ἰλίπὶ, 56. ἰυΐ (41}|0 65 γυσίο. [60 ἀΪ- 

σόῦϑηι! Ῥιηατγίβ  μέφίγοθα, εἰ υἱάθ, φιοπίπην δα ("6 - 

{Φα γτορἰιεία ποι τιττοχὶ (δοαπ Ἴ. 53). Αἰιδιθοη 0 

6χ (}} μαιγία νοολίι!8 ποὴ ΘΓ θοβοῖ, οσίοι: 468. 56 
π1}}4 γα πὴ ΘΡΟΓΘ : ἀἰθορμ 0576 8105 ἐχ (}2]}- 

[08 οἰσἱα, ἀνά ΐψι6 οσοιδίοπθϑ. οἱ ΟΡ ΘΙ [115 διισοἰ 68 

118 αι ἰύγρογα στο] θηῖ.,, οϑίθιἀθιιβῆιθ Π05 δχίογηλ 

Ὠυ} ΓῈ ἀρογα,, 5ὲ Υἱγίυ!6 πὶ Θχογοθαμυ8. 4606 Π6 

ἐοίιμν φυϊάσπι εἰ ἱ ἀο! οσὶ! : πηι αἰΐ : ΕΝ 5 Πομιϊὶς 

ποη παδοί μὐὶ σαρμ ταοίμοί ( [μια. 9. δ8) ; 4ίᾳφιο [16- 

γοιΐα ἰπδι ἀΐϊβια [αὶ !, ἰῃ ργιυβαρίο σΟἸ]οὐδίυγ, οἱ ἢ ἀ;- 

γογϑογὶο ἢ. δηοΐ, πιαίγοιηηπ6 οἰίς ἱπορθπὶ., υἱ πο 9 

ἰοοοαι, τ φυϊρίαηι [7 5π|0ἀ] (ὰΓρα 6556 μυ! 6 ΠΊ15.. 

ἀππὶ ἰμ ᾿γίηνογ 5 'ρ- 6 Ἰμπλπιηλ (α]οαὶ [ἀϑίτππὶ,, οἱ 

αἱ νἰγίυκ! δ ϊοῖοθ 6556 ἰαμοῖ. 
ὃ. ϑανείυς αυίις ποπ ἀδαϊ ἀπεαπὶ (6 ραίγία αἱ 

ραιγέϑιια αἰίμπι εαρὶεπαὶ. Ῥαίγιιπι ποὐϊ{α8 πο ἡμῦαί 

ἐπιρτοῦος, ἰσποϑὶ ας πο ποσὶ μγοϑὶδ. ---- (ὰν δηΐπὶ ἀθ 

μλίγια ᾽πὶ δ᾽ 015, αυϑηἋο 650, παι}, ἰῃ τοῖο ΟΥ̓ (6 
Ρογοσείνι 6856 0060  φυδηο ᾿Ισοί 0] [4 |6πὶ 6586, 
" το υβ πλιμ υ5 (6. ἠο1) 5:1 εἰσυυπ7 06 οΐπλ ἰἰἃ 

οομοιππορα δύῃ}, οἱ 6. ἃ θ]}Π05ορ 5 φυΐίοπι Ογ- 

εογιπὶ αἰΐᾳφυο ἰὼ ῥγοιὶο ᾿αοδιίυ, δοἀ οχίγαποᾶ το- 

σομίυγ, δα γο υ 416 Ἰοσιη οσουροηὶ. Αιηιΐ Ῥῶυ]υ8 

Ἰις δηιρίοοι γ, ἰαυΐδ5, εἰς Ἰυ4ιθι5 : δέσμη οἰ6- 

εἰἴοπαπι, ςαΥγὶ δείη, ῬΥΟΡΙΩΡ μαίγος (Ποηι. 11. 38). δοὰ 
ἀϊο, φιππὰο, 46 φηίθυϑ, οἱ 408 Δ]]οαυοη5. ΑΙ! δι 

οὐπὶ ἰΐ5 αἱ ὁχ σοι θιι5 οοηνεγδὶ, ἀδὴ Πά6 Δ]ιυπὶ 5ἃ- 

οἰυυθηπι οἱ τὐπηαῦδη!,, σοηίγὰ δυιο8 ἰμϑυγραυδηὶ, οἱ 

ἰιᾶς εἶα οδυδϑα πιφὶ5 {Π|05 ἃ 56 δϑηυοδίγυδηϊ : Γοργὶ- 
πι6η8 ἰφίίυγ ΠΠογαπι ἰπιογθη),, ἢ05 4|}Π|εἰϊ.. οἱ 84 ἰά- 
ἰρδίιι διά πιπὶ οχοῖ αι. Νῶηι οὐπ) ἀ6 Πηλφη185 1118 86 
δίΓΘΠ 115 ΥἱΓὶ5. θυ γ, αὐ! φυϊά ἀΐοαὶ : (μὲ απίσπι 
Πα αἀἴσμῃι, οἰριιὶβοαπί 46 μαϊγίαναι ἱμφείγονο. [“{ δὲ φεὶ- 

ἄδιι ἐ{ϊπι8 πιοηιἰ δε, (ὁ {πα εαὶογαπί, ἐαϑμδεοι (ὑπι- 

μιις τευεγίεμάϊ : πιμιο αμίοηὲ αἰίόγαηι πιείίογθνι ἀρρεῖμηί 
(Ποὺν. 11. 14-16). Εἰ τυγδυπὶ : δεομνάμηι βάθηι πιογ- 
{εἰ διπί [ὦ οπιπθξ, ποῖι ΤΟΡοΥ αν 5 ργονϊδεδίοιοξ, δορά 

φτοσιί ἱρεας υἱάεπίεε εἰ ξαἰκίαπίεε (] ὑϊά. υ. 15). ᾿ολιΠ68 
ΝΟΓΟ δὰ δα νοπίδηιῖθυβ ἀΐσερμει: Νἐ υοἰμὶς ἀἰσοόγο, Ῥα- 

(γο μαθεοιπις Αϑταδαηι ( κις. ὅ. 8). Ἰιεγιηηυ6 Ραυ- 

[5 : δοπ διῖηι οηιηδδ φιὶ ἐς 1Ἔγαεὶ, Πὲ διιιὶ 1 δγαοίϊω, 
πόημε φιὶ β{ϊ εαγηὶς,, δὲ βἰἰὰ θεὶ ( οηι. ὃ. 6}. Ουἱὰ 

δηΐτῃ, φυσδο, ργοΐμδι {1Π|8 Θά} 615 μα γ]5. ΠΟ Ρ 1188, 
οηἾ8 πο Πιογυπὶ Υἱγῖυ 5. ογοάο5 ᾿ Οὐ οείδιῃ ἰὰ- 
ογυτη θ{1|85 Μυϑὶς (υἱῖ, οὐ}}5 αἰ ̓ σοη πὶ οἱ νἱΓιυΐδη) 

ΙΝ ἩΜἩΑΤΤΗΦΌΝ ΠΟΜΊῚΙ,. 1Χ. ι83 
ΠΩ} 81η| ἰπη 21] ἢ ΝοηθῈ πη μοῦ} ροϑὲ ἡΠππὶ ὀχου- 
Ρόγυηῖ : 804 πὶ ρείγοι ἰρϑῖμιν ἐμβογ θογθηι, ρΡυγε 
ργα!ϑοίυγα δὰ δ᾽ΐαηι ἰγαηβίνῖς,, αὶ νἰγίιια ἢ] ας. ἐς 
ογηϊ. Ου1.} δυίοπι ποουΐ! ΤΊ πηοι μ6ο, αηοά ρϑιγα δ6ηὶ 
ἢδι15 556. ἢ «ὐἱά οοηῖγα Νοιδ Πἰίυ8 ἠδ νἱτίυία ΠῚ 
ἰασγαίυ5 δϑῖ, αἱ δαγνὰβ εἰ Π 6 γὸ [λοίυ5 οί ἢ γιά ϊςιἰη’ 
4ιοπηοίο μαι γὶβ πο} 188. 0 ἢ 588115 ἰδοπουμῃῃ εἰς Π}10- 
τον ραιγυοσίπίαην 3 ΝΑιη ργοροϑὶεὶ πδαυ ἴα παίυγα 16- 
Β65 νἱοῖι ; π60 πιοῦο {Πππὶ οχ ΠΟ ΟΡ Πἰλι6 ραιο γα , 8.8 
6 ["πΠΔ 6χ ΠΙθογίδιο ἀιυ͵εεῖ!. Νοπηθ οἱ Εβαῦ 4ιοηιθ 
ἢ] 15 Ἔγαὶ ἰδδϑοὶ, φυὶ 80] ραϊγοοὶ μα αι Ὁ Εἰοηΐπὶ ν"ὰ- 
(0Γ 6}}8. '1 συγαραὶ,, κἱ σαρίονναι, οἱ θοποιϊ οιϊοηαην 
ΡΑΓΙΙΟΘΡΘ 65861., οἱ ΠῸ ἰᾶς γ6 ἷρ86 ἡ ΠΙΤ 
Οπλνἷα ἐχβο]υθί δι, ΑΟΙΔ ΠΟΙ η]Δ ργαναβ δρυΐ, πμ]- 
᾿αμ) 6χ 15 {ΓΟ ΠῈ ΠΘΓΟΘΡΙΙ ; 56 οἰδὶ πδίυ ΡΓΟΓ, οἰδὶ 
ῬΑ ΓΘ ΠῚ ΠΔθΟΓΟΙ οἱ ἱ ᾽ῃ οαπηΐυβ [Ἀνομίθιη, 4υϊ Ὠοιη 
0) ᾿ιαθυΐι ορ᾿ἐυ]απίοηι., οπηηΐ 5. χα οἰάϊ!. 56 αυΐά 
Βοιηη65 σΟΙΠΠΘΙΠπΟγὸ ὃ ΕἾ αἱ [ς06Γα δυάο;, οἱ εἰ} 
ΕΧ (4}} "ΟΠ 1816 Ἰυογϑι! διηι. 5] ἰφίταν αιΐβ ΠΠπι5 Ὀυὶ 
οἴϊῥείμβ, πἶδὶ πο! αι6 [14 ἀΐσηλιη νἱγίμ θην δα ΐθνπο- 
ΓΙ., πηλ]ογα αἰ ΠΟΙ ΓΓ Βυρρ! οἷο, χα πν τη] Οσιην οἱ 
ἈΨΟΓΙΠ ΠΟ Π  6ΠῚ ΡΓΟΓΕΓΒ ἰῃ τη ἀϊαπὶ} ΠΠῸς. δυΐοιν 
Π0η ἴῃ Ὑοιογὶ ἰδ ίαπι, 564 οἰἴλπ ἰῃ Νόνο Τ βίο ο 
Οὐ |586. ἀδργο θη 45 : πὴπὶ δἷ! : Ὁ μοίψηοί πμθιμ 
τρε με μμί ἐμπι, ἀφαϊί οἷς μοϊοείαίεηι βίϊος Πεὶ βονὶ 
(70πη. 1. 42... Διιδινδα, τπι|5 Πυὐαβινοῖ {Π}1|5, ρὰ- 
γον Π1}}}} ρτοῆι 556 ἀἰεῖα Ῥαι]ι8. : δὲ δΐμι εἰτοκμιεὶάα- 
πὶ, ἰπηιῖς, Ολγίδιι δ υοδὶς μἱΠ} ργοάεγῖι ( (αἱ. 5. 9). 
δ. νόγοὸ ΟἸ γί ἰ5. ἢ} }}} ργοά ον [15 χυΐ δ᾽] ποϊαμῖ δἱ- 
(οηιίεγα., 40 ΡΆΓΙΟ ἱμδ5ῖ8. μαιγοσί 0 ἤοπιο ἢ ΝᾺ 
ἰσίταν νοὶ (ὁ πο 1816. 0] 6. ἀἐν 118 ΔΠ0}Π} δα ρίπιπλιδ ; 
ἴπ|0 605 4} 11ὰ δι ἴδοι! ἀδϑρίεἰλιθυβ : ΠΘαι6 ΟἹ» 
Ῥϑιρογί 6 πὶ ἀ6} οἰ ηλιγ,, 56 1185 αυ ΓΆπηι5 ἀϊν ας, 
41:8 θυονἷ8 Ορου θυ οοπϑίδηϊ : ΠΠ4π| Γιρίδιν8. ῥᾷι- 
ΡΕΓιδίΈπι, 40. 108 ἰη πααυϊ πὶ ΘΟ] οἶϊ,, χὰ ΐνοβ 
{ΠῸ, ραυρθι 6γαϊ,, ηΐ 6. δ{Π|8πῈ χυϊάαπι ἅᾳιαι ἱπημ6- 
ἰΓΆΝ] 1, δἰδὶ πλι!ἷ5 4.1} 118. ργοφίυυβ ( Δμο. 46. 94. 
Θιυππιηυλπι 45 ἰμΐογ ΡΒ ἰΐὰ Ῥᾶυραγ οδί, υἱ ἢς 
8δ΄ιαπι απο ἰαυοδι ̓  ΝΘηηΟ 5816. Ναὰπι ὉΠ} οἱΐμιν 
4"! Θχίγοπι [Δ Πη6 (Δθδβουη!., 5118 δαυ [] γ05- 
δι} ; Π6Ὸ 51}}}}15 8418 βοϊαπὶ, δϑὰ οἰϊδη) Πι})0Γ6 80 - 
ἰλιῖο. ϑθοὺβ δυΐθπὶ αἀἶνοβ 116, φυΐ δὰ Θἂπι ὑ54ι6 μώιι- 
Ρογιδίοπι ἀθυθηΐ!, μὲ μΌ]Π πὶ ροδδϑὶ ἱπνοηΐγο ρϑυρον- 
(4118. 50].{}1π|. Οὐ ἰἰΔη6 ἀἶν᾽ 15. ἡ ἴλης, αι5 πος 
ἦῃ Οὐυπὶ ἰπάπιοογα ποηυδυμ! Ὁ Ὀὶο πλἱΠΐ : 8] ιν τὸν 
ἰδγγθιιβ ἀϊσογοῖ., πα! Πυνἢ αἰ ν 6 πὶ ρόθβα ἴῃ τρία ἢι]- 
διγα, ἃὰϊ ΟΙΟΥῸ [Γ}, ΔῸ.} οὐποι! εἰνὶ εἴ85. ὁ δμίοι"- 

ΓΟΙ 5. δἱ 8) σογοιὶ ἢ Αἰψυΐ,, δὶ ὁχ ἰδγγδιο {ΠΠΠι5 τυρὶ ἡ 
ομοῦ 6 Π08 ἀο]ϊοίδη!, οοηιοημρί ὁγυηιὶ ; Ηδσα διυΐθηι 
σπἸογιμι χυοι ἀΐα οἰαπιαπία ἃς ἀΐδοηίο, ἀϊΠῚΟ 116 ὁς: ὁ 
οἰιπ] αἰν! ε}}8 ἴῃ δᾶογα {|14 αἰγί ἱπσγοΐ, πο Ομ 
ΓΟ) οἴ Θμ}18., ΘΏΠΟΏ ΟΡ68 διηονυθυ δ }8., οἱ ἷν γΓοοίλη) 
{Πα ΠΡ ΟΓα ἱμστοάϊαημν 

0. Ἐέαυᾶ δυιπὺβ νϑηΐδ ἀΐβηϊ, αιυΐ οὰ ιαῦ Π0]}}}5 
Δα ϊ μη} ᾿ΠΠυπὶ ργο  άπηῖ, ἰΔ10 διιἀἴο οοπιρ!οειπαν, 

εἰ ποῖ! 8οίμηι ἰ) ἀγοβ, 56 διΐδπη ἴῃ ἰοΓΓᾺ σοι Ὡπιμς, 

ἀμπὶ ΠΙο6ι 64 ἰη (18 ουδίοἀϊοπ ἃ γοσοηθ γε ᾿Θ ρβιιν; 

Ἑοογῖα ἤυης [λ6]8, ἃς 8] η"ἷ8 Ὡργί 014 ἀοοορίυπι [Γι 6 ἢ. 
(τ ἴῃ (ΓΕ ἄχτὸ βαπιϊηδπάμπ), αἰ ͵ 550 δαγο, ἦμ [ἃ- 
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ὑπ [Γυπηο ἢ ΟἸἢς ἐπιατσαῖ, υἱ που {Π10 ΓΓΌΔΙΟΓ 
μδα, οἱ {γτυτποηῖυπι συγγυρίυηι ρογοαί. 56. ητ12Π| Γᾶ- 

(ἰοηοπὴ ρτοίδγυη!, οὐην ᾿Πὺ5 Πᾶς ἐς γ εἰ ρΑπνι5 7 

Νοὴ ρεᾶγναπὶ ΟΠ 50] [ἰοπόπὶ ἰἃ ΔΠ γι, αυσὰ βεἰδηλυβ 

"86 ποθΐβ τυ10 γοοοηα!α 6556. Ουϊηΐπι0 ποδεῖγα ἢ λ}6 

τοροι 4 65:6, ἰά οὐθηδουϊοηοπὶ ἁἤογγοι. ΕΠ Δηιϑδὶ 

Ομ [Π|6 ΠῚ ΠΟη {{||685, ΠΗ Ϊ 8 411 ργανίογα ΟὟ ἀ6- 

ροβίτυηι (416 εἰμιθηι]λ, πιογβ, ὑ6}Π]}αη}, ἰ 5} 115. δὲ Δ πιο 8 

ἱπστυδῖ, ρορμυ 5 ἃ Ὑθ γα ΠΟΙ ρι 508 Δγι δία ἀσχίογα 

ἀοπιυηι ἰυδι} ἐπναι δι. [π]0 ἀσμ) εἷς τ19'58, (διήθη) ἴῃ 

υγῦδ 8 ̓ην6}}}8, 16 πος (Δ π|6 σγανία5 ρογίου πὶ ἴῃ ἀυ- 

1} ἰυαπι ἱπάἀυοίβ. Εἰοηΐπι (Δπι15 οἰ πγ] (416 π1}}05 
ῃονΐ 5ἰαιἑιη σϑηϑυ ΠΡΟ 5 : π}}}18 ΧΙ" Ὲ υη 06 σχοὺ- 

σἰιαγὶ ροβδδυηὶ δὰ (δἰ πη }} δοϊαι αι ; Οὐ ροουηΐλ5 

“τ6ιπ, εἰν} 45, γαβηι6 Πυ] υϑοοηγοι , ῥ᾽ υγΐηο5 ἐπα }- 

ΘΔ 6 ρον}, δθὺ οἶδπι, 86 ρυθ] ες 6 ἰογαπιρίο5. Μα]- 
ι15. Ρότγγο 1} υδπηοα ϊ ἜΧΟΙ θ᾽ 5 Ρ]0 Πα: διιηΐ Υἱβ, Ρ].ηΔ 

Ἰυκἀιεία τί ἀἸθυπα! α οἱ [ογὰ. ΕσαηΝ ἀΪςο νίδς, }4|012- 

εἴ. {ἰθαπα! α οἱ [υγὰ ἢ ἰρϑυπὶ ΠιΆΓΟ υἱοθ]5 5 μη 6 

νἱοηυηι. πὸ «αρμα ΙὙγαηηὴβ ΠΟΙ) ἰΟΓΓΙΠῚ 5011} 06- 

συρανί!,, 564 οἰἴδπὶ ἰ) φρο ίαχο οὐπὶ πν0}10 Γαγογὸ "λ6- 

εἸαί 65ι. Εἰ αἰϊυ5 φιϊάθπη πανΐχαϊ ΡΙΌΡΙΟΓ ΔΉΓΠΠΙ, 
ΔἸΤὰ5. Ον ᾿ο6 ἰρϑυπὶ [συ] ΔΓ : οδάδηιη]υθ ἰρ58 ἰΥγλῃ - 

͵]5 σς πιογοδίογοιη, απ Ποηϊο δηλ [{Ε]}. (ΚἘ 

Πιδρ]5. ἰδ πὶ Γυὐγὶῖ 4ιλπὶ ΠΙΔΠΊΟΠΝ, Εἰ ΡΓΟΡΙΟΓ 

'ρϑουπὶ Ρ]υγ! ρογοργίποιαγ, μου οῖυ" εἰ οοοὶ- 

ἀδηίυν ἢ Θεὰ Ομὶς πιϊξογεδὶίμν, ἱπαιϊ δ, ἱποσμίαίοτῖς, 

φιιοηὶ δογμθηα τιομιογαϊΐ ( Ἐεεὶὶ. 13. 15}} Θρογίοθαι 
ομΐ ἀἰναθ ΤΥΓΔΉΠἶ 48 σηΔΓΟδ δογνὶυἱ0πὶ ἤιῴογα, 
ποχ πη 406 ΔΙΠΟΓΘΗῚ ΘΟΠΙΡΓογα. Εἰ αυομηοίο, ἰε- 
ηυΐα8, ἰά ἤοτὶ ροδ551} ἢ δ᾽ ΔΙ[6ΓῸΠῚ ἀπηογοιη ἰμ υτοῦῖβ., 
Π6ΠρΡ6 ΟοἸογυηι. ΝΠ] 40] ΠΟΠΟυρ 56} τορηυπι, ἰγγὶ 6 - 

υι ἀναγ πὶ: αυΐ ΟΠ γὶδιὶ βοόγνυ5 οἴδξειυβ 511, ἤθη 
ΟΥΪΟ πιΔ ΠΟΙ 5 ΒΟΓνυ8, δοἀ οἱ 6].8 ΘΥί᾿ ἀοΠἷ Π0.5 : Πδιη 
[ιρίδηίθη) ἰπϑ64υϊ 806ῖ, οἱ ρεογβοηυδηίοπι ἴυφογο : 

Π6]1π6 ἰ4 ρογοοηθ θη 6 πὶ ΒΟΠΟΓΆΪ, υἱ 8586 ἀΘπρ εἰ πιο ΠῚ ; 

πα] ]υπὶ ἰὰ ἀοτγίαοι, υἱ 8υΐ ουρίάυηι; ποηὰς ἰγγί οὶ 

πο, 566] ᾿Ἰηπυπιογί5 οοηϑοίγίηφὶὶ νου} }5. ΘΟ νᾶ πηυ8 

ἐσ νοὶ δογῸ ἰδηάδθπι 4866 ποχὶλϑ οδίθηδϑ. (εἰ 
ΓΆΠΟΒΑΠ6 πὶ 8Δηϊη)8η} ἰγγαι ἢ Δ }} τηλίθγῖο, ἱπιι ! οΓὺ- 

5. ΦΘΌΛΝΝΙΆ. ΟΠ ΥΘΟΘΊΤΟΜΙ ΑΠΌΠΙΕΡ. ΟΟΥΘΤΑΝΤΊΧΟΡ. 484 

ΓᾺΠῚ τη ]οσυπὶ πιαῖγί, βογνίγα σορὶς ἢ σοι] ὁ τἰϑει ἀ- 

δηλη) ΓΟΠῚ 1 Πο5 ᾿Π|8π| ἱπηρυσηδπιυβ νυγυ ας, 12 ἢ 5 

ἑιηρυξηλὶ Γὰ 'ρβᾶ, οἱ πηδΐηυθ Ὡρὶϊ οἱ εἰγιππιίοῦί ἡπλ5ὶ 

Ργοίΐο δι ρίοϑ οἱ πιδϑδιϊσίαβ; 4π0 αὐ! {πρρΐι5, αι 

ἐπι σηΐυϑ ἢ δ᾽ οπῖπὶ ἰῃ 56 8. πὶ τι ου Δ} 1:0ὴ 511- 

ΡΟΓΆΠΊΙ5, αυοιηοι!ν ᾿ΠΟΟΡΡΟΓΘΩ8 ροϊοκίαἴθ5. ῃγοΠὲρα- 

ὑϊ}1157 5' νὴ 6} (ΘΡΓα) εἰ Δυ͵σοῖος. ἰπ ρίας. ποι 

ἀεοδρίεἴπηι5, σαοπιοίίο με πεῖρα! 5 οἱ ροιοβίλίθϑ δε ήϊ- 

εἴδη} }5 ἢ σιοπιοάο 1ΟΠΙρΟΓΔμ Ἶ1}}) ΟχΘγοο ἾΠηι5 7 Θ᾽ 
δΡσοηί τη [ὉΠ 5 ΠῸ5. μΌΓΟΘΙ ΠΝ, αυθηοάο ρυ]Οἶ "ΓΔ: 

[γεϊοπιὶ ΓΟ γουγγογε ροίογίνις 7 Εϊοηΐ χυϊάσληι 

μυὶς (γγαη" ἀϑ4η6 ἀ60 ἀοι εἰ σιμι,, οἱ ἦρθος νοὶ 
ΔΌΓΙ Δερδοίι5. ΔΓ οῖλ., οἱ (Δὐδία ἢ Πτογημὸ ἀΐσανιι, 

Θοι]ο8. ναί Ὠνπηΐδια. δυγοῖμ ουϊαίαπι. γογυπν τι0 

ἰϊια ἰυ25, πὶ ᾿οπιο : εἱ}}}} δηἑἢὶ οἷς 11 ὁου]ο:, δὲν6 

ἙΟΓΡΟΥΪΒ,, δίνα ἀῃ τι, 1 Πογυπὶ σοιοι μἰϑοδια. }1Ὸ 

ΠΟ ΠΟΧΙ8 ΔΠΙΟΓ Υἱ᾽βίημ πὶ ἢΠτηπὶ ἰαπιρηά.5 οχ- 
δίϊπχίι, {ΠΔ5]0}6 ἃ Βροηϑβὶ {{|]1π|0 Θχο βί!. ΗΟ πθρὸ- 
εἰι.8, 4ι6πὶ ἀἸοἾ5 Οαι 05 ἤυνδγα,, πιίϑογιπι δυάληι ποθὴ 
ΡΟΓΏ 511 αυδίγα (ἀοηιϊμΐσα νυσδπι, βϑὰ ἴῃ ᾿λη ποι 
ἀυχὶ!, δίχυς [ἃ εἴδεϊ! αἱ πθαα5. ογορυογί!, ἃς ρο 
[ας οπλᾶ ἴπ Φ6 οππδ πὶ πηϊδὶῖ. Οὐ ογροὸ ᾿ᾶς ροβῖς 
ἰἰχυΐι5. (πΘγῖ! ἢ αυΐ πον ἢ 5 7 ΝΟπ (6 πιδιογία μὸ- 
Οὐ ἴαγυηι ἸΟΠΠΟΓ, 50 6 οόγυπὶ ἱπιθη! μαπίίνα οἱ [ι- 

τίοϑα αἰ ρἰ ἀΐδια. Νάμι ἱππιδπὸ ἀΪ5.}}} βδοησυΐπο,, 
ΟΥΘΘΏΙΟ ΔΘΡΘΟΙΙ, οἱ ΄υλνῖδ [ὉΓᾺ ΟΡ ὁ5ῖ, δ. (00 
οὔνίυ5 4υο5 416 ἀϊπεογμῖ!, αυοάψυς πα] ρεΐυ9 αξι, 

")6 6 γ αυΐάσπι 1 αἰλτιη βἰπϊι. Οὐμν Ορογίονοι δινῖμι 

605 αὶ [4112 ραπΠ πη ΐθγ, Δα ργαιογοαμ 68 ΠῚΔΠΙΙΠῚ Οχ- 

ἰοπάσγα, οἱ διὶ διιν τ νόσαγα, ΠΠῚ σομΓΓα ἀ6 14}}{5}5 

αἰ ογ 5 σγαιαϑ ΠΆΠ6}1 : 410 αυΐ τ ϊκαγα Π υ5  Π|π|6 

ἰἰάψας οπμεΐα σΟρίΔΠ|65, ᾿μϑδι δ} πὶ ἢΠΠ πὶ πιογίσευιμν 

[υφίλινι!δ, 608 Ππηυγοῦ5 ΟἸΓΘΠΊ 5, οἱ ἃ (4}} ρ6516 ργοση 

[υρίτπηιι5, αἱ οἱ ἰπ μΓρβοι τ πη πὶ 6ἱ ρογειγθαιίονου 

γισυδπὶ νἱλπὶ ἀπο πιι5, οἱ [ΓΘ 2 Οἰβοπ (ἢ - 

ΒΔΌΓΟΘ : 08 υἱ πὶ ΠΟΘ ΟΠ Π65 Ἀ5ΒΟΠΌΔΙΜΌΓ, σγα 2 
δὲ υεμρηίίαια θοπιϊηὶ ποριγὶ δδδυ ΟἸγῖϑιΐ, χυΐοιιη 
Ραιγὶ οἱ δίπιῃ! ϑρίευἱ βαποῖο σίογία.,, ἱπιρογίιπι, 
᾿ΟΒΟΡ, ΠΗ Οἱ 56} ὁ, οἱ ἴῃ βαθοιλ διβοι γί. 
Διο. 

ΠΟΜΠΠΙΔΛ Χ. 

(κρ, ὅδ. νυ. 1. 1 αἀἱοδες {115 νοι ]οαπιιο5 Βαμιϊδία ρμτα- 

ἀϊταης ἱη ἀοδογο μάτι, 9. εἰ ἀϊοθνα ; βαπί!οπίϊαμὶ 

αὐὴ6, αρρτγοριπφιαυΐ δῖηι γθσνλιι ΦΙΟΥ ΜΝ. 

4. ρθιαίε ἰοιπρις αεἐξδὶ σοι ἰῶς νυόγῦα : ἴῃ ἀΐαυυ5 
119. Ομ Οἰιγί εις ἰγίσιπία ατοτ θαριϊχαίην. --- Ὠ6 
ἡ" θεϑηδπὶ ἀΐοθυ5 ρῖι 7 Νοιι Θη ἢ 4110 ἰΟΠΠρΟ 6. ΡιῸΓ 

16 ὀγαί, οἱ Ναζηγοῖ υϑηΐ!, 861 ροϑί Δ)η05 "εἰ β 8 ν6- 

11 δυδιηθ65., υἱ [0085 (65 ἰβολίυγ. ΟΌν ὁγρὸ (ες, ἔμ 

αἀἰεθιι5 ἧδεις 5 ΜΟ5 681 ϑογίριυγ δος. τ] ᾿υκ0; ποι 

δο 1} οἰ ὁ ΠΑΡΓΑΪ, 4υα; ἰπδαχυδηι ἰΘρΘΓΘ τποχ 

διδία βυηΐ, 56} οἰληη αἰ {Π|4 ἀἰοὶ!, 4:5 παι 8 ρο- 

βίο. ΔηΠ15. ΘΟ: ΠΙΘΟΓΙη!. δὶς διἰδιη οὐ δὶ {Πππὶ ἴῃ 

Μοπ!α ΟἸναγαπι βαύρδιηίοπι ἀἰποῖρα}} ᾿οοοϑβοόγις, αἱ 

46 λάνοηξιι 6115 ἄδθα ὀχοῖ 10 ΦΟΓΟΒΟΙ γῃΊοΓιι πὶ βοίβοὶ- 
{Μ{| δι}; δεῖ ἰ5 δυίομν 4υδη μη) 51 ἴπι6 Ὁ ὈΓΓΆ 46 (6π)- 
ῬΟΓΑ μονα μιν. ὅπ Ἰοφιαι5. 6β5οῖ εἶα ολοί Ἰΐυ, οἱ 

8. (ὁ τὸ ἀϊεθϊ ἤπιοην [οοἶδοαι, ἀὰ σοηβιμπηιιὶο., α 
ρουῖοα Ἰοαυιῖυνι8, 50) αι χῖι, Τμηο ἰδία ὁγυηῖ ( ΔΙ͂ αἰ: 
24) : ἀϊεδινὰο δυΐθηι Τανο, πο σου σηχ! ᾿δπηροτωα,, 
564, {ΠΠπ| δοίανν ἰϑηρυϑ ἱπάϊοανι, 40 πὸ δνοηλαγα 
Θγδμ!. ᾿ἀΐρουμν πθπιο [βοἷς οὐπὶ αἷς: 1π αἀἰοδαδ ἱ{{ὶς. 
Νυῃ ομΐπ) ἰμβοχυθηίοθ βιαιίη ἀϊὸ8 δἰσηίϊποαν!: βοά 
1108 ἰπ αυΐθυ5 ουῃείξαγα θὰ δι] {1:8 πδυγαπάᾶ ΡΓΟσΓΟ- 
ἄπυν. Ετ᾿ συγ, ἰῃηυΐδθ, ροϑὶ ἐγιρίηια δθμὸς ἂὶ θὰ- 
ῬΑ Ι5πλημ ΝΟ δοδυ57 Ροσι σς θα μεβπιμη ἴοροιν 
ΒΟΪ ΕΓ υΓᾺΒ. ΟΥ̓ΑῚ : ἰθο0 Ἀ6] ΠΠπῖὰ την ἰδ πη, 41:8 
ΡΟΙοδί ρόσοιία δἀμογὸ οὐ, ἢ Ἰορ 5 τοῖτι5 ουβογο 
ναιϊΐομο τ] Δη 5}; μ6. 48 (ΠροΓοΙ, ᾿μρβιμπη ἰοφαιῃ βοϊνίσϑος 
αιοι] ποι! μοϑϑοῖ 6 νη μ]ογα. ΝΟ διἶμ}) ΟΙΏΒ 65 ργανὶ 
ἃἤδείισ, οπιπΐα νἱτἰἃ ΞΟΉΙ ΡΟΣ ἑηκίαπι πο)ὴβ : βοὰ ἴπ 
ΡΓ μονα αὰ16. μι ργιν οἶα νἶσαὶ οὐ πο ΠΑ 9 
λπἰηΐ ς ἰπ ΒΡ πο με νο οηνομεἶπι5 ἰπϑίλί Πυνίυ ; πη δ, 
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σπουδῆς, χαὶ οὐ μόνον ἐν χιδωτίοις, ἀλλὰ χαὶ ἐν γῇ χα- 
ταχρύπτοντες, παρὸν τῇ τῶν οὐρανῶν αὐτὰ 1 παρα- 
δοῦναι φυλαχῇ , Ὥς νῦν γε τὸ αὐτὸ ποιεῖς, οἷον ἂν εἴ τις 
γεωργὸς σῖτον λαδὼν ὥστε σπεῖραι λιπαρὰν 5 ἄρου- 
ρᾶν, ἀφεὶς τὴν ἄρουραν, εἰς λάχχον τὸν σῖτον πάντα 

τορύξῃ, ἵνα μήτε αὑτὸς ἀπολαύσῃ, χαὶ ὁ σῖτος 
διαρθαρεὶς ἀπόληται. ᾿Αλλὰ τίς ὁ πολὺς 15 λόγος αὖ- 
τῶν, ὅταν ταῦτα ἐγχκαλῶμεν ἡμεῖς; Οὐ μιχράν τινα 
παραμυθίαν, φησὶ, φέρει τὸ εἰδέναι, ὅτι μετὰ ἀσφα- 
λείας ἡμῖν ἀπόχειται ἔνδον ἅπαντα. Τὸ μὴ εἰδέναι 
μὲν οὖν, ὅτι ἀπόχειται, παραμνθία. Εἰ γὰρ χαὶ μὴ 
λιμὸν δέδοιχας, ἀλλ᾽ ἕτερα χαλεπιύτερα διὰ τὴν ἀπο- 
θήχην ταύτην δεδοιχέναι ἀνάγχη, θανάτους, πολέ- 
μους, ἐπιδουλάς. Εἰ ὃξΣ λιμός ποτε χαταλάθοι, πάλιν 
ὁ δήμος ὑπὸ [1568] τῆς γαστρὸς χαταναγχαζόμενος, 
τὴν δεξιὰν ὁπλίζει χατὰ τῆς σῆς δ᾽ οἰχίας. Μᾶλλον 
δὲ ὅταν ταῦτα ποιῇς, σὺ χαὶ τὸν λιμὸν εἰσάγεις δ' 
εἰς τὰς πόλεις. χαὶ τοῦ λιμοῦ χαλεπώτερον τουτὶ τὸ 
βάραθρον τῇ σῇ χατασχευάζεις οἰχίᾳ. Διμοῦ μὲν γὰρ 
ἀνάγχῃ οὐχ οἷδά τινας τετελευτηχότας ταχέιυς " χαὶ 
γὰρ ἔστι πολλὰ πολλαχόθεν ἐπινοῆσαι πρὸς τὴν τοῦ 
χαχοῦ τούτου παραμυθίαν " διὰ δὲ χρήματα χαὶ πλοὺῦ- 
τὸν χαὶ τὰς τοιαύτας πραγματείας, πολλοὺς ἀνῃρη- 
μένους δείχνυμι, τοὺς μὲν λάθρα, τοὺς δὲ δημοσί. 
Καὶ πολλῶν μὲν τοιούτων παραδειγμάτων γέμουσιν 
αὐ ὁδοὶ, πολλῶν δὲ τὰ διχαστήρια χαὶ αἱ ἀγοραί. 
Καὶ τί λέγω τὰς ὁδοὺς χαὶ τὰ διχαστήρια χαὶ τὰς 

. ἀγοράς; Καὶ γὰρ τὴν θάλατταν αὐτὴν ὄψει τῶν αἷ- 
μάτων ἐμπεπλησμένην. Οὐ γὰρ δὴ γῆς ἐχράτησεν 5 ἡ 
τυραννὶς αὕτη, ἀλλὰ χαὶ εἰς τὸ πέλαγος μετὰ πολλῆς 
εἰσεχώμασε τῆς παροινίας. Καὶ ὁ μὲν πλεῖ διὰ χρυσὸν, 
ὁ δὲ σφάττεται δι᾽ αὐτὸ τοῦτο πάλιν" χαὶ ἡ αὐτὴ τυ- 
ραννὶς τὸν μὲν ἕμπορον ἐποίησε, τὸν δὲ ἀνδροφόνον. 

153 τοίνυν ἀπιστότερον γένοιτ᾽ ἂν τοῦ μαμωνᾶ, ὅταν 
δι’ αὐτὸν ἀποδημῇ καὶ χινδυνεύῃ χαὶ σφάττηται ; 
ι᾿Αλλὰ Τίς ἐλεήσει, φησὶν, ἐπαοιδὸν ὀφιόδηκτον ; 
Ἔδει γὰρ εἰδότας τὴν ὠμὴν τυραννίδα, φεύγειν τὴν 
δουλείαν, καὶ χαταλῦσαι τὸν χαλεπὸν ἕρωτα. Καὶ 
πῶς, φησὶ, τοῦτο δυνατόν ; Ἂν ἕτερον εἰσαγάγῃς " 
ἔρωτα, τὸν τῶν οὐρανῶν. Ὁ γὰρ ἐπιθυμῶν βασιλείας, 
χαταγελάπεται πλεονεξίας " ὁ γενόμενος τοῦ Χριστοῦ 
δοῦλος, οὐχ ἔστι δ΄ δοῦλος τοῦ μαμωνᾶ, ἀλλὰ χαὶ δε- 
σπότης᾽ τὸν μὲν γὰρ φεύγοντα διώχειν εἴζωθε, τὸν 
δὲ διώχοντα φεύγειν, δ΄ Οὐχ οὕτω τὸν διώχοντα τιμᾷ, 
ὡς τὸν χαταφρονοῦντα αὐτοῦ" οὐδενὸς οὕτω χατα- 
γελᾷ, ὡς τῶν ἐπιθυμούντων αὑτοῦ" οὐ χαταγελᾷ δὲ 
μόνον ἀλλὰ χαὶ μυρίοις αὐτοὺ: περιθάλλει δεσμοῖς. 

17 αὐτά οπι. Εἀἃ. 15 λειπαράν] εἰς λιπαράν Ἀ. Β. 
εἰσφέρεις «4. 5" ἐχράτησε] δλ4ἀ. μόνον Ειὰ. 
88 ἕσται Εἰ. αὐ. μ ᾿ς χαΐέ οἷν. Α. Β. 
γενόμεθα Α. Ε. 55 γῆς εὐτελοῦς] δὶς Οἴἠποβ οὐ. 
0015, Βύη. 89 χαί οἴη. Α. Β. Ε΄ 
πεποίηχΞ Εἀἀά. 533 φόνιον Α. Β ἢ. 
ἅἄττουσλ. οὺχ χαί δι"ῖο ὃ οἴῃ. (. Κ΄. 

ΙΝ ΜΑΤΤΙ ΟΜ ΠΟΜ}},. χ. 

56 [ογρρ. Ἰασίθ56 νἱἀεπίυν Οὐδένα οὕτω τιμᾷ, ὡς... 
6. Ἀγ]. τῆς εὐτελοῦς [ὕλης ὅν, ΜΟΓ. οἱ, 5}0}}}41}5 

" ἔφης) σὺ φής Β. φησί Α. φατί 
98 χατχσπαράττουσα)] δὶς ἰδ. σπαράττουσα Α. ἢ. οἰοτὶ χαὶ σπα- 

δ) οὕτω] ὑπὸ Α. τοὺς τά οἴη. (. ". Ε΄. Ε΄ 
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Λύσωμεν οὖν ὀψέ ποτε τὰς χαλέεπι; ταύτας σειράς. 
Τὶ χαταδουληῖς τὴν λογιχὴν ψυχὴν τῇ ἀλόγῳ ὕλῃ, τῇ 
μητρὶ τῶν μυρίων χαχῶν ; ̓Αλλ᾽ ὦ τοῦ γέλωτος ! 
ἡμεῖς μὲν γὰρ αὐτῷ πολεμοῦμεν λόγοις, αὐτὸς 
δὲ ἡμῖν πολεμεῖ διὰ τῶν ἔργων, χαὶ ἄγει πανταχοῦ 
χαὶ περιφέρει, χαθάπερ ἀργυρωνήτους χαὶ μαστι- 
γίας ἀτιμάζων" οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν αἰσχρότερόν τε χαὶ 
ἀτιμότερον; Εἰ γὰρ ὑλῶν ἀναισθήτων οὐ περιγινό- 
μεθα κ΄, πῶς τῶν ἀσωμάτων περιεσόμεθα δυνάμεων;. 
εἰ γῆς εὐτελοῦς 58 οὐ χαταφρονοῦμεν, χαὶ λίθων ἀπεῤ- 
ῥιμμένων, πῶς τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰς ἐξουσίας ὑποτά- 
ξομεν;; πῶς σωφροσύνην ἀσχήσομεν ; Εἰ γὰρ ἄργυρος 
χαταλάμπων ἡμᾶ; ἐχπλήττει, πότε χάλλος ὄψεως 
δυνησόμεθα παραδραμεῖν; Καὶ γὰρ οὕτω τινὲς ἐχδε- 
δομένοι πρὸς ταύτην εἰσὶ τὴν τυραννίδα, ὡς καὶ πρὸς 
αὐτὴν πάσχειν τι τοῦ χρυσίου τὴν ὄψιν, χαὶ χαριεν- 
τιζόμενοι λέγειν, ὅτι χαὶ ὀφθαλμοὺς ὠφελεῖ νόμισμα 
χρυσοῦν φαινόμενον. ᾿Αλλὰ μὴ παῖζε τοιαῦτα, ἄν- 
θρωπε΄ οὐδὲν γὰρ οὕτως ἀδικεῖ ὀφθαλμοὺς, καὶ 
τοὺς τοῦ σώματος χαὶ τοὺς τῆς Ψυχῆς, ὡς ἡ τούτων 
ἐπιθυμία, Οὗτος γοῦν ὁ χαλεπὸς ἔρως τῶν παρθένων 
ἐχείνων τὰς λαμπάδας ἔσδεσε, χαὶ τοῦ νυμφῶνης 
ἐξέδαλεν. [129] Αὕτη ἡ ὄψις, ἡ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὠφε- 
λοῦσα, καθὼς ἔφης "5, τὸν ἄθλιον Ἰούδαν οὐχ ἀφῆχεν 
ἀχοῦσαι τῆς δεσποτιχῆς φωνῆς, ἀλλὰ χαὶ εἰς βρόχον 
ἤγαγξ, καὶ μέσον λαχίσαι " ἐποίησε, χαὶ μετ᾽ ἐχεῖνα 
πάντα εἰς γέενναν παρέπεμψε. Τί τοίνυν ταύτης 
παρανομώτερον γένοιτ᾽ ἄν; τί ὃδ φριχωδέστερον ;: οὐ 
τῆς ὕλης τῶν χρη μάτων λέγω, ἀλλὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐ- 
τῶν τῆς ἀχαίρου χαὶ μανιχῆς Καὶ γὰρ αἱμάτων ἀνθρω- 
πίνων στάζει, χαὶ φόνον "" βλέπει, χαὶ θηρίου παντός 
ἔστι χαλεπωτέρα, χατασπαράττουσα" τοὺ: ἐμπεσόν. 
τας, χαὶ ὃ πολλῷ χεῖρόν ἔστιν, οὐδὲ τῶν σπαραγμὼν 
ἀφίησιν αἰσθάνεσθαι τούτων. Δέον γὰρ οὕτω "" τοὺς τὰ 
τοιαῦτα πάσχοντας, καὶ πρὸς τοὺς παριόντας χεῖεα 
ἐχτείνειν, χαὶ εἷς συμμαχίαν χαλεῖν, οἱ δὲ χαὶ χάριν 
ἕξουσι τούτων τῶν ἑλχηθμῶν "5" οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν 
ἀθλιώτερον; Ταῦτ᾽ οὖν ἅπαντα ἐννοοῦντες, φύγωμεν 
τὴν ἀνίατον νόσον, θεραπεύσωμεν αὐτῆς τὰ δήγματα, 
χαὶ μαχρὰν ἀποστῶμεν τῆς τοιαύτης λύμης" ἵνα καὶ 
ἐνταῦθα ἀσφαλῆ χαὶ ἁτάραχον ζήσωμεν βίον, χαὶ 
τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν θησαυρῶν 35" [ ὧν γέ- 
νοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν] χάριτι χαὶ φιλανθρω- 
πίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ 
Πατρὶ ἅμα τῷ ἀγίῳ Πνεύματι δόξα, χράτος, τιμὴ, 
νῦν, χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

᾿Αμήῆν. 

9 πολύς] ψυχρός Ε. 59 σῆς ὁπ). Βαϊ. 5! εἰσάγεις 
8 ἩΘΙΚΟΝ. Κατὰ φιλαργύρων. Α. 5" εἰσάγης Α. Ε΄. 

δ᾽ περι- 

νι λαχῇσα! Β, [). Ε΄. ἐποίησε] 

86 ἐχυσμῶν Ε,. οἱ σΟΓΡ. 
- σπαραγμῶν ᾳἰο55. ἴῃ) παν. Ὁ. 3" θησαυρῶν] ἀγαθῶν Β. Ε΄. ὦν... ἐπιτυχεῖν οἴῃ. (ὐ. [). Ε, Κ΄, αο. Ατηϊο 
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ΟΜΙΛΙ͂Α Ἰ΄. 

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκχείγαις παραγίνεται ᾿Ιωάγνης 
ὁ Βαπτιστῆς, κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰου- 
δαίας, καὶ 1έγων" Μεταγοεῖτε" ἤγγικδ γὰρ ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

α', Ποίαις ἡμέραις ἐχείναις; Οὐδὲ γὰρ τότε, ἡνίχα 
παῖς ἦν, καὶ εἰς Ναζαρὲτ Ἦλθεν, ἀλλὰ μετὰ τριά- 
χηντὰ ἕτη παραγίνεται ὁ Ἰωάννης, καθὼς χαὶ ὁ Λου- 
χᾶ; μαρτυρεῖ. Πῶς οὖν φησιν, Ἐν ταῖς ἡμέραις 
ἐκείναις; Ἔθο: ἀεὶ τῇ Γραφῇ τούτῳ χεχρῆσθαι τῷ 
τρόπιμ᾽ οὐχ ὅταν τὰ ἐν τῷ ἑξῆς χρόνῳ συμθαίνοντα 

"1 χαταστροφὴν Κ΄, Ε΄ 

λέγῃ ἱλόνον, ἀλλ᾽ ὅταν καὶ τὰ πολλοῖς ὕστερον ἕτεσιν 
ἐχδησόμενα. Οὕτω γοῦν χαὶ ἡνίχα ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν 
Ἐλαιῶν αὐτῷ χαθημένῳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ, χαὶ 
περὶ τῆς παρουσίας αὐτοῦ μαθεῖν ἐζήτουν, χαὶ τῆς 
τῶν Ἱεροσολύμων ἁλώσεως χαίΐτοιγε ἴστε ὅσον τὸ 

μέσον ἑχατάρων τῶν χαιρῶν. Εἰπὼν γὰρ τὴν χιτά- 

σχαφὴν 5" τῆς μητροπόλεως, χαὶ τὸν περὶ τούτων 
ἀπαρτίσας λόγον, καὶ μέλλων εἰς τὸν περὶ τῆς συντε- 
λείας ἐχθαίνειν, ἐπήγαγε, Τότε χαὶ ταῦτα "5 ἔστα," οὐ 

98. χαὶ ταῦτα] τὰ χαὶ τά Ερ. οἵ, πἱ [Π10γ, Αγ. 
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συνάγων τοὺς χρόνους τῷ, Τότε, εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἐχεῖνον 
μόνον δηλῶν τὸν χαιρὸν, ἐν ᾧ ταῦτα συμδήσεσθα: 
ἔμελλεν. “Ὅπερ χαὶ νὺν ποιεῖ λέγων Ἐν ταῖς ἡμέ- 
ξαις ἐχείγαις. Οὐ γὰρ τὰς ἑξῆς δηλῶν τοῦτο τέθει- 
χεν, ἀλλ᾽ ἐχείνας, ἐν αἷς ταῦτα συμθαΐνειν ἔμελλεν͵ 
ἃ διηγήσασθαι: [140] παρεσχευάζετο. Καὶ τίνος ἕνε 
χεν μετὰ τριάχοντα ἔτη, φησὶν, ἐπὶ τὸ βάπτισμα 
ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς; Λύειν τὸν νόμον ἔμελλε μετὰ τὸ 
βάπτισμα τοῦτο λοιπόν "" διὰ τοῦτο μέχρι ταύτης 
τῆς ἡλιχίας τῆς πάντα δεχομένης τὰ ἁμαρτήματα, 
μένει αὐτὸν πληρῶν ἅπαντα, ἵνα μηδεὶς λέγῃ. ὅτι 
διὰ τὸ μὴ δύνασθαι αὐτὸν πληρῶσαι ἔλυσεν. Οὐδὲ 
γὰρ ἀεὶ πάντα ἡμῖν ἐπιτίθεται τὰ πάθη ἀλλ᾽ ἐν μὲν 
τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ πολὺ τὸ ἀνόητον χαὶ μιχρόψυχον, 
ἐν δὲ τῇ μετ᾽ ἐχείνην σφοδροτέρα ἣ ἡδο ἢ, χαὶ μετὰ 
ταύτην πάλιν ἡ τῶν χρημάτων ἐδενν εὐα: Διὰ τοῦτο 
πᾶσαν τὴν ἡλιχίαν ἀναμείνας, χαὶ διὰ πάσης πλη- 
ρώσα: αὐτὸν, οὕτως ἐπὶ τὸ βάπτισμα ἔρχεται, ὕστε- 
ρον αὑτὸ ἐπιτιθεὶς τῇ τῶν ν ἐντολῶν ἐχπληρώ- 
σει. Ὅτι γὰρ τοῦτο ἔσχατον ἣν αὐτῷ χατόρθωμα 
τῶν οείμον ἀγουθον τὶ φησιν" Οὕτω Ε 
πον ἡμῖν ἔστι πιιηρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. 
Ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστι" πάντα ἡνύσαμεν τὰ νο- 
μιχὰ, οὐδὲ μίαν παρέδημεν ἐντολήν. Ἐπεὶ οὖν τοῦτο 
περιλείπεται " μόνον, δεῖ χαὶ τοῦτο προσθεῖναι, χαὶ 
οὕτω πᾶσαν πληρώσομεν τὴν δικαιοσύνην. Διχαιοσύ- 
νὴν γὰρ ἐνταῦθα τὴν ἐχπλήρωσιν χαλεῖ τῶν ἐντολῶν 
ἀπαπῶν. ᾿Αλλ ὅτι μὲν ὁ Χριστὸς διὰ τοῦτο ἐπὶ τὸ 
βάπτισμα ἦλθε, δῆλον ἐχ τούτου. Τίνος δὲ ἕνεχεν τὸ 
βάπτισμα αὐτῷ ἐπενοήθη τοῦτο; τι μὲν γὰρ οὐχ 
οἴχοθεν ὁ Ζαχαρίου παῖς, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ κι τη 55) τὴς 
αὐτὸν, ἐπὶ τοῦτο ἦλθε, χαὶ ὁ Λουχᾶς αὐτὸ δηλοῖ λέ: 
γων, ᾽Ρῆμα Κυρίου ἐγένετο ἐπ᾽ ὃ αὐτὸν, τουτέστι, 
πρόσταγμα. Καὶ αὐτὸς δέ φησιν’ Ὁ ἀποστείας μ8 
βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐχεῖγός μοι εἶπεν" Ἐφ᾿ ὃν 
ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταδαῖγον ὡσεὶ περιστερὰν, 
καὶ οΥ ἐπ' αὐτὸν, οὗτός ἔστιν ὁ βαπτίζων ἐν 
Πνεύματι ἁγίῳ. Τίνος οὖν ἕχεχεν ἐπέμφθη βαπτί- 
ζειν; Πάλιν χαὶ τοῦτο ὁ Βαπτιστὴς δῆλον ἡμῖν ποιεῖ, 
λέγων, ὅτι Ἐγὼ οὐκ ἤδειν αὐτόν" ἀ.1.' ἵνα φανῇ" 
τῷ Ἰσραὴ.1, διὰ τοῦτο ἦνθον ἐν ὕδατι βαπτίζιυν". 
Καὶ εἰ αὔτη μόνη ἡ αἰτία, πῶς φησιν ὁ Λουχᾶς, ὅτι 
τ.10εν εἰς τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, κηρύσ- 
σων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν; 
Καίτοιγε οὐχ εἶχεν ἄφεσιν, ἀλλὰ τοῦτο τὸ δῶρον τοῦ 
μετὰ ταῦτα δοθέντο; ἐιαπίια μᾶτὸς ἣν ἐν τούτῳ γὰρ 
συνετάφημεν, καὶ ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος τότε 
συνεσταυρώθη, χαὶ πρὸ τοῦ σταυροῦ οὐδαμοὺ φαί. 
γετα. ἄφεσις οὖσα᾽ πανταχοῦ γὰρ τῷ αἴματι αὑτοῦ 
τοῦτο λογίζεται. Καὶ ὁ [[αὔλος δέ φησιν᾽ ἈἉ.1.1᾽ 
ἀπειούσασθε, ἀ.1.1:} ἡγιάσθητε, οὐ διὰ τοῦ βαπτί- 
σματος Ἰωάννου, ἀλλ᾽ ἐν τῳ ὀγόματι τοῦ Κιρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν. Καὶ ἀλλαχοῦ δέ φησιν" ᾿Ιὐάγγης μὲν 
ἐχήρυξε βάπτισμα μετανοίας" χαὶ οὐ λέγει, ᾿Αφ- 
ἐσεως " ἽἼνα πιστεύσωσιν εἰς τὲν ἐρχόμενον μετ᾽ 
αὐτόν. Οὔπω γὰρ τῆς θυσίας προσενηνεγμένης, οὐδὲ 
τοῦ πνεύματος καταθάντος, οὐδὲ τῆς ἁμαρτίας λυ- 
θείσης, οὐδὲ τῆς ἔχθρας ἀντιοημένης, οὐδὲ τῆς 
χατάρας ἀφανισθεζσης, πῶς ἔμελλεν ἄφεσις γίνε- 
σθαι; 

θ΄. Τί οὖν ἐστι τὸ, Εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν; ᾿Αγνώμο- 
νες ἧσαν [{41] οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ τῶν οἰχείων οὐδέποτε 
σθάνοντο ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ τοῖς ἐσχάτοις ὄντες 

ὑπεύθυνοι χαχοῖς, ἐδιχαίουν ἑαυτοὺς πανταχοῦ ὅπερ 
αὐτοὺς μάλιστα ἀπώλεσε, χαὶ τῆς πίστεως ἀπήγαγε. 
Τοῦτο γοῦν" χαὶ ὁ Παῦλος ἐγχαλῶν αὐτοῖς ἔλεγεν, 
ὅτι ᾿Αγγοοῦντες τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ 
τὴν ἰδίαν" ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ 
Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. Καὶ πάλιν - Τί οὖν ἐροῦ- 
με», Ὅτι ἔθνη, τὰ μὴ διώχονγτα διχαιοσύγνην, 

99 λοιπόν οι. Δ. ἔρ. Όα. 6. ". 
φανερωθῇ Β Ε΄. ὃ γοῦν] οὖν Α. Β. Ε. 5“ ἰδίαν] Δαἀ. δικαιοσύνην Β. Ε΄, 

ν χαθίστησιν (;. Ὁ. Ε΄. 15 οὐχ ἄν] Δι. οὐδέ (. ΒΕ. Ερ. 
᾿ δὲς Δ. Β, νυϊσο δέξωνται. 

"1 τὴν] τὴν τε Βα. λέγει τήν Β' "5 φησί οι. Α. Β. "" χρησταῖς οι. Α. Β. 
.. Ε. 

Εἰἀ. 
(ἡ. "5 προοδοπηιεῖ ἃ. Ὁ 
δι οὐδέν) χαὶ οὐδέν Β. Ε΄ 
εἰ. νι τ Ο. 

18 παραγινομένους [πε]. 

0 λοιπόν ο, ἃ. 1. 

5. ΖΦΟΛΝΝΙΒ ΟΠ ΥΒΟΘΤΟΜΙ ΑΠΟΙΠΕΡ, ΟΟΧΘΤΑΝΤΙΝΟΡ, 1δῦ 

κατέλαδε δικαιοσύνην" Ἰσραὴ.1 δὲ διώχων γόμον 
διχαιοσύνης. εἰς νόμον διχαιοσύνης οὖκ ἔφθωσε. 
Διατί; Ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως, ἀ.1.1 ὡς ἐξ ἔργων. 
Ἐπεὶ οὖν τοῦτο ἣν τὸ αἴτιον τῶν καχῶν, παρατί- 
νεται ὁ Ἰωάννης, οὐδὲν ἕτερον ποιῶν, ἣ εἰς ἔννοιαν 
αὐτοὺς ἄγων τὼν οἰχείων ἁμαρτημάτων. Τοῦτο γοῦν 
χαὶ τὸ σχῆμα αὐτοῦ ἐδήλουν, μετανοίας χαὶ ἐξομο- 
λογήσεως ὄν. Τοῦτο χαὶ τὸ χήρυγμα ἐδείχνυ οὐδὲν 
γὰρ ἄλλο ἔλεγεν, ἀλλ᾽ Ἶ ὅτι, Ποιήσατε χαρποὺς 
ἀξίους τῆς μετανοίας. Ἐπεὶ οὖν τὸ μὴ χαταγινώ- 
σχεῖν τῶν οἰχείων ἁμαρτημάτων, ὡς χαὶ Παῦλος 
ἐδήλωσεν, ἀποσχιρτᾷν αὐτοὺς ἑκοίει " τοῦ Χριστοῦ " 
τὸ δὲ εἰς ἔννοιαν ἔρχεσθαι, εἰς ἐπιθυμίαν χαθίστη " 
τοῦ τὸν λυτρωτὴν ἐπιζητεῖν χαὶ τῆς ἀφέσεως 
ἐπιθυμεῖν" τοῦτο ἦλθε χατασχευάζων Ἰωάννης, χαὶ 
πείθων αὐτοὺς μετανοεῖν" οὐχ ἵνα χολασθῶσιν, ἀλλ᾽ 
ἵνα τῇ μετανοίᾳ γενόμενοι ταπεινότεροι, καὶ χατα- 
γνόντες ἑαυτῶν, εἰς τὸ λαθεῖν τὴν ἄφεσιν δράμωσιν. 
Ὅρα γοῦν πῶς αὐτὸ τέθειχεν ἀχριδῶς. Εἰπὼν γὰ 
ὅτι, ὮἾ.1θ86 κηρύσσων βάπεισμα μετανοίας ἐν τῇ 
ἐρήμῳ τῆς ᾿Ιουδαίας, ἐπήγαγεν, Εἰς ἄφεσιν" ὧσ- 
ανεὶ ἔλεγε" διὰ τοῦτο αὐτοὺς ἔπειθεν ὁμολογεῖν καὶ 
μετανοεῖν ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν, οὐχ ἵνα χολασθῶ- 
σιν, ἀλλ᾽ ἵνα εὐχολώτερον τὴν μετὰ ταῦτα ἄφεσιν 
δέξωνται. Εἰ μὴ γὰρ χατέγνωσαν ἑαυτῶν, οὐχ ἂν 
οὐδὲ τὴν χάριν ἤτησαν- μὴ ζητοῦντες δὲ, οὐχ ἂν ᾽5 
τῆς ἀφέσεως ἔτυχον. "Ὥστε τούτῳ ἐχεῖνο "" προωδο- 
ποίει 13 τὸ βάπτισμα" διὸ καὶ ἔλεγεν, Ἵνα πιστευ- 
σωσιν' εἷς τὸν ἐρχόμενον μετ' αὐτὸν, μετὰ τῆς 
εἰρημένης χαὶ ταύτην ἑτέραν αἰτίαν τιθεὶς τοῦ π᾿ 
πτίσματος. Οὐδὲ γὰρ ἴσον ἣν περιϊέναι τὰς οἰχίας, 
χαὶ περιάγειν τὸν Χριστὸν τῆς χειρὸς λαθόμενον, χαὶ 
λέγειν, Εἰς τοῦτον πιστεύσατε χαὶ πάντων παραγι- 
νομένω) χαὶ ὁρώντων τὴν μαχαρίαν ἐχείνην ἕν- 
εχθῆναι φωνὴν, χαὶ τὰ ἄλλα ἐπιτελεσθῆναι ἅπαντα. 
Διὰ τοῦτο ἔρχεται ἐπὶ τὸ βάπτισμα. Καὶ γὰρ χαὶ ἣ 
τοῦ βαπτίζοντος ὑπόληψις, καὶ ἡ τοῦ πράγματος 
ὑπόθεσις, πᾶσαν τὴν πόλιν εἷλκε, χαὶ πρὸς τὸν 
Ἰορδάνην ἐχάλει, χαὶ θέατρον ἐγένετο μέγα. Διὰ 
τοῦτο αὑτοὺς χαὶ παραγενομένους 5 χαταστὲλ- 
λει, χαὶ πείθει μηδὲν μέγα περὶ ἑαυτῶν φαν- 
κάζεσθαι, δειχνὺς τῶν ἐσχάτων ὄντας ὑπευθύ- 
νους χαχῶν, εἰ μὴ μετανοήσαιεν, χαὶ τοὺς προ- 
γόνους ἀφέντες, χαὶ τὸ ἐπ᾽ ἐχείνοις ἀγάλλεσθαι, 
δέξαιντο ν᾽" τὸν παραγινόμενον. Καὶ γὰρ συνεσχίαστο 
τὰ κατὰ τὸν Χριστὸν τέως, καὶ ἐδόχει τεθνάναι παρὰ 
πολλοῖς διὰ τὴν εἰς [142] Βηθλεὲμ γεγενημένην σφα- 
γήν. Εἰ γὰρ χαὶ δωδεχα ἑτῶν γενόμενος ἐξέφηνεν 
ἑαυτὸν, ἀλλὰ ταχέως χαὶ συνεσχίασε πάλιν" διὰ δὴ 
τοῦτο λαμπρῶν ἔδει τῶν προοιμίων χαὶ ὑψηλοτέρας 
ἀρχῆς. Διὸ χαὶ πρῶτον τότε ἃ μηδέποτε 5 ἤχουσαν 
Ἴουδαῖοι, μῆτε παρὰ προφητῶν, μήτε παρ᾽ ἄλλων 
τινῶν, ἀναχηρύττει λαμπρᾷ τῇ φωνῇ, τῶν οὐρανῶν 
χαὶ τῆς ἐχεΐ βασιλείας με τε ἐνῶ, οὐδὲν 35 περὶ 
τῆς γῆς λέγων λοιπόν. Βασιλείαν δὲ ἐνταῦθα τὴν πα- 
ρουσίαν αὐτοῦ τὴν "Ἷ προτέραν γαὶ τὴν ἐσχάτην 
φησί 18, Καὶ τί τοῦτο πρὸς Ἰουδαίους: φησίν " οὐδὲ 
γὰρ ἴσασι τί λέγεις. Διὰ γὰρ τοῦτο οὕτω λέγω, φησὶν, 
ἵνα ὑπὸ τῆς ἀσαφείας τῶν λεγυμένων διεγειρόμενοι, 
ἔλθωσιν εἰς τὸ ζητῆσαι τὸν χηρυττόμενον. Οὕτω γοῦν 
αὑτοὺς ἐπῆρε ταῖς χρησταῖς 1" ἐλπίσι παραγενομένους, 
ὡς χαὶ τελώνας χαὶ στρατιώτας πολλοὺς ἐρωτᾷν. τέ 
δεῖ πράττειν, χαὶ πῶς τὸν ἑαυτῶν βίον οἰχονομεῖν " 
ὅπερ ἣν σημεῖον τοῦ τῶν βιωτιχῶν λοιπὸν "5 ἀπηλλά- 
χθαι πραγ βότον. χαὶ πρὸς ἕτερα μείζονα ὁρᾷν, καὶ 
τὰ μέλλοντα ὀνειροπολεῖν. Καὶ γὰρ ἅπαντα αὐτοὺς 
χαὶ τὰ ὁρώμενα χαὶ τὰ λεγόμενα εἰς ὑψηλὸν ἣγε 
φρόνημα. 

γ΄. Ἐννόησον γοῦν ὐνοῖν ἣν ἰδεῖν ἄνθρωπον μετὰ 
-οιάχοντα ἔτη χαταδαίνοντα ἀπὸ τῆς ἐρήμου, ἀρχιε -- ρ τ τὴ μεν 
ρέως υἱὸν γενόμενον, μηδὲν α τῶν ἀνθρωπέ - 

1 γάρ οι. Α. Β. 6. 0). Ε. Ερ. ὅ παραλείπετα! Ε. ὃ ἐπ] πρός Εἀ4. " φανῇ) 

7 ἀλλ᾽ οἴῃ. Α. ἀλλ᾽ ἢ Β 5 ἐποίησε 
1 τοῦτο ἐχείνῳ ((. Ὁ. τοῦτο ἐχεῖνο Ε΄. οἱ ὉΓ. 

16 μηδέπω ἃ. Β. (. 
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αὖ πο δχοὶρὶῖ, ορυη ουρὶ 185. ΡγΓορίογοα ἰλ 6 

ἰοπ| «οἰδίοι δδη8υ5, οἱ ἰοσαπὶ 00 (οἷο (ΟΠ ΠΟΓΟ 

Θχϑδαιι8, 816 δι] θυρι|5π|8}}} νη}, φαὸπιὶ ρυϑίγο- 

ἢ Δ}, ροϑίαυλπι 4114 ργαοαρία ἱπηρίανογαι. 

Αιυνο οηΐπ ο6 ροϑίγθιι}}) ἰρ51: [6δγ]ὶ ἐσ Ορογὶθ8 

Ἰοσϑὶ θυ, ἀἀϊ ον εἰἰεδιῖσι : δὲς ἐπὶπε ἀἐοδι τ᾿ 08 

ἐπιμίογο οπϊπθηὶ ἡ ἰαηι ( Μαιι. ὅ. 15). Ουοά δυΐοιη 

αἰαῖ, εν} 5πηοἀϊ 651 : θπιηΐα ἰοφι! α ἱπηρίονυΐπηυϑ : ἢυ}]- 

ἰυηὶ ἱγδληςΓοϑϑὶ δι 8 πηαπάδλίυμι. Ουΐὰ ἰξὶ υΓ νος 

1} δι! ρογοϑί, ορογίοι {ΠΠἀ 4406 δά ὐθΓα, οἰουθ οἸη- 

ΠΟΙΉ δι} ἰ8πὶ ἐπι ρ! οἱ πιυ8. δυ δι: ἰ8πὶ διπὶ ἢἷο γοοδὶ 

οδη 8) πιδηἀαλίογυπι Οὐδουναιίθοηαπι. Οἰ γί δέιπι ἰαὶ- 
ἰυγ Δς (6 οὯυ88 8 ὑαριϊ5πιπὶ νοηΐ586 Ὠΐῃς σΟΗΒρὶ - 

εὐυηιῖ ε81. θυἃ 46 οδιιδὰ γθγῸ ἰιος Ὀαρίξδπηα αὖ ἶρ50 
ὀχοορίίαίιπι 65ι}) Οιοῦ δηΐ ζλο αγί ἢ 05. ΠΟ ἃ 

δοιῃοίΐρ50, 80 Π60 πιονϑηία 4.1 (νος νϑηθγὶϊ, [1 [6.8 

οοίαγαι ὀΐθοθ, Κέγδμηι δοπιδιὶ [αοἰμηι 68, αὐ διὴὶ 

(πιο. ὅ. 2), ἰά 66(., πιαηάλιίιπι. ᾿ρ56 4ιοαις αἷὶ : 

()εὲ πιὰ πιϊδὶὶ δαρίίχαγο ἱπ ἀφια, ἡ{{6 πιλἠὶ αἰαὶ! ; μοῦ 

φιέπε υἱάοτὶς δρίγίιιηι ἀσεοοπάφπίονι ηηιαςὶ σοἰμπιϑαμι, 

Εἰ πιαμθμ ἐπὶ ΦΗΡΕΓ ϑμὴὶ., ἠΐς ὁ5ὶ φιὶ δαρίἱπαί ἢ δμίγα 

δανοίο (90απ. 1. 52). Οὐν Διδην 2.1 θδρι χα πὶ 
1. 5508. 6517 ΠΠ06 ἴτὸπὶ πο 5 ἀυοίαγαϊ Βαριϊπί : Εφο 

πεδοίθϑαμε μη; δε μἱ πιαηὶ [ἐδίαΥ ΕΓ πὶ Ἰδγαοί,, ἰάδο 
τόμ πὶ αηνα θαρίϊξανδ (1 ϊά. υ. 51). Εἰ 5ἱ (ν0Ὸ 5018 
ολιϑᾷ ΟΥΑΙ, ΄ΖυΟπι00 8κἷϊ [υςῶθ, γ᾽ επὶ ἐπ τοσίομποηι 

ἡοτακπὶς, ργιφαϊσώπς θαριϊξημιηι ραηἰ πα ἴπ τοις δῖο- 

"ΕΗ μεσοπίογιη ( λις. ὅ. 5) Ἶ Ουδηγχυδηι ΓΟ Ϊςδἰοπαιη 

ΠΟ Βαροῦαι, 56 ᾿ος ἀοιπ) δγἂϊ θαρί 5πιΐ, αυΐ ρο- 

δίθα (α{1.3 65. ; ἰῃ ἰος δηΐμι ΘΟΏΒΘΡΟΪΐ διίμβ., οἱ 

γοίυ 5 ΠΟ Π10 ποδίογ ἰυς ἀπ8 σΓυΟἰἤχυβ οϑἱ, οἱ δία 

ΟΓΙΟΘ ΕΠ Π154:8Π| ΓΘΠ) 5510 [Δοῖἃ ΘΟιρογίυγ : υὐΐηυθ 

ΘΙ} ΠΔ 06 5 ηση  6}058 ἀδρυίδίυγ. δι ι8 ναγὸ αἷΐ : 

δε αδίμιὶ ἐει8, ἐ64 ξαποί! βοαιὶ Θεἰ8, ἤθη ρῈΓ θαριϊϑηια 

Τολμιβ, 564, ἐπ πομιῖηα δοηιϊπὶ ποείτὶ “68 (ἰιγι δὶ, οἱ 

ἐν δρίγίιι δ εὶ ποδιγὶ (1. ον, Θ. 11). Εκὺ΄᾿ ΔἸ] αἷι, 
οαμπες ιίάθι ργααάϊοανϊς ϑαριϊδιμηι ραμομιίω, αἱ 

πο ῃ ἀἰοῖ!, ται βϑίομθ, μέ ογσάογρη ὧι νεηϊ θη 6 ηὶ Ρροδέ 

ἐμᾷ ( Αεἰ. 19. 4). Οὐπὶ δπΐπη πομάτιπι οἰ αἴι 58- 

οὐ) 6δβοί, πθς ϑμίγιἐδ ἀδδοθηά 8861, πος μοὺς 

σαίυπη 50] ἢ ἀββοῖ, ποὺ ἰμἐπ οἰ ἶὰ δι ]α1ἃ., π6ς 

πιδίεάἀίοιίο ἀαἰοία, ᾳηοπηοάο γοπιίϑϑίο ροσοδίυναιι 
(οί 6856} 

2. Ουϊὰ 68ι ἰφίιαν {ΠΠπ||,1ν γι δδίοπθηι ροσοαίοΥμν 

( Ματο. 1. 4 }} Τρ ργο δὲ δαμιοάιπ) αἀγᾶμὶ δυο, 66 

υ]81 ἴῃ ΡΘΟΟΔΙΟΓΟΠῚ 500Γ11Π} 56 80Π) νΟΠΘΓΔΗΙ, 

ἐο δχίγοπιΐδ ΟΘποΟχὶϊ πη} }|8, 86 υὐΐ 6 7η5ῖ05 μειθι]- 

οὐθαηι : ἰά φιοά ργαδογιὶπι ἰρ8058 ρογάϊάϊι, οἱ ἃ {6 

Ὡράυχὶι. Ηλς ἀ6 τὸ ἱΠ05 δ δοσυδᾶηθ ἀἰϊοοβθαί : 
Ἰσποταπίθ5 θεὶ ἡμδιϊἰαπι οἱ διαπὶ φμαγοηίος δίαίμογο, 

μι εἰ ποὴ διμ!} διιϑ)εοῖ! (Βοπι. 10. ὅ). Εἰ τυγβιϑ : 
Ομὶά δγφο αἰσοιιδ  μυα σοηίο8 φι ποη δϑοίαὐαπίιν 

δι απὶ, ἀρρτοἰιο ἀογμμί ἡμδιμἶαπι ; [φγαδί αμϑηι 86- 

εἰαπο ἰδηόνι ἡιιδι ας, ἴπ ἰοαθηι ἡμιδι{Ππ ποιι μογυφηϊ!. 

(ἀναγ 3 (μία ποὴ 61 βάο, ξϑὼ φιαδὶ ον ορογίϑιιδ ( 1ϊά. 

9. ὅ0 - 52 ). Θια ἰφίισ ᾿ς οαη58 πηδ]ουα! ογαΐ, α- 

νοι δοδηθδ, ἘΠ} 411} ὅσοηβ, αυδι) αὐ {Π|05 δὰ 

ρΡαουύύδίογεπι δυογυπι σον ἰοηΘιη (ἀςἀποογοί :  αυοι 

οἰΐαπι 1}}1π|8 Πα θ 105 οδ᾽οοδαι, 41 αΠἶ4υ6. δὰ μα "]- 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΑΌΝΜ ΠΟΜΙ͂Ι,. Χ. ι.) 

(ον ἴλη) οἱ οομδδοίοῃθ πὶ φΟΠηροβίι5. ογαῖ. ος ͵ρϑι 
σΠιοαυ8 ρει ϊοδιο ἀσπιοηοίγαν!. ΝΗ δηΐν αἰ 
αἰσοθοι, αυδπι, 8. Εαοὶ(6 [γυιοι εις αἰγπος ρμαπ επί 
(λαιο. ὅ. 8) υιΐα ᾿φίτυν σιοά μοσολία βιὰ ἤθη τ ργο- 
ὑάγοη, αι Ῥωαΐι5 ἀθο!αγανὶ, ἐΐοο ἃ ΟἸγίβίο γοβι !ο- 
ΓΝ Σ ρΘοσα! ἃ φθίοπΠΊ ἴῃ δ η6ην Γανόοδγα, ἰδ οἴποίς 
υἱ ΓΘ προ ᾧὐτογδίπγ, οἱ γοηίκβίο ἀθβίϑγοιαν ᾿ ἰᾷ 
ρΓα ρα ΓΒ. γε ΦοΔηη65, οἱ ογίαϊυγιις. {Π|05. κὲ 
με ηἰ οἰ ᾶπὶ ἀφθγοηί : ποθὴ ὦ] ριιἰγοηΐιγ: βοὰ αἱ ΡΟΓ 
ΡΟ  Θηκίαιη Ἰαμμ ΠΠογοΒ ὁἤδοι, δὸ δ686 'ρ8095 ι.4- 
ΠΡ ΠΙΟΘ5. δ ΓΟΠῚ Βϑ ἤθη ᾿π ροϊγδη ἀλη) ΔΟΟΌΓΓΟΓΘΗ. 
ὙΙάθ ἰφίταν 4ιᾶπὶ μας αἰ βοηίογ ὀχργθβεθγίί. πὶ 
ἀἰχίββαί δηΐμ, γ᾽ οἷ ρτγαράϊοιιπα θαριϊδνμηι ρωπιθια 
ὧι ἀφδεγιο ἡμάφω, δαὶ ϊι, 1 τοηιϊξείομθμι (Ματο. 1. 
4); 86 58] ἀἴδεγαὶ : [Ιἀ6ο {108 Βογίδιυβ δϑὲ υἱ οοπῆϊ6- 
τορῖυγ οἱ ρωπὶ θη πὶ Ὅφόγοηΐ, Π0) υἱ ρυπίΓαπίυγ, 
504 ὺἱ (οἰ ΠΠ058 ροϑίοδ τϑιἰβϑίομθηι δοοίρογθηϊ. Νίβὲ 
ὀμλι δοῖρβο8 ἀδηγηδββθηι, φγαιίλαν ΠΟ ΡΘΕ ΐΒΒ6ΩΙ, 
"0 αυζγθη68 Υ6ΓῸ σ ΓΔ. 1ΔΠ|, ΠΘΙΜΙ6 ΓΘ) 55] ΟΠ 6 ἢ) 88 - 
δ64ι} 655θι. Π}4ι6 Ιο6 "αριΐδπια δα {ΠΠυἀ νίδηη ρὰ- 
ΚΣ 460 ἀΐφευμι, 04 ἐγεάαπί ἐπ δμηὶ φεὶ υϑπῖ! ρμοεί 
ἐρδιηι (εἰ. 19. 4); ργίοῦ θᾶ αιᾷηι οἰ χίμηι5, ἤΔη6 
αὐοάιιο δἰΐανα υαριϊβηγαι}8 οδιβαπιὶ δ] οἰθης. Νοαυθ 
Θεἶ ρογί μά [(υΪ556ι, δἱ ἀοῃγοβ οἰγουη)  δθ6ι, οἱ (ἢ τὶ - 
51} πιδη ΓΘ Θηβυηὶ οἰ ουπι υχίδβαί, αἀἰχἰββοίφυο, 
ἴω θη ογδάϊ ; αἰχμα οπἶθυβ ργωβοηιδυβ 86 νἱ- 
ἀειθυ5, Βοαίδπι {Π8πὶ οἴδγεὶ νοθθπη, ἃίφυς [1 
ομμηἷὰ ρογίεϊ. [460 νϑηηὴ δὰ ὑαριΐβπια. Νδη) εἱ δαριὶ- 
2Δη1|8 ΟΧΊ 511 8110 οἱ γοὶ ἱρβίιδ σομ Πἴ0, οἰν  ἰΔίθηι ἴο- 
ἰΔπ| δίίγαῆουαι, οἱ δὰ Ζογάδῃθηι δνοολθαι, τηαρημη)- 
4υ6 [υἱὲ (Βαλιγυπι. [(δοαυ6 608 φυὶ δάνοηδγμη, 
ΓΟργμηΐ,, ϑυλοίαιθ πα πιφιαπι αυϊἀρίδπι ἀδ 586 
ΘΟΠΊΠΝΪ ἰβολη Ὁ, οϑίδηάθης 6085 ΘΧίΓθι Γι Πι ΓΘΟΒ 
ΠΙΆ ΪΟΓυΠΊ, ηἶδὶ ροδη θη ἴ8πὶ Ἔβονίηϊ, μα, βηθ6 π8]0 - 
γῖρυ5 δυΐβ, ἀδρυϊδαηια {{|8, φιδιῃ ἰη46 σοποοραγδηῖ, 
ιοιμηεἶα, δυπλ 4ι δάνθηογαι, τοοοροργίηι. Ειομίτη οὔ- 
βοιιγαία [Ὁσγᾶπί ἱμιδγίω δὰ υς 26 ΟΙιΓβίιπ) Βρθοί8» 
θαμῖ, οἱ δρυὰ τυ]105 οχϑιϊποία νἱἀθθδι!ιν 6556 ΟὉ 
ἐπάοπὶ ἰη Βοι οἴ θι ρογρεοίγδίδπι. Επίαπ)υὶ πίη οὐ 
ἀμποάδοῖπι Ἀππογυμ ο556 1 8656 ΘΧ] ἰυδγ}!}, αἱ οἷϊο ἰὴ 
ΡΓΙΌΓΘΙ) 5056 Οὐπουγί 6) ἀααλὶ! : ἰάροαι6 Βρ]οηαὶ- 
αἰ ὀχυγ 8. οἱ 50} ἶογΘ ῥγϊηοῖρίο ορυβ Δ θορδι. 

Ρργομίογθα (6 ρυἽΠλ18} 68, αυα5 πεπηηθδηι δικ ἰόγαμι 

δαύμ!, νοὶ ἃ ργΟρ δι β, να] ἃ}0 4111}5 φυὶ θυ! ναί, 111, 

ἱπσυδιῃ, οοηβρίου γόος ρει αΐοσαϊ, ο5]05 οἱ γοβηκ 

ΟΪΟΓαΠ) (ΟΠ ΘΠΙΟΥΔΉ5, δ ΠΠ4πὸ ἂς ἰογγα Ἰυ406 15. 
Πορησπηὶ δυίθην ἰἷο ἀἰεῖι δάναδηιαμι ὁ}15, δἱ ργίογιην, 

οἱ ροβιίθγίογοπι. Εἰ αυΐ! ᾿ς ἀὰ “1:4: 608, ἱηηυΐαα, χε 

πϑβοίθθαμί ηὐἱὰ ἀϊφοτγοῖ ἡ [60 5ἰς Ἰοηίοῦ, ἰηφυΐει ΠΠ|6, 
υἱ ἀἰοίογιπι οὐδουγίία!6 οχοα!), νοι θη! δὶ ρογαιὶ- 

γοηάυπι ἰΠΠἰυπὶ αυἱ ργα ἀϊσαίν ; τὰ αἱ 6ἱ ρι] ] δη οἱ 
Π}}}}165 ἰμ γΓΟΘΟΏΙ, 41}. [Δοϊσιάνν. οἱ «πιοιμοάο ἰη-» 

δι θα νὰ 511 ; (0 δἰσηι οΓαΐ ἰρδ805, εἶϑϑὶῷ 
5:00 0] ΔΓ 5. γοῦυ5, 4|1ἃ 18) ΟΓᾺ τοδρίουνο, οἱ [πΔπτὰ 
αϑα5ὶ ΡΟ 50ΠΊη 1 ἱπηασὶαγὶ. ΕτΘμ ἢ οἰηςα ητ5 

Υἱθδόθαμ! οἱ διιάϊοθαηί, δι βυθ!!πλἰυ τγόγιια βοηϑυμι 

ογίσουεν {Π|05. 

ὁ, Ζοανη 5 Βαριϊδία 6 εἰόδογίο ἐρνοαϊοιι5 χιια!μ υοπὸ - 

ταν άϊι8. ρον οἰιμι 1δαϊα ΓζΟΙδΟΉς10. --- Οὐξὶια ἰδ! ιν 



4.7 

ἡπαπίνι [ἃ ἐδ. δὲ πονηροί Υἱάογα ροβί Δῃπο5 ("ἰρἰ εἴα 
δχ ἀοεογίο γοηἰοπίοιη, ργίποῖρὶ5 βδοογάοίαπι Πἰ πὶ, 

4 πὐ}}4 υπιχυλιη γόγαπὶ ἰοΥγοπο γι ΘριόΓαὶ, οἱ 
υὑπιηΐ δχ ρβϑγίδ νομογαηάμμι, ηπὶ 5ϊαπὶ δθουην [4 06- 
ναῖ. Δάεγαι φυΐρρα ἰρϑὶ ργιαάΐοδιιβ οἱ ἀΐξουϑβ : Η!ς ὁδί 

ἥπιοπὶ δἀνοπίυγυπι 6586 ργιἀϊχὶ οἰαπιδηΐεπι, οἱ ἐπ ἀὸ- 

ξοΓίο ΟἸΆΓα νοοθ οἰπηΐ ρῥγιδϊολπίοη). Ταπίνπι δι ἷπὶ 
ογδὶ ργορίιοϊαγιπι οἶτοᾶ Γ65 535 διιιάϊ!, υἱ ποη 

πηοάο ϑοιπίπυπι 8501π|, 564. οἰἰΔπΠΊ δῖιπὶ 41} ἰρ8ὶ πηὶϊ- 

εἰδίγαίυγι8. ἀγα, διΐθ πη! πὶ ἰοΠρΟΥ͂5 ργοθπι}11- 

Γοηΐ : πος ᾿ἰπν πιοίήο, 56ἀ οἰΐαπι ἰοσιη ργ ϊσθγοηὶ, 

ἰη 410 νογβαίιγυδ ογαϊ, ποσποη ῃτα σα (0π|5 πιυΐιη 

α0ὸ 89} ἰοεοηάσπι πβυγυ8 ογαῖ, οἱ 4121} ὈΓΟΟΙΓΙΙΙ 
᾿ς Οριῖ5 Θιηοῦϑυγη πη οε5εῖ. Υἱάο οὐχζοὸ φυοπιυάο Δι} 

ουπιάοπιὶ 86 η8ηπὶ Δ} ρῥγούοδηϊ, ᾿ς πο ᾿ἰβάθηι 
νοῦθῖβ υἱπίυγ, Ργοροῖα ποπῖρα ἀίᾳυς ΒΑριϊδίΔ. Ρτο- 

Ρἰιεία πδιῆαυθ ἰρϑυπὶ ἀὐΐιυγυ 6556 ργίεἰϊ [ν18 
νου 5 : ὅ. Ῥαγαῖε υἱαπὶ δοηιϊπὶ, τεοίας [ποῖ!6 δοηϊϊίας 
ἐμις (1 εαἱ. 20. ὅ). ΠΠ16 τϑγοὸ ροϑίηιαπι δάυοηϊῖ, ἀΐσοθαὶ : 
"αεῖία [»ἱεῖας ἀἴσπος γιοπὶ οἶς ( Μαι!. δ. 8) : αυσὰ 
ἰάδιη 5ἰση σαὶ αἰηπὸ {ΠΠ{π||,| Παγαιϊ6 υἱπαι δοπιϊπὶ. Υ]- 

ἀνπ᾿ οἱ ρὸγ 68 4.85 ῬγΟρίοί Οἰχὶ, οἱ ρ6γ Θὰ 411 
ἰρ56 ργιδάϊσαν!!, ὑπηηὶ οἰ σηϊ ἢσιγὶ, ἰρϑηπὶ 50 Πἰοοἱ, οἱ 
ἢ ργοῖγεῖ, οἱ ὧἱ νἱλπὶ μᾶγαγοι, δι νοηΐβθθ, ποθὴ υἱ 

ἐἰοιιη ἰαγρίγαιιν, 86 Π|06] τοι σδίυποπι, βοὰ υἱ ργ- 
ράγαγοί δηΪΠ|28 ΘΟΓΙΠῚ, 41} υπὐ νογβογυηι Ὠθιπὶ ΓΟ66- 
ΡΙυγὶ ογϑηὶ ἢ [0015 ΥΟΓῸ ΠΙΡ|108 αυϊὰ Δἀ]θεὶ! ; 66 

8418. ΠΔΌῸἢ ργϊποί μι ἀυπιίηχαι Αἤογγο, 586 ἰοἰαπὶ 

ἀΠ τὶ ργοθ] Ο πὶ; π8π|ὶ οἷϊ : Θηϊπὶς υαἱ ς ἰηιρίοδλμν, 
εἰ οἸπηΐδ π|0}}8 εἰ (οἱ ΐξ ἡπιηι αὐ ΓὩΓ : οἱ ΘΛ ργαυα ἱπ 
ἀϊγεοία, εἰ ἀερέγα ἴῃ υἱας ρίαπας : εἰ υἱάοδὶ! οἸπῖς ἐαγῸ 

δαίμίαγε Βεὶ ({πις. δ. ὅ. Θ. ]:αἱ. 40. 4. 5). ΥἹἱάση’ 
αὐοπιοῦο 74} οἱ πὶ ργορ οί οπηΐα ἀἰχὶί, οἱ ρορι! ]ὶ 

οοπεύγϑυπι, οἱ ΓργΌπι [ἢ 1Π6]}05 πιυϊδι!οηση), οἱ ρΓα- 

ἀϊοαιϊοι 5 ας ἢ 816π| οἱ τογυπὶ φογοπάδγυπ. ΟΠΊΠ πὶ 
σϑιβ8η), οἰδὶ ἰγορὶ8 ᾿:8 Γοϑρογϑογίι ἢ Εγαὶ συΐρρ6 ργο- 
ΡΠ οια Πιυγογυῆν. Οὐυπὶ οπὶπι «αἰϊ : θμιηὶς ναί {ἰς ἐνι- 
νἱεὐδαν, εἰ οπιπὶς πιοπς εἰ οοἰ ς πιιπη Πἰαδὶ! ΚΡ : εἰ ἐγιπὶ 

ΠΉΡΟΤα ὧν υἱας ρίαπαδ : ἢ} 1168 χα] Δη608, οἱ ὥγγο- 

Κη [68 [1Π|}}|ηΔ08 6586 ρΓιΡηυπίδι, «ἰ406 ᾿ορὶβ ἀ1- 

Που!δίοπι ἢ Πάοὶ (Δ6}}}Πλῖ6π| 6856 πιυδηάληι!. Νοη 
ἡΠγὰ, ἱπαυϊῖ, δυογοβ οἱ ἰἈΠΟΓ68 ; 80] σγαιία οἱ νϑι ΐὰ 
ἀο!!εἰοτυπη, 4: [ΛΟ }}}}π|λπὶ 2 δα υἱδπι νἱδπ) μᾶγοῖ. 

Πεΐπάδ Πογυπ) οϑιιδαπὶ ἈρΡμοηὶῖ ἀΐσαη5 : γὲέάεϑἧ! οπιηΐε 

ἔατο δαἰμίαγε Ὠεὶ : ποι, υἱ οἰἶϊπι, 2υάκὶ οἱ ρῥτγοβεϊγιὶΐ 
[Δηιπὶ, δοὰ οἱ Οπηΐβ οᾶΓΟ οἱ ΠΊΔΓΟ, ὈΠΙΥΟΓΒΆΨΙΘ 
᾿νυτπΐπυπὶ ποίυγα. ΟΡ ργᾶνδ δηΐπὶ οἱ ἰογίυοβα, νυἱδη) 

Πυ δ} "61 ΘΟΥΓΙρί2πὶ 5ιἱπαϊσανὶ! : ρυ δ] οαηος, ἴυτ- 
Πἰοϑίογοϑ, ᾿ΔΊγοΠθ8, πιῶ 305, 4" ΟΠ ρογνογβὶ ΡΠ 5 

Ο586ηῖ, γοεῖλ ἀοίπἀα Υἱῷ ργυσονβογηὶ : συοά οἴω 

'ρ56 ἀΐεοῦοὶ : Ῥιδίϊεαπὶ 6 μεοσαίογεοδ ρμγαοσάεηι τος πῃ 
γόσπο θεὶ ( Μαιιι. 41. ὅ1), αἰνὰ ογααϊάογυμπι. [ὲ]- 
Ῥϑυπὶ 4|}}8 υϑυῦ 5 δἷς ἱπάϊοαν! ργοριοῖλ : ὕαἠπο ἱμρὶ 
εἰ αρπὶ εἰπενί ρμαδεεπίαγ (1εαἱ. θὅ. 25). ϑίου! δηΐπὶ ἰδ 

ΡΘΡ 00}165 οἱ γ8}}658 ἰδ Ὲ 1 16 1Π προγι ΠΔ ἐϊ τ᾿ ηδιη 
Ῥἰ] οϑορη ας «ο4ιυ4}}δῖο πὶ σοπιπιβοοτὶ αἰτὶϊ : [18 οἱ 
ἷς φιοηυθ, γμῈῦ Ὀγυίΐίογιπὶ ἀἰνοῦβϑπι) ὨΔίΏ Γι πὶ γαγίοβ 
μοπηπυπι Π]ΟΓ65 ἰπάΐο8}}8, ΓΌΓΒΕΠΙ 608 ἱπ υηυμη ρὶ6- 

1.115 Θοποθι νι [πὶ ἀδοϊ γανὶ : οἱ [ΐς Γυγδιιπὶ δαι:- 

5, ΙΌΑΝΝΙ5 ΟΗΚΊΘΟΘΤΟΜΙ ἈΠΟΡΙΕΡ ΟΟΝΞΤΑΝΤΙΝΟΡ. 188 

52Π| Δι1}|οἱ6π5 αἷϊ : ἔγΐ φμὲ σοπδατουῖ ἱπι ρέγαν φεπ - 

δμα, εἰ ἵπ ἴρειιπι φεπῖες ἐρεταϑππὶ (1 εαὶ. 11. 10). Θυοι! 
ἵρδιπι ἰδἱ χηοηηα αἰχὶὶ : Υἱάεδ οπιμὶς σαγὸ δαϊμίατε 
δεὶ : αὐΐχια οβιοπσιι8 οναπροίϊογιπι Υἱγίυ πὶ ἃς 
ποι κίλιι δὲ ὑδι.116 ἤπ65 [ἀγα ἰδιιπἀοηά2ηι 556, 71:8 
ἃ (Ογη 15 τοῦ 905 ΔηΪΠ| 5716 ΔΒρογίβ, ἰῃ πηληϑι δ! οἱ 

πιϊίοπὶ ἱποοπ ροηη8 ᾿οηλἑτπὶ ἰγαπϑπηιῖ. 4. ἢ ες 
αμίφη! ]ΖΟοαμπος ἐαϑεδαῖ υοείϊπεπίμηι δίμπὶ ὧδ ρὲ ἰς εα- 

πιοῖϊ, οἱ χοπηηὶ με σδαης εἴγεα ἰμηῖϑος ἐποΣ. ὙΠ᾿ 3113 

ΡΓορ ποίας ργαἶχῖ5586, 41 σνλπρο! 518 το  χυΐ586 
ΠΑΡΓΔηἀ4 7 Οὐυλργορίογ Μίλ{{Π|00}5 6' ργορ] ο1185 Ὡοσι, 

οἱ δι ἡ οἷϊ : που οχίγα Γοπὶ ρυϊαν! ἐδ 681} γα. 
51}}π|8. Ἰοηηὶ. 

ἃ. 7οαπηὶς Βαριϊε οἱτοπαὶϊ φεηπε. --- Ἐταὶ αυΐρρό 
ΓΒ Πηγὰ οἱ βιυροηάα ἰπ ᾿μΠπ8Π0 ΠΟΓΡΟΓΟῈ ἰλπ[2π| Υἱ- 

στο τοἹογαμεΐαπι : αποά οογῖα 71ι:.:}08 πιακ}5 δί(γὰ- 
ποῖαι, χη ᾿ϑαυμπὶ ἘΠΙ4 πὶ ἰῃ ἴρῃ50 γαϑρϊοϊοθαηὶ, οἱ 

τ 8 4φη ἔς νἱἀδθδηίων, "θδιὶ {ΠΠ}58. υἱγὶ πιθπηο- 
τἷαπι γανοοδ )ληῖ ; ἱπιὸ ἴῃ πιδίογοπι τλρίοϑυΐυν 80- 
ΤΠ} ΓΔ ΠΟ η6ι). {Π6Ὸ παι ἴῃ ΓΙ} ΠΝ 61 ἴῃ ἀμ θυ8 
ΔΙ νὰ, Πἶς δυΐοπι ἂἷν ἰπουηδ}}}}}5 τοῖ ἰδ ρογα ἰῃ 

ἀῤβογίο υδγβϑδίυδ εϑί, Ορογίο θαι δεν ΡΓΒΟΙΓΕΟΓΟΙΠΙ 
1185, φυΐ τϑίθγα οπηηΐδ 80] υἱιγπ8 οΓϊ, ποπρα [4}}Π0- 

ΤΘΙΉ, πη] οἀϊοιΙοποπὶ, ἀοίογοπι δι} υ6 δυάογοπι, ΄1:Ὁ- 

ἀἄλπὶ πᾶθογο β προ Ὠυ)βοοπιοι ὶ ἀοηΐ, οἱ ἀδπιηᾶ- 
(ἰπ 418 ΒΌΡΟΓΙΟΓΕΠῚ 6896. [716 ΠΟ ἰΘΓΓδπῚ γα ΐ, 

Πύηι6 50} 008 ἀϊϑδοουΐ,, ποπ ἴῃ βδυιάογο νυ] 8 ρᾶηοπὶ 
εἰπποάϊε,, βοὰ (Δο]]6 ραγδ}}} }8 ογαὶ πιοπϑὰ οἷυς, οἱ 

ΠΊΘΠ58 [Δ6]Π10Γ δη)ϊοῖυδ, οἱ ΠαΠ δουΐϊυτῃ (οἰ 08 λπ|ΐ- 

εἰυ. Νοᾳυὸ δηΐπι ἰθΘοῖο, νοὶ Ἰοσίο, ναὶ πηθηβα, Ὑυοὶ 
αἰΐαυο 5: π}}} οραϑ [ιαεΐ : 5οὰ δηφο σαπι αυθπιάλπὶ 
Υἱδπ ἰη ἢὰς σΑΓη6 ΘΧ] ἶ δυΪ1. [60 νονηϊπουίυπ) ἱμδἰυ5 

ΟΣ ..}}}18 ΘλπΊ ΘΙ ογυπὶ ΘΟΠοἰΠηδίυπ) ογαΐ, υἱ ὁχ [Δ }{Π 

Π08 ἰπϑε υδγοῖ, οἱ 40 πυπηδη}85 "5 σι ΓΘ ΠΊυ 5, 86 ι"}- 

.}}} οὐννν ἸΟγΓα σΟπη 86 Πα ΌΘΓΟΙΝ "5: "οὐ δεῖ ΡΓΙ 5 1Π8Π| 
ΠΟΘΙ ΠΠδίοπι ΓΟΥΘΡΙΟΓΟΠΊΙΓ, ἰῃ αι ἀἰδσοναὶ Αὐλιηῃ, 
δ! η!21 Ὑ δι 6 η1|8 οἱ ἡ ηνϊοίυ ορογοῖ. 8:6. οἱ γορηὶ 

οἱ ριϑηϊ!οηια: να 81}8. ἰ} 5πιοἱ Ἄγιηυοϊυπι ΡΓῸ 56 
[ογο αὶ. Νος τι ἀΐοδ5 : 0646 1] ΟΠ οἵη νϑϑιὶϑ οἱ 

τοι), πῃ ἀεβογίο Παθιίαηιϊ ἢ ΝΠ, 5] δῷ ἀδ6 τὸ η1:Ὁ- 

δι ΟΠ 6 1 πιονθλ8, 4[1Δ 4046 "νυ 18 4 Γογα ροίογίς : 

υοιποῦο ἰμ Ὠΐοπ|6, αφυθπηοἋ0 ἴπ «δίυ ἢ 5011{π|4{ὕὺ6 
γογβ θαυ, πη χίμ!6 ἴῃ ἰδΏΘΓΟ ΘΟΓΡΟΓΟ δὲ ἱπιπιδίυ ΓΑ 

τοῖα : φυοπιούο ροιυϊ! ῥυογ 5 σΔΓηἶΒ ΠδίυΓΆ γογ- 

βδγὶ ἱῃ ἰδηῖϊλ ΔοΓί5 ἰπερηϊδ!!16., οὔπι ἰδ οἰ σι ϊαγὶ 
ΏΘΠΕΒ, οἱ οἰ ογί8 νϑβί 50  υἀ 5 πϊδογὶὶς. Ὁὶ 

ἤππς δαη} Οτγιοοογυπὶ μἢ ΟΒΟρἑ, χυΐ [πιβίγὰ Ογιηί- 

ελπ| ἱπιρυάαπιίαπι δοοῖδιὶ! βυηὶ 7 (χυϊὰ δηΐπι Ορυβ Ἔγαὶ 

8656 ἷη 6010 ἱπο!ϊιογα, οἱ 14}} ἀδίπάδ Ἰαϑοϊνία υἱἱ ᾽) 

αυΐ δΔπηυ}}5, Ρμΐα!!ς, [Δπιυ}}8, δηο 18, οἱ τα φυὰ 

ρβοπιρα ἰπϑίγιοι δγληὶ, οἱ ἴῃ ὉΠΓΌΠΙ]Π6 Οτοαβϑιπὶ 
ΡΓΟΪΔμ 5] δυμὶ ἤ Αἱ ἢΐο [8}}15 ΠΟη ογαῖ : βοι ἀδβογίυιη 

αυδδὶ ἐφίυπι ΠΑ ἡ Υΐ!, Δοοιγϑια ἢ Πυβορὶἶαπι οἵη- 

Π6Ιη Θχἢ 6 η8 : ἰηάοαυθ οδι ηυΐβ ἀησοίας ἐδ (:Ὲ]0 ἴα 
᾿ΓΡ65 ἀσϑοθηἶι, δι δοιὰ ῥἱειδιὶβ, οογυπδίυϑ ἴῃ οΥγυα, 

δὲ ΡΒ) οοορίυ8. 114 Ρἢ ἢ ΟΒορΝΐα απ88 οα}18 ἀΐσηδ 68- 
861. ΠΠ1ῈῸ βόγγο εγάπὶ, οὐπὶ ποπάιϊιπι δοί υἷι) ροσοᾶ- 

ἰυπὶ 6856], οιΠὶ ΠΟηὐυπὶ ἰαὰχ οοββηγοὶ, πιοῦία ηοινάιπι 

Υἱποῖα, Ρογί]5 αγοῖβ ΠΟΠά 02 οοηΐγλοιίδ, 56 νίζεηίς 
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νων ταὺποτε "', χαὶ πάντοθεν ὄντα αἰδέσιμον, καὶ τὸν 
ἬἩσαῖαν ἔχοντα μεθ᾽ ἑαυτοῦ. Παρῆν γὰρ χαὶ οὗτος 
αὐτὸν ἀνακηρύττων χαὶ λέγων - Οὗτός ἐστιν ὃν παρ- 
ἐσεσθαι ἔφην βοῶντα, χαὶ κατὰ τὴν ἔρημον λαμπρᾷ 
τῇ φωνῇ χηρύττοντα ἅπαντα 5. Τοσαύτη γὰρ σπουδὴ 
τοῖς Προφήταις περὶ τούτων ἐγένετο τῶν τιραγμά- 
των, ὡς μὴ τὸν Δεσπότην τὸν ἑαυτῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ 
τὸν μέλλουτα αὐτῷ διαχονεῖσθαι ἐχ πολλοῦ προανα- 
χηρύττειν τοῦ χρόνον " χαὶ μὴ μόνον αὐτὸν λέγειν, 
ἀλλὰ καὶ τὸν τόπον, ἐν ᾧ διατρίδειν ἔμ:λλς, Καὶ τὸν 
ποῦ χηρύγματο; τρόπον, ὃν διδάξαι 5 παραγενόμενος 
εἶχε, χαὶ τὸ ἀπ᾽ 3" αὐτοῦ συμδαΐνον χατόρθωμα. ρα 
γοῦν πῶς ἐπ᾽ αὑτῶν ἔρχονται τῶν νοημάτων, εἰ χαὶ 
μὴ ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν ῥημάτων, ὃ τε Προφήτης χαὶ ὁ 
μαπτιστῆς. Ὃ μὲν γὰρ Προ; ἧτης φησιν, ὅτι παρ- 
ἐσται λέγων" ᾿Ετοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας 
στοιξῖτα τὰς τρίδους αὐτοῦ. Αὐτὸς δὲ παραγενόμε- 
νος ἔλεγε" Ποιήσατε καρποὺς ἀξίους τὴς μετα- 

γοίας. Ὅπερ ἴσον ἐστὶ τῷ " Ἑτοιμάσατϑ τὴν ὁδὸν 
Κυρίου. Ὁρᾷς ὅτι καὶ δι᾽ ὧν ὁ Προφήτη; εἶπε, χαὶ 
δι᾿ ὧν αὐτὸς ἐχήρυττεν, ἕν τοῦτο δηλοῦται μόνον, 
ὅτι προοδοποιῶν παρεγένετο χαὶ προετοιμάζων, οὐ 
τὴν δωρεὰν χαριζόμενος, ὅπερ ἣν ἡ ἄφεσις, ἀλλὰ 
προπαρα:χενάζων τὰς ψυχὰς τῶν μελλόντων δέχεσθαι 
τὸν τῶν ὅλων Θεόν ; Ὁ δὲ Λουχᾶς χαὶ πλέον τί φησιν’ 
οὗ γὰρ τὸ προοίμιον εἰπὼν ἀπηλλάγη, αλλὰ χαὶ 
πᾶσαν τίθησι τὴν προφητείαν. Πασὰ γὰρ φάραγξ, 
φησὶ, πιληρωθήσεται, καὶ παν ὅρος χαὶ ρμουυνὶς 
ταπειγωθήσεται [145] καὶ ἔστωι τὰ σχομιὰ εἰς 
εὐθεῖαν, καὶ αἱ τραχδίαι δὶς ὁδοὺς «ἱείας " καὶ 
ἔψεται πᾶσα σὰρξ τὸ Σωτήριον τοῦ Θεοῦ. Εἶδες 
«ῶς προλαθὼν ὁ Προφήτης πάντα εἰπε, χαὶ τὴν τοῦ 
δήμου συνδρομὴν, καὶ τὴν τῶν πραγμάτων» ἐπὶ τὸ 
βέλτιον μεταδολὴν, καὶ τὴν τοῦ χηρύγματος εὐχολίαν, 
χαὶ τὴν αἰτίαν τῶν γινομένων ᾽5 ἁπάντων, εἰ χαὶ τροπ'ι- 
χώτερον ταῦτα τέθειχε; Καὶ γὰρ ἣν προφητεία τὸ 
λεγόμενον. Ὅταν γὰρ εἴπῃ, Πάσα φάραγξ πιηρω- 

θήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, 
χαὶ ἔσονται αἱ τραχδίαι εἰς ὁδοὺς “16ίως " χαὶ τοὺς 
ταπεινοὺς ὑψουμένους δείχνυσι, χαὶ τοὺς ἀπονξγνοη - 
μένους ταπεινουμένους, χαὶ τὴν τοῦ νόμου δυτχολίαν 
εἰς εὐχολίαν πίστεως μεταθαλλομένην. Οὐχέτι γὰρ 
ἱδρῶτες καὶ πόνοι, φησὶν, ἀλλὰ χάρις χαὶ συγχώρησι; 
ἁμαρτημάτων, πολλὴν παρέχουσα ᾽" τῆς σωτηρίας τὴν 
εὐχολίαν. Εἶτα τὸ τούτων αἴτιον τίθησι λέγων, ὅτι 
Ὄψεται πάσα σὰρξ τὸ Σωτήριον τοῦ Θεοῦ" οὑ- 
χέτι Ἰουδαῖοι χαὶ προσήλυτοι μόνον, ἀλλὰ χαὶ πᾶσα 
Υἢ καὶ θάλαττα, χαὶ ὅλη τῶν ἀνθρώπων ἡ φύσ'ς. 
Διὰ γὰρ τῶν σχολιῶν πάντα τὸν διεφθαρμένον βίον 
ἡνίξατο, τελώνας, καὶ πόρνας, χαὶ ληστὰς 3", χαὶ μά- 

τους, οἵτινες ὄντες διεστραμμένοι πρότερον, τὴν 
ὀρθὴν ὕστερον ἐδάδισαν ὁδ᾽ν" ὅπερ οὖν χαὶ αὐτὸς 
ἔλεγεν, ὅτι Τειλῶναι καὶ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς 
εἰς τὴν βασωϊείαν τοῦ Θεοῦ, ἴτι ἐπίστευσαν. Ἱαὶ 
δι᾿ ἑτέρων δὲ ἐδήλωσε ῥημάτων ὁ Προφήτης; πάλιν τὸ 
αὐτὸ τοῦτο, οὕτω λέγων᾽ Τότε «1ίύίχοι καὶ ἄρνες ἅμα 
βοσχηθήσογντωι. “Ὥσπερ γὰρ ἐνταῦθα διὰ τῶν βου- 
γῶν χαὶ φαράγγων τὸ ἀνώμαλον ἢθως εἰς μίαν φιλο- 
σοφίας ἰσότητα χιρνᾶσθαι ἔφησεν " οὕτω χαὶ ἐχεῖ τοῖς 
τῶν ἀλόγων ἤθεσι τοὺς διαφόρους τῶν ἀνθρώπων 

ἐμφαίνων τρόπους, πάλιν εἰς μίαν αὐτοὺς εὑσεδείας 
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συμφωνίαν συνάπτεσθαι ἔλεγκε" χαὶ ἐχεῖ πάλιν τὴν 
αἰτίαν τιθείς. Αὕτη δέ ἐστιν" Ἔσται γὰρ, φησὶν, 

ὁ ἀνιστάμεγυς ἄρχειν ἐθγῶν, ἐπ᾽ 38 αὑτῷ ἔθνη 
ἐλπιοῦσιν. “Ὅπερ οὖν καὶ ἐνταῦθα ἔλεγεν, ὅτι "“Ογ;ε- 
ται πᾶσα σὰρξ τὸ Σωτήριον τοῦ Θεοῦ" πανταχοῦ 
δηλῶν ὅτι ᾽" πρὸς τὰ πέρατα τῆς οἰχουμένης χυθή- 
σεται τῶν Εὐαγγελίων τούτων ἡ δύναμις καὶ ἡ γνῶσις, 
ἀπὸ θηριώδους τρόπου καὶ. σχληρότητος δ γνώμης 
εἰς ἡμερότητα πολλὴν χαὶ ἁπαλότητα μεταδάλλουσα 
τῶν ἀνθρώπων τὸ γένο;. Αὐτὸς 8᾽ δὲ ὁ ᾿Ιωάγγνης 
εἶχε τὸ ἔγδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν χαμήνιου, καὶ 
ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσςὺν αὐτού. Εἶδες 
πῶς τὰ μὲν οἱ Προφῆται προεῖπον, τὰ δὲ τοῖς Εὐαγ- 

γελισταῖς χατέλιπον : Διόπερ χαὶ ὁ Ματθαῖος χαὶ τὰς 

προφητείας τίθησι, χαὶ τὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ προστίθησιν “ 
οὐδὲ τοῦτο πάρεργον ἡγούμενος εἶναι, τὸ περὶ τῆς 
στολῆς εἰπεῖν τοῦ διχαίου. 

δ'. Καὶ γὰρ ἦν θαυμαστὸν χαὶ παράδοξον ἐν ἀνθρω- 
πίνῳ σώματι τοσαύτην χαρτερίαν ἰδεῖν " ὃ δὴ καὶ τοὺς 
Ἰουδαίους μᾶλλον ἐφεΐλχετο, τὸν μέγαν Ἦλίαν ἐν 
αὑτῷ βλέποντας, χαὶ πρὸς τὴν τοῦ μακαρίου μνὴ μην 
ἐχείνου παραπεμπομένους ἐχ τῶν ὁρωμένων τότε " 
μᾶλλον δὲ χαὶ πρὸς πλείονα ἔχπληξιν. Ἐχεῖνος μὲν 
γὰρ χαὶ ἐν πόλεσι καὶ ἐν οἰχίαις ἐτρέφετο, οὗτος δὲ 
δι᾽ ὅλου τὴν ἔρημον ᾧχησεν ἐχ [44] σπαργάνων 
αὐτῶν, "Ἔδει γὰρ τὸν πρόδρομον τοῦ μέλλοντο; τὰ 
παλα:ὰ λύειν ἅπαντα " οἷον, τὸν πόνον, τὴν χατάραν, 
τὴν λύπην, τὸν ἱδρῶτα " ἔχειν τινὰ χαὶ αὐτὸν σύμ- 
θολα τῆς τοιαύτης δωρεᾶς, χαὶ ἀνωτέρω γενέσθαι 
λοιπὸν τῆς χαταδίχης ἐχείνης. Οὔτε γοῦν γῆν ἤροτεν, 
οὔτε αὔλαχα ἕτεμεν, οὐχ 5" ἱδρῶτι τοῦ προτώπον τὸν 
ἄρτον ἔφαγεν, ἀλλ᾽ ἣν ἐσχεδιασμένη αὐτῷ ἡ τράπεξα, 
χαὶ εὐχολωτέρα τῆς τραπέζης ἡ περιδολὴ, χαὶ 
ἀπραγμωνεστέρα τῆς περ'δολῆς ἣ οἴχτοις. Οὔτε γὰρ 
στέγης, οὔτε 53 χλίνης, οὐ δ᾽ τραπέζη:, οὔτε ἄλλου 

τινὸς τούτων ἐδεήθη, ἀλλ᾽ ἀγγελιχόν τινα βίον ἐν τῇ 
σαρχὶ ταύτῃ ἐπεδείχνυτο. Διὰ τοῦτο χαὶ τρίχινον 
ἱμάτιον αὑτῷ ἦν, ἵνα διὰ τοῦ σχήματος παιδεύσῃ 
τῶν ἀνθρωπίνων ἀφίστασθαι, χαὶ μηδὲν χοινὸν ἔχειν 
πρὸς τὴν γῆν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν προτέραν. ἐπανατρέχειν 
εὐγένειαν, ἐν ἧ ἣν πρὶν ἣ δεηθῆναι ἱματίων καὶ περ:- 
θολῆῇῆς ὁ ᾿Αδάμ. Οὕτω χαὶ βασιλείας χαὶ μετανοίας 
εἶχε σύμδολα τὸ σχῆμα ἐκεῖνο. Καὶ μή μοι λέγε" 
Πόθεν αὐτῷ τρίχινον ἱμάτιον χαὶ ζώνη, τὴν ἔρημον 
οἰκοῦντι; Εἰ γὰρ τοῦτο μέλλοις διαπορεῖν, χαὶ ἕτερα 
πλείονα ζητήσεις " πῶς ἐν τοῖς χειμῶσι, πῶς ἐν τοῖς 
καύμασι διέτριθεν ἐπὶ τής ἐρημίας, χαὶ ταῦτα ἐν 
ἀπαλῷ σώματι χαὶ ἀώρῳ ἡλιχίᾳ; πῶς ἤρχεσεν ἡ 
τῆς παιδιχῆς σαρχὸς φύσι; ἀνωμαλίᾳ ἀέρων τοσαύτῃ, 
χαὶ τραπέζῃ οὕτως ἐξηλλαγμένῃ, χαὶ τῇ ἄλλῃ τῇ 
ἀπὸ τῆς ἐρημίας ταλαιπωρίᾳ ; Ποὺ νῦν εἶσιν οἱ τῶν 
Ἑλλήνων φιλόσοφοι, οἵ δ᾽ εἰχῃ χαὶ μάτην τὴν χυνι- 
χὴν ἀναισχυντίαν 88 ἐξήλωσαν (τί γὰρ ὄφελος τοῦ 
χαταχλείεσθαι ἐν πίθῳ, καὶ τοιαῦτα ἀσελγαίνειν 
ὕστερον :) οἵ χαὶ δαχτυλίους, χαὶ φιάλαξ, χαὶ θερά- 

ποντας, χαὶ θεραπαινίδας, χαὶ πολλὴν ἄλλην περι- 
εδάλλοντο 37 φαντασίαν, εἰς ἑχατέραν ἀμετρίαν ἐχπί- 
πτοντες : ̓Αλλ᾽ οὐχ οὗτος τοιοῦτος " ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸν 
οὐρανὸν τὴν ἔρημον ᾧχησε, πᾶσαν ἀχριθῆ φιλοσοφίαν 
ἐπιδειχνύμενος " χἀχεῖθεν ὡς ἄγγελός τις ἐξ οὐρανῶν 
εἰς 83 τὰς πόλεις χατέδαινεν, ἀθλητὴς εὐσεδείας ὧν, 

32 διδάξαι] διδάξει (οπι. εἶχε) Α. Β. 5" ἀπ᾽ 
"7 δὶς 66. οἱ οοάή. πόρνους Εαά. 5 55 ἐπ χα 
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καὶ τῆς οἰχουμένης στεφανίτης, χαὶ φιλόσοφος τῆς 

τῶν οὐρανῶν ἀξίας φιλοσοφίας. Καὶ ταῦτα ἦν, οὕπω 
τῆς ἀμαρτίας λυθείσης, οὔπω τοῦ νόμου παυσαμένον, 

οὕπω τοῦ θανάτου δεθέντος, οὕπω τῶν χαλχῶν πυλῶν 

χαταχλασθεισῶν, ἀλλ᾽ ἕτι τῆς παλαιᾶς χρατούσης 
πολιτείας. Τοιοῦτόν ἐστι γενναία ψυχὴ καὶ διεγηγερ- 
μένη " καὶ γὰρ πανταχοῦ προπηδᾷ, χαὶ τὰ χείμενα 
ὑπερβαίνει σχάμματα - καθάπερ χαὶ ὁ Παῦλος ἐπὶ 
«ἧς κχλινῆῇς ἐποίει πολιτείας. ᾿Λλλὰ τίνος ἕνεχεν, 

φησὶ, χαὶ ζώνῃ μετὰ τοῦ ἱματίου ἐχρήσατο; Ἕθος 
τοῦτο τοῖς παλαιοῖς ἦν, πρὶν εἰς τὸ μαλαχὸν τοῦτο 
χαὶ διαῤῥέον ἐξελθεῖν σχῆμα. Οὕτω γοῦν καὶ ὁ Πέτρος 
φαίνεται ἐξωσμένος:, χαὶ ὁ Παῦλος " Τὸ» γὰρ ἄνδρα, 

φησὶν, οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη. Καὶ ὁ ᾿Ηλίας δὲ 
οὕτως ἦν ἐσταλμένος, χαὶ τῶν ᾿Αγίων ἔχαστος, διλ τὸ 
εἶναι ἐν ἔργῳ διηνεχῶς, ἤτοι ὁδοιπορίαις, ἤτοι 53 περὶ 
ἕτερόν τι τῶν ἀναγχαίων δ πονουμένους [.4Ὁ] χαὶ 
σπουδάζοντας " οὐ διὰ τοῦτο δὲ μόνον, ἀλλὰ χαὶ διὰ 

τὸ δ᾽ καλλωπισμὸν ἅπαντα χαταπατεῖν, χαὶ σχλτρ- 
αγωγίαν ὅπασαν μελετᾷν" ὅπερ οὖν χαὶ αὐτὸ μέγιστον 
ἀρετῆς ἐγχώμιον εἶναί φησιν ὁ Χριστὸς, οὕτω λέγων " 
Τί ἐξήϊθετε ἰδεῖν; ἄγθρωπον ἐν μαιακχοῖς ἱμα- 
τίοις ἡμφιεσμένον ; ἰδοὺ οἱ τὰ μα.ἰαχὰ φοροῦντες, 
ἐν τοῖς οἵκοις τῶν» βασωϊέων εἰσίν. 

ε΄. Εἰ δὲ ἐχεῖνος ὁ χαθαρὸς οὕτω χαὶ τοῦ οὐρανοῦ 
λαμπρότερος ὧν, καὶ ὑπὲρ Προφήτας πάντας, χαὶ οὗ 
μείζων οὐδεὶς ἐγένετο, χαὶ παῤῥησίαν ἔχων τοσαύτην, 
οὕτως ἑαυτὸν ἐσχληραγώγει, τὴν μὲν διαῤῥέουσαν 
τρυφὴν ἀτιμάζων μετὰ πολλῆς τῆς περιουσίας, ἐπὶ 
δὲ τὸν σχληρὸν τοῦτον ἑαυτὸν ἄγων βίον, τίνα ἕξομεν 
ἀπολογίαν δ" οἱ μετὰ τοταύτην εὐεργεσίαν χαὶ τὰ 
μυρία φορτία τῶν ἀμαρτημάτων μηδὲ τὸ πολλοστὸν 
μέρος τῆς ἐξομολογήσεως ἐπιδεικνύμενοι τῆς ἐχεί- 
νου, ἀλλὰ μεθύοντες καὶ γαστριζόμενοι χαὶ μύρων 
ὕτοντες, χαὶ τῶν ἐν τῇ σχηνῇ πορνενομένων γυναι- 
κὼν οὐδὲν ἄμεινον διαχείμενοι, χαὶ πανταχόθεν ἑαυ- 
«τοὺς χαταμαλαχίζοντες, χαὶ εὐχειρώτους τῷ διαδόλῳ 
ποιοῦντες. Τύτε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ 
Ἰουδαία, καὶ Ἱεροσόλυμα, καὶ πᾶσα ἡ περίχω- 
ῥος τοῦ ᾿Ιορδάνου, καὶ ἐθαπείζοντο ὑπ᾽ αὐτοῦ, 
ἐξομο.λογούμεγνοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ὁρᾷς πό- 
σον ἴσχυσεν ἡ παρουσία τοῦ Πρηφέτου; πῶς πάντα 
τὸν δῆμον ἀνεπτέρωσε ; πῶς αὑτοὺς εἰς ἔννοιαν ἦγα- 
γε τῶν οἰχείων ἁμαρτημάτων ; Καὶ γὰρ ἣν θαύματος 
ἄξιον, ἰδεῖν ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι τοιαῦτα ἐπιδει- 
χνύμενον αὐτὸν, χαὶ τοσαύτῃ χεχρημένον τῇ παῤῥη- 
σίχ, χαὶ πάντων ὡς παίδων χατεξανιστάμενον, χαὶ 
πολλὴν ἀπὸ τοῦ προσώπου τὴν χάριν ἔχοντα ἀπολάμ- 
πουσαν. Συνετέλει δὲ εἰς ἔχπληξιν χαὶ τὸ διὰ πολλοῦ 
τοῦ χρόνου προφήτην φανῆναι" χαὶ γὰρ ἐπέλιπεν "5 
αὐτοὺς τὸ χάρισμα, καὶ διὰ μαχροῦ πρὸς αὐτοὺς ἐπαν- 
ἤλθε τοῦ χρόνου. Καὶ ὁ τοῦ κηρύγματος δὲ τρόπος ξένος 
καὶ παρηλλαγμένος. Οὐδὲν γὰρ τῶν συνήθων ἤκουον, 
οἷον, πολέμους καὶ μάχας χαὶ νίχας τὰς κάτω, καὶ λι- 
μοὺς χαὶ λοιμοὺς, χαὶ "" Βχδυλωνίους χαὶ Πέρσας, χαὶ 

πόλεως ἅλωσιν, χαὶ τὰ ἄλλα τὰ συνήθη" ἀλλ᾽ οὐρανοὺς 
χαὶ τὴν ἐχεῖ βασιλείαν, χαὶ τὴν ἐν τῇ γεέννῃ χόλασιν. 
Διά τοι τοῦτο "ὃ χαὶ τῶν χατὰ τὴν ἔρημον ἀποστατῶν 
σφραγέντων ἁπάντων οὐ πρὸ πολλοῦ τοῦ χρόνου,τῶν μετὰ 
Ἰούδα χαὶ Θευδᾶ, οὐχ ἐγένοντο ὀχνηρότεροι 5" πρὸς 
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τὴν ἔξοδον τὴν ἐχεῖσε. Οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς αὐτοὺς 
ἐχάλει" οἷον, ἐπὶ τυραννίδι χαὶ ἀποστασίᾳ χαὶ νεω- 
τεροποιίᾳ" ἀλλ᾽ ὥστε πρὸς τὴν ἄνω χειραγωγΐσαι 
βασιλείαν. Διόπερ οὐδὲ χατεῖχεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μεθ᾿ 
ἑαυτοῦ περιφέρων, ἀλλὰ βαπτίζων, χαὶ τοὺς περὶ φι- 
λοσοφίας παιδεύων λόγους, ἀπέλυε᾽ διὰ πάντων αὐτοὺς 
διδάσχων, τῶν μὲν ἐν τῇ γῇ πάντων ὑπερορᾷν, πρὸς 
δὲ τὰ μέλλοντα αἴρεσθαι, καὶ καθ᾽ ἑχάστην ἐπείγεσθαι 
τὴν ἡμέραν. "7 Τοῦτον δὴ χαὶ ἡμεῖς ζηλώσωμεν, καὶ 
τὰς τρυφὰς χαὶ τὴν [140] μέθην ἀφέντες, ἐπὶ τὸν 
χατεσταλμένον "5 μεταθώμεθα βίον. Καὶ γὰρ ἔξομο- 
λογήσεως ὁ καιρὸς καὶ τοῖ; ἁμυήτοις χαὶ τοῖς βαπτι- 
σθεῖσι" τοῖς μὲν, ἵνα μετανοήσαντες τῶν ἱερῶν τύχωσι 
μυστηρίων" τοῖς δὲ, ἵνα ἀπονιψάμενοι τὴν μετὰ τὸ 8ά- 
πτισμα χηλῖδα ", χαθαρῷ συνειδότι τῇ τραπέζῃ προσ- 
ἔλθωσιν. ᾿Αποστῶμεν τοίνυν τοῦ ὑγροῦ τούτου χαὶ 
διχλελυμένου βίου. Οὐ γάρ ἔστιν, οὐχ ἔστιν ὁμοῦ χαὶ 
ἐξομολογεῖσθαι χαὶ τρυφᾷν. Καὶ ταῦτα διδασχέτω 
ὑμᾶς Ἰωάννης, ἀπὸ τοῦ ἐνδύματος, ἀ πὸ τῆς τροφῆς, 
ἀπὸ τῆς οἰχίας, Τί οὖν; οὕτω κελεύεις ἡμᾶ; χκατ- 
ἐστάλθαι; φησίν. Οὐ χελεύω, ἀλλὰ συμδουλεύω χαὶ 
παραινῶ. Εἰ δὲ μὴ δυνατὸν ὑμῖν τοῦτο, χἂν ἐν ταῖς 
πόλεσιν ὄντες ἐπιδειξώμεθα τὴν μετάνοιαν" χαὶ γὰρ 
ἐπὶ θύραις τὸ διχαστήριον. Εἰ ὃὲ χαὶ μαχροτέρω ἐν, 
οὐδὲ οὕτω θαῤῥεῖν ἔδει" τὸ γὰρ ἑκάστου πέρας τῆς 
ζωῇ", τῆς συντελείας ἐπέχει δύναμιν τῷ χαλουμένῳ. 
τι δὲ χαὶ ἐπὶ θύραις, ἄχουσον τοῦ Παύλου λέγοντος" 
Ἡ γὺξ προέχοψεν", ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικδ᾽ καὶ πάλιν" 
ἽἌξει γὰρ ὁ ἐρχόμενος, καὶ οὐ χρονιδῖ. Καὶ γὰρ τὰ 
σημεῖα λοιπὸν ἀπήρτισται τὰ χαλοῦντα τὴν ἡμέραν 
ἐχείνην. Κηρυχθήσδται γὰρ, φησὶ, τοῦτο τὸ Εὐαγ- 
γέϊιον τῆς βασιλείας ἐν διίιῳ τῷ κόσμῳ εἰς ι.α͵ὐ τύ- 
ριον πᾶσι τοῖς ἔθγεσι" καὶ τότε ἥξει τὸ τένίος. 

ς΄. Προσέχετε μετὰ ἀχριθδείας τῷ λεγομένῳ. Οὐχ 
εἶπεν, Ὅταν πιστευθῇ παρὰ πάντων ἀνθρώπων" ἀλλ᾽, 
Ὅταν χηρυχθῇ παρὰ πᾶσι. Διὰ τοῦτο χαὶ ἔλεγεν, Εἰς 
“αρτύριον τοῖς 5 ἔθγεσι, δεικνὺς, ὅτι οὐχ ἀναμένει 
πάντας πιστεῦσαι, χαὶ τότε παραγενέσθαι, Τὸ γὰρ, 
Εἰς μαρτύριον, τοῦτό ἐστιν, εἰς χατηγορίαν, εἰς 
ἔλεγχον, εἰς χατάχρισιν τῶν μὴ πιστευσάντων. ᾿Αλλ᾽ 
ἡμεῖς ταῦτα ἀχούοντες χαὶ ὁρῶντες, καθεύδομεν χαὶ 
ὀνείρατα βλέπομεν, καθάπερ ἐν βαθυτάτῃ νυχτὶ δ! 
χεχαρωμένοι. Οὐδὲν γὰρ ὀνειράτων ἄμεινον τὰ παρ- 
ὄντα πράγματα, χἂν χρηστὰ ἧ, χἂν λυπηρά. Διὸ δὴ 
παραχαλὼ λοιπὸν ἀφυπνισθῆνα!, καὶ πρὸς τὸν ἥλιον 
τῆς διχαιοστύνης ἀπιδεῖν. Οὐδεὶς γὰρ καθεύδων ἥλιου 
ἰδεῖν δύναται, οὐδὲ εὐφρᾶναι τὰς ὄψεις τῷ χάλλει τῆς 
ἀχτῖνο," ἀλλ᾽ ἄπερ ἂν ἴδῃ, πάντα ὡς ἐν ὀνείρῳ βλέ - 
πει. Διὰ τοῦτο πολλῆς ἡμῖν δεῖ τῆς. ἐξομολογήσεως 
χαὶ πολλῶν τῶν δαχρύων, χαὶ ὅτι ἀναλγήτω; διαχεί- 
μεθα πλημμελοῦντες, χαὶδτι μεγάλα τὰ ἁμαρτήματα 
χαὶ συγγνώμης μείξονα. Καὶ ὅτι οὐ ψεύδομαι, μάρ- 
τυρες οἱ πλείους τῶν ἀχουνόντων. ᾿Αλλ᾽ ὅμως εἰ καὶ 
συγγνώμης μείζονα, μετανοήσωμεν, καὶ στεφάνω»" 
ἀπολαυσόμεθα, Μετάνοιαν δὲ λέγω, οὐ τὸ τῶν προ- 
τέρων ἀποστῆναι χαχῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ μείζονα "5 
ἐπιδείξασθαι καλά. Ποιήσατε γὰρ, φησὶ, χαρποὺς 
ἀξίους τῆς μετανοίας. Πῶς δὲ ποιήσομεν; Ἂν τὰ 
ἐναντία πράττωμεν" οἷόν τι λέγω" ἥρπασας τὰ ἀλλό-. 
τρια; Δὸς καὶ τὰ σὰ λοιπόν. Πολὺν ἐπόρνευσας [141] 

"3. ἀπολογίαν] 
δ τοῦτο] ταῦτα Βα. "6 ὀχνηρό- 

ΜΝ τὴν μετὰ τὸ 
δ τοῦ] πᾶσ! τοῖς Ε΄, (ὁ. 

δ᾽ μτίζον] ὅτι Μοσ, οι, 



1Ὁ9 

δ υς γοϊοσὶ νἱνοιαϊ ρσοπεγα. Τα} 15 τπΐ ψιο 65. (ὉΓ1}5 

υἰσίίψυθ δηϊυβ : πδηὶ υδί6 ργοβιδιι, Ὠοσιίϑλαιὸ 

"ιθῖλ8 ΓΓΔηδουγΓὶ ἢ 4υδιμοάμιοί πὶ οἱ Ῥαύΐι5 ᾽ν Νυνὶ 
Τοκιδιοηϊὶ οὐδογναίομα οί υα!, 50! οὐγὶ ἰπηυ ον, 

εὐη τοδί θηῖο οἰἰὯπὶ ΖΟηΔ ἰ ΘΑ ἃ ἰπ τγΓὸ ογαὶ 

ΔΡυ 1 νοίογοβ, ργιυβαιδπὶ π)0}}6 ἰιος οἱ ἀἰ ΠΠι 6 Π.8. Υα - 

5161} σο5 ἱπάπιοογοίιγ, δ5:᾽5. αι οἱ Ῥροίγυβ οἱ 
[015 εἰποιὶ ἱην θη πη ; παιη, Κίγι, ἰΠ 41}, οὐ) 8 
ἡμο ζόπα οἰ (Δεῖ. 21. 11). ΕἸ᾿45 φυραυθ 5,6 νϑϑιίιι5 

ΟΥΑΙ, 5δ'ς βϑηποίογαι βἰπσι, αιοὰ 5νὰ ἦι υσὶ ΟΡΟΓΘ 
γΟΓΒΔΙΌΒΠΙΓ, δἶνὸ ΟΡ. ἀσύγρηϊ, βδ'να 8114} αι πιν}8 

Γύϊ πορορϑαγίδηι οὐ ἰὩΠΟΓΘ συγηγαμῖ; θὲ 68 (6 

ο΄} 54 ἰδινέι}, 561 υοι! οἰλπι ΟΥΓΠϑίτμ ΟΠ Θιν 601} - 

ολ ΓΘ, δὲ δυδίθγαι Υἱία; γαϊοη! διυάδγοηί : ᾳιοὲ 
ἰρδιπὶ πηᾶσὴ Υἱγ 115 οι οοπ πὶ 6556 ΟἸ)γίϑίυς ἀἰ- 

οἷι 1.15 νϑγ}» 8 : Θεα δαὶ ξιὶς υἱάοόγε 7 Ποπιΐπόηι πιοί δὰ 

υοοιμηι 2 Εσοδ φμὶ πιο ἶϑιις υεειϊμιιτ, ἐπ ἀοηιϊδμδ Γ6- 

σιηι διπί ([κιο. Ἴ. 25) 
5. 51) ρόγγὸ 116 [18 μυγυ5, οἱ 6-|0 'γ80 βρίοὐϊάϊον, 

ῬΙΟΡΙ οι 8. οπμθυ5 αἰχπίογ, ιῖο π)870γ [υἱξ πδηϊ0, ηυὶ 
(ἴα πὶ Παυυ} Πάυοσίαπι, ἰδπὶ Ἄϑρογα υἱχίί, οἰ ΠΙυο- 

ἴθ νουϊυρίαιοη) ἰΔηίορογθ ἀδδρίοίθη8, ἴδπ) ἀυΓΆΠ) 
δθδηβ νυἱίηπι : αυδῦι Θχουβαιοηθπὶ ΒΔ ΘΟ ἤμν5., αὶ 

νοϑὶ ἰδυῖα Ὀοποἢοϊα, δοχοθηιϑ ροοοδίογυπι δδτο 5 

Οὐ 51}, πὸ τηϊπίπηϑῖ 4 θη ράγίο πὶ ΡΟ ἢ ἢ η11}18 ἰ1- 

05 Ἔχ Π θοδμν5, δοά δυγιοῖδιὶ οἱ νϑηιγὶ ἀσα}}} ϑἰμηυ8, 

αὐ φυσι 8 [ΓΑφΓΆΠι65, Π6Ο 16 ]!ΟΓ65 {Π| 8104 }}}0}5. }}}8 
πιδγοιγϊεἰ θυ, υπαΐχυς πιο! }ἰοὲ 08. εἰ ομ!5, «[}1- 

"019 σαρίι (0165 "05 ργ:ΘΛΠΊ05  ὅ. Τμς ἐαϊϑαιί 
πά οἰπὶ οπιιὶς δια, οἱ Ζογοδοίψηια, εἰ Ομ 8 γΈ9 10 

δοτάαπϊα, 6. εἰ ϑαγμιϊχαυαμίιγ αὖ 60 ἐπ Ζογάαμδ, εοηβ- 

ἰοπίες μεετζαια Ζμα. Ὑὶάοι" ηδιίι ργορ οίαΣ ργάδθη - 

εἶν να] υΐι ἢ φυοπιοάο ἰοίυπι ρορυ!υπὶ ἀχοϊαν! ἢ αυο- 

πιοάο οἴξοῖϊϊ υἱ ροοοδία ἴῃ πιθιηογίαπι ΓΟΝΟΟΏΓΘΙΝ ἢ 

Νὴ δα ϊγαιίομα ὀϊδηυπι ογαΐ, ν᾽ άογα ΠἸὰπὶ ἴῃ ἰΝὰ- 

πη Παδίίυ (4114 οχ ἢ θοη 6πθ, οἱ ἰδ υἱσηϊοηι ἀΪ- 

οὐ ΠΠθογίδίθ, ἴφια δάνογϑθιιθ ΟἹ Ὸ5 4ᾳυδδὶ οΟμ Γὰ 

μθΠΟΓῸ5. ἰηδιγροηίεμη, πιυ]ίδαυθ ἴῃ νυ]ῖι! ργδιία [{}- 

βοινίοπι. Αὦ δίυρογοπι οσοηίεγουαϊ αυοιὶ ροδὶ ᾿ηυ]ίαη 
ἰεπηροτγῖς ργορἢ δία Δρραγογοῖ; ἤδη ᾿μ8δ6 ργαιΐα ἀρυὰ 

105 ἀείοοογαι, οἱ ροβὶ ὑΐυϊγημπι [ΘΠ θ018 Γονογϑᾶ 
691. Ργαι)ολιϊοηὶς δι 6 πὶ τη0 6418, ΠΟΥΠ8 6ἱ δ υσυ 4γ 8 

οτῶϊ. ΝΗ] χυΐρρα σοπδυδίογιη δ ΐδρυϑηῖ; [(αἰαγᾶ 
παπρα [6] εἰ ργϑ! δ Υἱοι ογἰ θη }6 ἰΘγγΘη85, [ΔῈ 68 

οἱ ρεβίοβ, δαυγ!οπιυ5, ἤογϑᾶς, υγ 8 δχοίδϊυηι, οἱ 4118 

«85. δο᾽δαπί ; 56 οαἴ08 οἱ οαἰθϑῖα γοβημπ), ξε ἢ" ἢ- 

πδήσδ Βυρρ] εἴππι. Ργορίογθ συλ" 4υλην ΓΕ 6165 1} 

4υΐ εὐπ 708. οἱ Τ]νευθα. ἰν ἀεβόγιο {μΘΓϑδὶ, μ0ἢ 

Ὁ] 10 Δη16 ἰαπιρογα ἰγυοίάδιϊ [υ͵ϑϑοηῖ, ποη ἰά60 

δορηΐῃ5 60 86 σομίυ!εγιηι. Νόη ὀπὶ 84 ἐδϑάἀ6πὶ Γοδ 

ρόΓρδιγαηἀ858 'ρβο8 “ομνοσιναῖ, δι(ὺ ἰγγδηπί θη) βεὶς- 

Ἰἰοοί, 84 ἀοίδοιϊομαπι, αἱ γο8 πονδηάδϑ; δειὶ υἱ δὰ 

δ ρογηυη γόρυυπὶ ἀδάποργοι. ᾿ἰθόαιιο μοι ἀθιϊηυῖ 

δϑούυπι ἰπ ἀδδβογίο, ἤϑαι6 εἰγευπιαιιχί!, δε ᾿ϑρι]2 - 

108. δἱ μΠ]Οβορ! ἶα βογιθοδίθυ5 ἱπδίγυοίοθ αἰ νι : 

ΡΟΓ οππί ἀοοθῃ8 ἴογγοπᾶ ἀθδβρίοογο, οἱ δὶ [υἱι γᾶ 

ἰδηάδτο, ἃς ηυοιίᾳίε 6656 σομοίιαΓ6. Πυῃς οἱ π05 ᾿η}- 

ἰοπΓ, 86 οἷδε οδγοιδίθαιθ αἰπι 8858, 8δἀ ϑγοίμπὶ 

γἱ πὶ 1105 {ΓΔηδίογαπ,η8. Νὰπι οθη([οϑδιο) 5 ΘΠ} 8 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΙΞΙΝΜ ΠΟΜῚ,.. Χ. 1κ90 

οβί ποη ἰμ}141}5 61 θα ριΖαι15 : (εἶ5 αυΐάοηι, υἱ μοί ρω- 

εἰδοι δι ρογᾶοιϑιι ὦ ϑογα νϑηϊδηϊΐ τη γϑίογίϑ ; 119 
γΟΓΟ, ὑφ} υ15 4128 ροοὶ μαριϊδηγυπὶ ΘΟ ΓΆΧΘΓΟ πιᾶ- 

οὐκ, ργὰ οὐηδοίοηι[8 8] πο 88η) δοοούδηιϊ. ΑὈβοοιἃ- 

"105 ἰφ| 15: Ὁ μδο π|0}}}  ἰ55ο] αἴ 4π6 να, Νοη ροσϑυηὶ 
θυ πι, Π0) ροϑϑυηῖ τυ ἃ 5. δ᾽ είο γα σοη[655|0 οἱ 

ἀοἰϊοὶα ς οἱ ᾿)56 νοβ ἀοοθδὶ δοδιιπὸβθ ἃ νϑβίιμοηίο, ἃ 

ΟἾ"Ὸ, ἃ υμιο. Ουϊὰ ἰνσίταν 7 ̓μ σι 68 : ᾿3Π6 ΔΙ οἴΔΠῚ 
λιθο5. ἢ05. ἀποογα νι ὃ ΝΟ ἰαυοο, δϑὰ βυδάρο οἵ 
᾿ιογίον. ()γευκὶ δὶ ἃ [!ΔΠ6Γ6 ἢθι1 μοί 6.118, βϑίίθπὶ ἐμ οἷς 
νΠ δι θυβ ἀν σομ! 68. μορμ δι αχ  θοδπηῦς - πδιὴ 

Ἰυῤιοίαιη δϑὶ ἰν αν υἱκ : οἰἰλιδὶ ν ΓΟ Γαπηοίϊς ΟΒ56], 

"6 56 φυϊ6ι} δθοη 18 φοΓ Οροτγίογοῖ. ΝΑ) Πηΐα 

νἰτ8 βἰμϑι!ογ δα οι νι ρα φυδπίχαθ ἢ θοῖ, 

απ} ΘΟ ΒΩ. 8110 556}. Ομ οα Δηΐδι ἰη ᾿ηυ 8 511, 

Δ] Ραμα ἀϊεέδηίθι : ΝΟΣ μγαοδεεὶί, οἶσε αμίδηι 

ἀρρτοηιπίηημαυ (ἤοηι. 15. 12) : ἂο γυγϑιι, θὲ δϑη- 

ἔμ γὰ8 68,, νοεῖ, ἐξ ποπ [αγάιδὶὶ (Η εὑ. 10. 57). Ετὸ- 

Ὠἶ 5ἰψιδ δ παρ᾽ ον δι ὁ πα: ἀΐοι ἢΠ12π| ὅνὸ 

ἐὁλῖ. Νὰπὶ 4ἷ1 : ᾿γαίιοαν αν ἰος σναπρείϊμηι τοφηὶ 
εἰπϑεγδο πιμο ἐπ (δειἱπιονῖμν οἰπηίΐδιις Θοπίϊδϑιις : εἰ 

ἔμπο υδπὶεί εοπδεπιηιαιο (Μαι(ἢ. 41. 14). 

0. Αμαϊοπιΐμμι [ϑγυογοιη δἰϊηιμία!, σμηὶ (ογγοηο, (μὰ 

ἐχπογίαπάο. --- Ὠϊοιΐδ αἰ ΠΟΙ ΟΡ διϊθ 6. Νοιῖ ἀἰϊχί!, 

αἰ ογθά πὶ [ὑδγί 41} οἵη ἶθι8.. σοὰ, Οὐπ Πιογὶ! 

Δρικ οἰημθ 8 ργοἀϊσιίη. Γι ρίογολ «ἴσο ῦαι, 1 (δ ὶν- 

τιθπηι φο ἶϑαδ, ἀς Οἰ ΓΆΠ5 86 τμῦ οχδῃυοοιαιγυση 40- 

ΠΟΟ ΟἸ 68 ΟΓΘάδηΙ, ιἱ ροδίθα νϑηΐαί. ΠΠπ64 απ πηι, 1π 

(οδἰἱηιομμπι,, ἰος 6δῖ, ἴῃ δου βδιίοποηι, ἰῃ σοηγνίοιο- 

Πρη, ἰῃ σομἰδηηηδίίοηδηι! ΘΟΓΌΠ 46] Ὠθη ογοα! ὑοτγίηϊ. 

Αἱ πο8, ΄1"} πος δυάΐην8 6ἱ νἱάδηλι5, ἀογιη  Ἀ1}1:5, 

ϑοπηη ἰδ 57:6, οἱ απ αϑὶ ἢ ρΡΟΙ 1551 πὰ ποοίο ουγία- 
ἰαδ ργαναηγ. ΕΙΘΠ ΓΘ ΡΓΙΒΒΟ 65. ΠΪ 110 δι 

ΒΟΠΊΠΪ 5 ἸΠΟΠΌΓΟΒ, δίνα {|| ΠΟ δῖνα "ΠΟ υ5.:8 δἰηϊ. 

Ργορίογομ, οἴβοογυ, [410 Θχραγσίϑοληγίη!, οἱ δι Θ0] 6 ιν 

150}: γοβρίοἰαιἰ8, ΝΟ Ο ἁιρρ6 ἀογπηΐθη5 δο᾽ ἐπὶ ρο - 

(65. ν]άΘγο, πθαπ6 ρι]οἰγ απ 6 ΓΔαϊογιη 6115 ὁου- 

ἰ0ο5 ἀοϊεσίαγα ; 56ι} δὶ ιιὰ νἱ δὶ, {φυδ5ὶ ἰ} δοιἢ"ἷ0 0Π]- 

ηἷᾷ νἱάοἱ. 1060 πιυϊϊὰ ποὺ δ Ορι)8 ἐβὶ οομῃ[ὑβϑίοπο, 

τὴ118 ἸΔΟΓγην8, πὸ 4012 βἰπ η710 βϑηδὺ Δοθιη 3 
"η814 Ρδγροιγδηίθβ; [0}π| υἷα πηᾶβη κυηΐ ροϑοσείἃ οἱ 

νοηΐα ἱπζηι. Οποδ ΥὙ6ΓῸ ΠΟ ΠηΘη (ΔΓ, ἰο5168 βυηί 

ΡΙαγὶ πιὶ οχ ργοβοιυ5. Αἰδηηοη ᾿ἰδαὶ νρηΐδ ἰηἀΐχηἃ 

5 ἢΐ, ρα πο ητ2π| ἀφϑιη05, δἰ ΠΟΓΟΠΪ5 Γυσπλν. Ρω- 

ἡ θη 8 πὶ 80161}) γΟ00, ΠΟΠ 8 ὈΓΙΟΥΙ 118 Δ Ὀ9|}Π6 Γ6 Πγ8- 
᾿ς ἰδιίυπι, 564 οἰἰδπὶ πιαΐογα "0Π Ομρδῦϑγ! : ΠΆ}} 

αἷι 8. αεῖιε [τοῖς αἀἶἷσπος ραπὶοπιία. ()υοπιοάο- 
[Δεἰοπη 65 ἢ δ᾽ σοπίιαγίδ [οἰ λπυ5 : Θχοιθρὶὶ οϑυδὸ ὶ 
γτϑθυ διὶ ἀἢ δ8 1 ὅλπὶ ἰυ8 ἰΑΡρῖγο. οῆ 50 ἰδ ροΓα [οζ- 

πίεδίυβ 657 ΔΌ υὑχόῦο 88ι:η6 58[21:}19 ἀἰα 5, σομ- 

πηι δὴ ἀσέγοθ. (οπιυπηθ! ἀπὶς 1151], να] ργρδι 6 Γ-. 

Θ:Π΄ 65 Ρ6! Ου 5551 7 (Ὁπ1η16}} 8 πὶ ἸΠ!ΘΓΘΠ 0115 ἀ δ΄ η - 

οὐ θ8 Ὀθισιὶς, οἱ ρορομ θη} 85 16 θαποἤσί4 οοηίεγ. 
Νοηυδ δεΐπὶ 58118 δὶ δ βδη 161, δἱ το! υπὶ αχίι 8 Πἃ- 
πι5; 86 νι ηοτΐ οἰἶαπι γοπιθάΐα δ} από. Οοηνῖν 15 
εἰ ουγίδιαιὶ ορογωμὶ ἀθεἰδβιὶ δηι6118ς 767} 0π8 οἱ δ8η1:Ὁ 

ροίατη Δ} 06. Αἰτοπ 6 εἰ ἰπ 46 ογίαπι ρ6Γ: ἰοἴοη} ἃ10- 

νοϑϑ. Ὑ]αἶδιὶ ἱμιριἷεὶ5. σους ΔΠ1ονᾶπι [υτιπλμ ἢ Νὰ 

Ὡ Ὁ] Ἔγοη αυΐϊάοπι υἱ πὶ ἴῃ ΡΟΒίογαμ τονρίοῖα5, αἱ 
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τοῖα ἰυΐο νογϑουῖξ. διοίδια, ἱπημῖί, α πιαίο, Εἰ {πὸ 

ϑοππηι (Ρεαὶ, 50. 917); δ΄ γυγϑυπι : Ῥγχολιῖθε ἰἰπσιιαν, 

“κατὰ α πιαίο, οἱ ἰαϑία [πὰ π6 ἰοηφμαμίαν ἀοίμηι ( Ῥεαί. 

55. 14). 564. δυημην «ποηυς «αἰ ι0 (}}} : ἱπημῖγε μα- 

εὐη], Εἰ Ῥογδεημόγα δε (δά. ν. 15); ποῖ! οδπὶ 400 

οὐπὶ μοπιϊπίθυ8 ἰαπίυπι, 504, ΘΔΠῚ οἰἰδηὶ 45 οπῦ θ 00 

λυ οίυν. Ῥυϊοῖγα δυίοιν ἀἰχῖι, Ῥεγδόημεγο : Ἡλτὴ 6χ- 

γι154 11} οἱ ῥγοδίφαιλ δβὶ, δὸ γοϊ!οία ἰθγγα, () οι }πὶ 

αὐϊΐι. ϑαὰ ρμοβϑυπιυ8 πὶ γοάυοσγα, οἱ ΝΟ] ]ΠῚῸ}5, 8 Γ- 

γΓοφαηίίδη, δυρογθίαηι οἱ ΟἸππΐᾳ ἱπι ρα πο ἃ ΓΟΠΊΟ- 

νοι, 8Δ6 δυγδηι ἰδ ΠΡΟ ΓΔ ΘΙ 486 δοοίαγὶ νἱίλπι. ΝἸΠ] 

οεἶπι 'γὰ ἰογοοίδηυς ἀδίογυ8. τος οὐἶπὶ ἰηΠ 105. 5110}} 

οἱ 5δδρνῖ] 65 δηϊπιος οἴοὶ:, Ὠΐῃ 6 γι συ]ο5, ἰηἀ6 οὐΐοξος 

γοάάθη8, οἱ 51] σοι Γαγία ᾿ϑἀπ 6 Π58 πηαΐϑ, ΔΥΓΟΘΔΠ Δ η] 
ΠΟΙΡ6 οἱ δαυϊαλιϊοποηι. δ. 5] αἤδοίιι8 ἱπηημηούογαίο- 

Ποηὶ δσβοϊ άθηη8, οἱ πηούσεία [κ|η}}168, οἱ ἰπ0 511}}}- 

Πι65 σΥπιυ8. ΝΑΠῚ τ ΘΟΓρΡΟΥΙθυ5 Οἰἴ24Π| Πυδῖγ]8 οχ Γ6- 

ἀϊιπάδι πιὰ 1.5 πογαη] ΘΟΠΙΠιΪχΊ]ΟΏ 5. ΟΓΙΙΠΓΙΓ : 

οἰοιηθη8 ἡπο]ῦδ οὐαὶ ργοργίωδ 5:}}} ἰθ γι 05 ἰΓϑηϑὶ - 

{ἰππη|, οἱ ἱπηι πη Γο8 ΠΊΟΓΌΟ5, οἱ ἔυπογα ργανα ραγίΌη]; 

ἰὰ φυοά οἰἰ8π) ἰπ δηϊπιὰ ΔοοίάἜ γα Υἱάθηλι8. 

Ἵ. Τπππτούεγδιϊοηθη ἰἴδᾳυο «ὐβοϊπεπ)}8, οἱ 5410 - 
Δ:16 πιοάογδι οι ἶβ οἰ δτπιδου τ μοί πί65, ἰη (6Πι|ρ6- 

ΓᾺΠ.8 σου ΚΓΌΘηΐ π! Δ ῃ6 8 Π|68, ργθο 54υ6 ἀἢΠ 56 Π 16 
ἱπου) θάᾶπιι5. δὶ ροϑίυϊαίυμη πο δοοϊρίϑηιβ, ρ6γ- 

ΒΟΥΘΓΘ.118, υἱ δοοϊρίδηιυδ ; 5 δεοορογί 8, ἰἰ60 

Ῥογοον γί }8 αυ͵ἱὰ δορορίιηυ5. Νόηιθ δ ἢ γε] ῖ 

16 ροβιιϊδίυπι ἀοη θη αἰ Πογγὶ ; 8644 οὐποίδιίοη6 

Δϑ9ἰ υἱἱδίοι) δαφδοίονῦ ρᾶγὶὶ. [60 αἰδόγι ροϑίι- 

1λί οοῃπεθάογα, 80 δῶ ρ6 ἰθηίδί! τ ΘΙ) ἰποἰ ΘΓ μ6Γ- 
||, υἱ [6 δι Π6 Ὁ δὰ δυπὶ οομ[υφίαπιυδ, οἱ 5.6 ρα ῦ- 

Βονογεη15. δῖ. χυοαὺδ [Δοϊπηϊ ἢ ε165 6ἱ πηλιΓ6 8 ΠΓΟ 8 

Δι" Δη[68 : ΟΥ} ρίγνΟ 05 51:05 ν᾽ ἀογί! ἢ 56 ἀϊδοοί γα, 
αἰ οὐπὶ αἰαπΠ 0.5 Βα ῖ5 ᾿μἀληϊ, (1 συγαηῖ εἱ ἀοπιοοιϊ οἱ 

ἰογγίουϊα νυ] δ Π0]0η1, ᾧαὧὐ χὰ (ἰΟΓ σοβλιυΓ 

Ρυογυ}} δὶ πιιογηυτ δίπυπι οομἤιζο γα. δὲ. οἱ [γου8. 

Β8ΡΟ ΠλΪΠ 85 ἰμο 41, 0 υἱ πιδὶα Ἰηἤίραϊ, 5οι ὶ δά 

δὸ ρΡογίγα αΐ. Οὐπὶ δυίοπὶ δὰ {{1|υπὶ οοπίυφίυ8, 5" 111 
ΙθΘίυιη δοὶ νὶὶ : 40 5ἱ (4 |68 6550 π|1}8 ἰὴ ἰδ 4110} }}1|18, 

ᾳυλ]ος ἰῃ ἰγδηαυ}} 16, ΠΟη ΟβΘΓΟΠΊ"5 ἰομ Δ 10.) 0- 

-» ΦΖΌΛΝΝΙΒ ΟΠΥΒΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΙΠΈΡ. ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. 192 
αὐυϊὰ ἀδ ποὺ δ Ιοητοῦ "7 ΝᾺπι “Δο1}8 αυοχας 1118. πντ- 
ξηὰ ᾿ΐης ργοναι αν! ΤΟ μου ἢ ἰᾳ) ΘοΟδ510. [60 αἰεί! 

Ργορίιοῖα : Βοπῖιμι πε φεία πμηι Πἰααιὶ πιὸ (Ῥεοί. 1[8. 
11). [μϑδῴμῃ6 Δροϑίο 5 ἀϊςαυαὶ : 15 πιπάο (τἰϑιιπ|ΐ0- 
"ΘΠ Παοϑιιὶ (] οαη. 16. 55). [106 ρῬόγγο Ῥδυ]υβ διιὲι- 

ἀΐοαι, αὐ 1 : δθαίμς ὁδὶ πιϊπὶ δἰἰηνίιδ ΓΗ, ἀπρ6- 

[ωμ6 ξαίαηαῦς γι ηϊ6 οοἰαρἠΐκεί (38. (ον. 13. Ἴ). 160 

ῬΓΟΟΔΙι5 1 ἃ ᾿οι ϑτοη6 ΠΠογαγοίυν, ἰἃ η0η ἰηηροῖτᾶ- 

Υἷι, φυΐα ἰπα πῆ σηλην οαγροῦαὶ ΟΝ απ. 5: σοῦ 

ἰοἱὰπι αν ἀΐθ υἱίδπὶ οχρίογομν8, ᾿π ν ΟΠ ΟΙ5 ἢ] πὶ 

ἰη16 Ὁ Ρογίοια οἰλτίογοπι, ποαυδ {ΠΠπ|πῚ ἰδηῖυ πη), ποι 

οὐἷαπι 4|108 ΟἸΏΠ 63 ἐμ5] 511}165. Εϊομΐηι δ 0}} ΠἸος ρηοίο 
Τη Δ. 15 ΓΟ[ 51}, ΖοΒΘρΙὶ οἷς πηδϑὶβ πιδαίκ 6 εἰδγυὶ : 

ὅλ60}} ἰΐδιν δἰ ρϑίεγ ᾿ρ8108, οἱ ἅνιι5, οἱ φυοϊηυοί οοι- 

βρίευΐ (ὑυδγυμῖ, 50} 6πάϊἀ!οΥ  Ὀυ5 4116 ΘΟΓΟΙ 8 δ5ι:π| ΟΥ- 

ΠΑΪ, ΟΧ ΦΓΠΠΊἾ5. ἀἴ4Π6 (ΘΠ 2110η]ῦὺ5 οἰ σογοπλιὶ εἰ 

Ργοοίαπηϑι! δυιιΐ. Ησρο οἴ 5οίδπιι5 ΟΠιἶδ, 56ου τη} 

δᾺΡΙΘη6Π) ᾿ΠΠ ΠῚ βογιηθηαπι, Ν  [οδἰϊπολλι8 ὧι αἷδ ἰὴ" 

ναεϊονῖδ (οοί!. ἃ. 4), 564 δὰ υὑηνπὶ ἰΔινΐα:} πὸ 5 ἰῃ 51}. 

ΠΉ115. 1} ΟΠ ὨΪ9 [ΟΥΓΠ ΘΓ [ὈΓΔΙΏ 115, ᾿.6 5 σα γίοκο ἐπ Ζυΐ γαιηες 

νῸ  ΒοΓ πιγ 6ἃ 4: ἀροίάμη!. Νὰπι 56 1Γ6, Π10 (δι ρογὸ 
ἀδϑιτυγι 8} γῆ ηπ', Ποἷ 651, ΄Π] ροΓη δἰ. ἢΠ|Π85 αι 6]- 

ἄσγο; {Π8115 ὙγῸ ΟΠ φγηιϊίασιμη δοιΐοηα ἴδγγο, 

Ῥγου (815 ποϑίγα 6δὶ οριιδ. Ουοὐ 5ὶ ἢλι, οπηηΐἷδ 5θηιθη- 

(0 Ὀοπᾶ ; ] γϑγὸ 86η|υλπίιγ, αὐ4ι6 6 ργοθα μόνος, 

ἐς σόγο βρί δινάϊἀϊογθϑ οἴΠείδιμι, φυοάσιιπεψια 1|2- 

ἐπὶ (Ποτὶς χοἰ ρἰΑΠη}}8, θγα 25. (6. Οπιη] 05 ΠΙΆ] ΟΠ’ 05 

οἱ, φυΐ πιο} 18 πον! αιιᾶπιὶ 05 ἱρϑὶ φι! ποἱ ἷς οτρο- 

ἄϊαι, αυΐφυα ραγθηΐυπι ΟΡ Π08 υἱποὶϊ διμογοπὶ : οἱ 
οο αἱγιπηια γϑιϊοοϊηίαην ἰπ Πα θυ 5}}}0οὸῖ φογυπιιῖς 

ΠΟ 58 ἰρ518 γϑοδι ϑηῖοδ, σΟΠΙ ΓΙ ἃ Πι|}5 ΠΙΟΓΌΓΟΩΙ, οἵ 
εἰογίδηι γοίυγαηνιβ θ60, 4υἱ ἴπ Οπη θι18 ΟἸ ΠΙΆ δὰ π..- 

δῖγαπι {}ΠΠ4τ|6π} ἀἰκραιδῶι. 5:16 οὐἷπὶ οἱ ἰηςφ᾿ ἀἷλ5. [π- 

οἶδ ἀδρο! ! διηι8, οἱ ΠΛ ΘΟ 0168 ΘΟΙΌΠ.5. ΠΟΙ 56- 

αυδηηυῦ : 41:15 ΠῸ5 ΟΠ1Π68 5506 ἐοης ει σΓαιΐα οἱ 

Ὀοιδη αι6 οι ΐηἱ ποϑιγὶ 36βυ ΟΠ Ρῖϑι}, αυΐσν Ραμ 
δἰογία, ἐμ ρογί πὶ, ΠΟΥ, οὐ Βαηοίο ϑρίὶΓ (π|ι, ἢϊμπις 
Θ( δ ΡῈ Γ, οἱ ἴῃ 5:8 61} 5: ΟυΪΟΓΌΠΊ. ΑΠΊδιι. 

1. 8ἷς γοοῖὸ βυὶϊ. οἱ αἰϊψιιοι Μδημβογί θεῖ. ΑἸ νοτο οἱ Μὸ- 
ΤΕ ]., δὲ φιιδξα ἐδ ἑεπίαἰίον!ς ἰοηποῦ ὃ 

ἨΟΜΙΙΙΑ ΧΙ. 

(ρ. δ. νυ. 7. Εἱάθπς αμίθηι ἡμ{{096 ϑααάἀμοαογιηι εἰ Ῥίια- 
τίεογμπι υέξπίεπίες αὐ ϑαρίϊξηιμηι Ἔηι, αἰαὶ! εἰς : 

(ἀοπὶπιῖπα υἱροταγιηι, ημὶς ἀσηιοηδίγανϊέ υοδὶξ [6676 

α νεηΐμγα ἰτα ᾿ 

1, ΟἿΡ ογξο αἷἱ Ομεΐδιυς, 605 ΠΟη οΓΘ 856 ΖοΔη- 
ηἰ  Ουΐαὰ πο ογαὶ {ΠΠυὰ οὁγοάογὸ, οὐτθ θυ ηυΐ 4} 
ἦρ50 ρα! σα θαίυγ, ποη δοοὶρογοιί. Νὰπι οἱ ργορ δε! 8 

οι ἰορίϑἰαιογὶ διϊδη γα νἀ θυδηίυν : οἱ ἰδπιοη ἀϊχὶὶ 

ἢ 16 ποῖὶ αἰλθηἀΐ556, 412 οὐτι ιὶ αἱ 1115 ργιουϊοαυα- 
ἴ0Ὁ 0) ΓΕΟΘΡΟΓυμΝ : δὲ ἐπ έηι ἐγοάθγοιῖς Μουεὶ, τπαυΐὶ, 
ἐγ μετ εἰὶς αἰ ἶφιι6 οἰ πὶ ὶ (]οαπ. ὅ. 40). Εἰ ροπίοα ἰηϊοῦ- 
τοξαιϊ ἃ ΟἸ τ διο, Βαριΐειια δοαιιπὶς 46 εει7 ἀϊοοῦαμι: 

δὲ ἀϊτοτίηιι8, δ (εΥγα, (δας ἐμὐϑαηι; δὶ υθγο ἐ{)χ6- 

τίημις, δ6 σοῖο, ἀἰεοί ποῦϊδ, ()αγῸ ΘΥ00 ποπ ἐγεάϊἸ εις 
εἰ (Μαιιἢ. 421. 25. 26)7 ἔχ [5 ἜΓσΟ οπιμἶθι}5 ρα πὶ 
681 ἰρ805 γῆ 556 οἱ ὑφριϊζαῖο5 [|]556, 564 ἰῃ ἢάὁ ρι:Ὁ- 
ἀϊοδιϊοηΐβ πο πηδη3ΐ556. [υϊδηδιη Φοληη65 ᾿ΠΠογυη π6- 

αυϊίαπι οϑἰοπαἶ,, αηδηάο }ΠΠ| διὰ Βαριϊϑίδια εἰ βογιὶ 

ἀϊοθι68 : δὲ ἐμ ἐ5 Εἰίας, εἰ ἰὰ ες Οἰιγί εις (]οαπ 1. 41); 
αυδηγυῦγοπῃ ἱπίυ} Δ, (μὲ ἀπίόπι ηιϊδδὶ [μγαπί, ογανὶ δ 

Ῥιηαγὶδαὶς (ἱά. υ. 34). Οαἱὰ ἰσίτν  Δηηοη ἰαγυα ρο- 
Ρυ]ῖ ἰάΐρϑυπι ρυίΐϑθαηι ἢ Ειϊδπὶ : νογυπὶ ῥ᾽ οἷν οἰ] οἱ 

θη ἢς βηβρίοαυλιυγ; Ρ]αγίϑοοϊ Ὑ6ὙῸ ἰρϑιηὶ ἰη 
ΒΟΓΠΙΟΠΘ ΟΡ 6Γα γο]θαηϊ. Ουΐα Θηΐ ἢ ἰη σΟμ 6850 ἀΓλὶ 

Οἰρδίαμη 6856 νοηϊυγυ!η οχ νῇςο αγ ἀἶἷδ, ἢἰσ γογῸ 
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γρόνον; Ἀπόσχου χαὶ τῆς γυναιχὸς τῆς σῆς ὡρισμέ- 
νὰς ἡμέρας" ἐγχράτειαν ἄπχησον. “Υόρισας χαὶ ἐτύ- 
πτήσας δ᾽ παριόντας ; Εὐλόγει λοιπὸν τοὺς ὑδρίζον- 
ταξ, χαὶ εὐεργέτει τοὺς πλήττοντα:. Οὐ γὰρ ἀρχεε 
εἰς ὑγείαν ἡμῖν τὸ βέλος ἐξελεῖν μόνον, ἀλλὰ δ" χαὶ 
τῷ τραύματι φάρμαχα ἐπιθεῖναι. ἙἘτρύφησας χαὶ 
ἐμεθύσθης τὸν ἔμπροσθεν χρόνον ; Νήστευε χαὶ ὑδρο- 
ποσυίχ πρόπεχε ὅδ. ἵνα τὴν ἐχεῖθεν ἐγγενομέντν λύμην 
ἀνέλης. Εἶδες ἀχολάστοις ὀφθαλμοῖς κάλλος ἀλλότριον ; 
Μηδὲ ὅλως ἴδῃς γυναῖχα λοιπὸν, ἵν᾽ ἐπὶ 56 πλείονι 

χαταστῇς ἀσφαλεία. “ἔχχιλινον γὰρ, φησὶν, ἀπὸ χα- 
κοῦ, καὶ ποίησον ἀγαθόν" χαὶ πάλιν Παΐῖσον τὴν 
γλῶσσάν σου ἀπὸ χαχοῦ. χαὶ χείζη σου τοῦ 
μὴ ωὠλῆσαι δό,ον. ᾿Αλλ᾽ εἰπέ μοι χαὶ τὸ ἀγαθόν. 
Ζήτησον εἰρήνην, καὶ δίωξον αὐτήν" οὐ τὴν πρὸς 
ἀνθρώπους λέγω μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὴν πρὸς τὸν Θεόν. 
Καὶ χαλῶς εἶπε, Δίωξον" ἀπελήλαται γὰρ καὶ ἐχδέ- 

ὄληται, χαὶ τὴν γὴν ἀφεῖσα εἰς τὸν οὐρανὸν ἀπεδήμη- 
σεν. ᾿Αλλὰ δυνησόμεθα 57 αὐτὴν πάλιν ἐπαναγαγεῖν, 
ἐὰν θέλωμεν, ἀπόνοιαν χαὶ ἀλαζονείαν γαὶ πάντα τὰ 
χωλύματα αὐτῆς ἐχδαλόντες, τὸν σώφρονα τοῦτον 
καὶ λιτὸν διώχειν βίον. Οὐδὲν γὰρ ὀργῆς χαλεπώτερον 
χα! θρασύτητος. Αὕτη ὅδ χαὶ τετυφωμένους χαὶ δου- 
λοπρεπεῖς ἐργάζεται, δι᾽ ἐχείνου μὲν χαταγελάστους, 
διὰ τούτου δὲ μισητοὺς ποιοῦσα, χαὶ ἐναντίας εἰσ- 

ἄγουσα χαχίας, ἀπόνοιάν τε ὁμοῦ χαὶ χολαχείαν. ᾿Αλλ᾽ 
ἐὰν τὴν πλεονεξίαν τοῦ πάθους περιχόψωμεν, χαὶ τα- 

εινοὶ μετὰ ἀχριδείας, χαὶ ὑψηλοὶ μετὰ ἀσταλείας 
ἐσόμεθα. Καὶ γὰρ καὶ ἐν τοῖς σώμασι τοῖς ἡμετέροις 
ἀπὸ πλεονεξίας αἱ δυσχρασίαι γίνονται" καὶ ὅτε τοὺς 

οἰχείους ὄρους ἀφέντα τὰ στοιχεῖα εἰς ἀμετρίσν ἐξέλ- 
θῃ, τότε αἱ μυρίαι νόσοι χαὶ οἱ χαλεποὶ τίχτονται θά- 
νατοι’ ὅπερ χαὶ ἐπὶ τῆ; ψυχῆς συμδαϊνον ἴδοι τις ἄν. 

ζ΄, Περιχόψωμεν τοίνυν τὴν ἀμετρίαν, χαὶ τὸ σωτή- 
ριον τῆς συμμετρίας πίνοντες δ’ φάρμαχον, μένωμεν 
ἐπὶ τῆς εὐχρασίας τῆς προσηχούσῃς, χαὶ ταῖς εὐχαὶς 
μετὰ ἀχριδείας προσέχωμεν. Κἂν μὴ λάδωμεν, πα- 
ραμείνωμεν, ἵνα λάδωμεν" χἂν λάθωμεν, ἐπειδὴ ἐλά- 
ὄομεν 55. Οὐδὲ γὰρ αὑτὸς βούλεται ἀναδάλλεσθαι τὴν 
δότιν, ἀλλὰ τῇ μελλήσει τὴν προσεδρείαν ἡμῖν 5" σοτί- 
ζεται. Διὰ τοῦτο χαὶ ὑπερτίθεται τὴν αἴτησιν, χαὶ 
πειρασμὸν συγχωρεῖ πολλάχις ἐπελθεῖν, ἵνα συνεχῶς 
πρὸς αὐτὸν καταφεύγωμεν, χαὶ χαταφυγόντες " μέ- 
νωμεν. Οὕτω χαὶ πατέρες φιλόστοργοι ποιοῦσι, χαὶ 
μητέρες φιλόπαιδες " ἐπειδὰν “" ἴδωσι τὰ παιδία τὴν 
πρὸς αὐτοὺς συνουσίαν ἀφέντα χαὶ μετὰ τῶν ὁμηλί- 
χων παίζοντα, πολλὰ τοὺς οἰκέτας ὑποχρίνασθαι 5" 

ἵνα Εαἀ4. πιοχλ ἐγγινομένην ["). Ε΄. 
Ε. Ε. 59 πιόντες Ἐδά, 
γοντες Β. οἰ ργ, ἢ. 55 ἐπειδὰν] Διὰ. γάρ Α. Β. 
47 πώποτε! δύ. διόλαμψαν χαὶ Α. Β. λἀά. ἔλαμψα 
ἴΓρΡ. “' σοφόν] τοῦ σοφοῦ Α. Β. |). Ῥαυ]ο ροβϑὶ σπεύδωμεν Βαϊ. 
ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν [πὰ 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΕΌΝΜ 10... ΧΙ. 

ὁ ἐπῆῇ ἐν Β. 5 δυνάμεθα 66. 
60 ἐλάβδομεν)] 444. μὴ ἀποστῶμεν ΕΑ. νἱά. δἀποί. 

δι ὑποχρίνεσθαι Α. Β. 4 ἐπιγίνεσθαι ἢ. 55 δὲ οπι. Ε0ι]. 
ν χαί Βαἀά. Ῥοϑὶ πώποτε ἀϊδιϊηχιογα νἱάθηίαγ [π- 
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παρασχευάζουσι φοδερὰ͵ ὥστε ὑπὸ τοῦ δέους χατ- 
αναγχασθῆναι πρὸς τὸν μητριχὸν χύλπον χαταφυγεῖν. 
Οὕτω καὶ ὁ Θεὸς ἀνατείνεται πολλάχις ἀπειλὴν, οὐχ 
ἵνα ἐπαγάγῃ, ἀλλ᾽ ἵνα πρὸς αὑτὸν ἐφελχύσηται. Ὅταν 
γόοιο ἐπανέλθωμεν πρὸς αὑτὸν, λύει τὸν φόδον εὐθέως" 
ὡς; εἴγε ὅμοιοι ἣμεν ἐν πειρασμοῖς καὶ ἐν ἀνέσει, 
οὐδ᾽ ἂν ἐδέητε πειρασμῶν. [148] Καὶ τί λέγω περὶ 
ἡμῶν ; Καὶ γὰρ τοῖς ἁγίοις ἐχείνοις πολὺς ἐντεῦθεν 
ὁ σωφρονισμὸς ἦν. Διὰ τοῦτο χαὶ ὁ Προφήτης λέγει" 
᾿Αγαθόν μοι ὅτι ἐταπείνωσάς με. Καὶ αὐτὸς δὲ τοῖς 
᾿Αποστόλοις ἔλεγεν. Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ὄξετε. 
Καὶ ὁ Παῦλος τοῦτο αὐτὸ αἰνίττεται, ὅταν λέγῃ " 
Ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκὶ, ἄγγειος Σατᾶν, ἵνα 

4|48 κοιϊαφίζῃ. Διὸ καὶ δεηθεὶς ἀπαλλαγῆναι τοῦ πει- 
ρασμοῦ, οὐχ ἐπέτυχε, διὰ τὸ πολλὴν ἐξ αὐτοῦ τὴν 
ὠφέλειαν ἐγγίνεσθαι “δ. Ἐὰν δὲ χαὶ τοῦ Δανὶδ τὸν 
βίον ἐπέλθωμεν ἅπαντα, εὑρήσομεν αὐτὸν ἐν τοῖς 
χινδύνοις λαμπρότερον ὄντα, χαὶ αὐτὸν, χαὶ τοὺς 
ἄλλους ἅπαντας τοὺ; κατ᾽ ἐχεῖνον. Καὶ γὰρ ὁ Ἰὼδ 
τότε μειζόνως ἔλαμψε, καὶ ὁ Ἰωσὴφ δὲ 55 οὕτως ἐπὶ 
πλέον εὐδοχίμησε, χαὶ ὁ Ἰαχὼδ δὲ, καὶ ὁ τούτου πα» 
τὴρ, χαὶ ὁ ἐχείνον, χαὶ πάντες ὅσοι πώποτε 57 λαμ-- 
προτέρους ἀνεδήσαντο στεφάνους. ἀπὸ θλίψεων χαὶ 
πειρασμῶν χαὶ ἐστεφανύθησαν, χαὶ ἀνεχηρύχθησαν. 
ἽΔπερ πάντα συνειδότες, χατὰ τὸν σοφὸν "5 λόγον, ὴ 
σπεύσωμεν ἐν καιρῷ ἐπαγωγῆς, ἀλλ᾽ ἕν μόνον ἑαυ- 
τοὺς παιδεύσωμεν, τὸ φέρειν πάντα γενναίως, καὶ 

μηδὲν πολυπρανμονεῖν, μηδὲ περιεργάζεσθαι τῶν 
γινομένων. Τὸ μὲν γὰρ εἰδέναι, πότε δεῖ λυθῆναι τὰς 
θλίψεις, τοῦ συγχωροῦντος αὐτὰς προσελθεῖν Θεοῦ " 
τὸ δὲ ἐπενεχθείσας μετὰ πάσης φέρειν εὐχαριστίας, 
τῆς ἡμῶν εὐγνωμοσύνης λοιπὸν ἔργον ἐστίν " ὅπερ 
ἐὰν γένηται, πάντα ἕψεται τὰ ἀγαθά. “Ἵν᾽ οὖν ταῦτα 
ἕπηται, χαὶ δοχιμώτεροι μὲν ἐνταῦθα, λαμπρό-ερο. 
δὲ ἐχεῖσε γενώμεθα, πᾶν ὃ ἐὰν ἐπενεχθῇ δεχώμεθα, 
χάριν εἰδότες ὑπὲρ πάντων τῷ εἰδότι μᾶλλον ἡμῶν τὸ 
συμφέρον, καὶ τῶν γεγεννηχότων σφοδρότερον ἡμᾶς 
φιλοῦντι" χαὶ τούτους ἀμφοτέρους τοὺς λογισμοὺς 
καθ᾽ ἕχαστον τῶν δεινῶν ἑαντοῖς ἑπάδοντες, χατα- 
στέλλωμεν τὴν ἀθυμίαν, χαὶ δοξάζωμεν ἐν πᾶσι τὸν 
πάντα ὑπὲρ ἡμῶν ποιοῦντα χαὶ πραγματευόμενον 
Θεόν. Οὕτω γὰρ χαὶ τὰς ἑπιδουλὰς διαχρουσόμεθα 
ῥᾳδίως, καὶ τῶν ἀχηράτων ἐπιτευξόμεθα στεφάνων “», 
χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ Πατρὶ δόξα, χράτος, τιμὴ. σὺν 
ἁγίῳ Πνεύματι, γῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ὕτη] δ4ἀ. γάρ 
51 ἡμῶν Βιάα. 

δὲ ἐ«ὐ ξας ἰΐ , 8 . δεῖ. Β- δε ὑ [ ᾿ , ἐτύπτησας} ἔπληξας ἰἰάοπ). δι ἀλλά] Δἀὰ. δεῖ Α. Β ὑδροποσίᾳ ἐπϑα τ, ΠΡῸΣ Τρσεγε 

4, χαταφεύ- 

59. στεφάνων] Δι. ὧν γένοιτο πάντας 

[149] ΟΜΊΈΛΙΑ ΙΔ’. 
᾿"δὼν δὲ πο.1λοὺς τῶν Σχαδδουχαίων 19 χαὶ Φαρι- 
σαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ, 
εἶπεν» αὑτοῖς" Γεγνήματα ἐχιδγῶν, τίς ὑπέδειξεν 
ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς με.1λούσης ὀργῆς ; 

α΄. Πῶς; οὖν φησιν ὁ Χριστὸς, ὅτι οὐκ ἐπίστευσαν 
Ἰωάννῃ ; Ὅτι οὐχ ἦν τοῦτο πιστεῦσαι, τὸ τὸν χτρυτ- 
τόμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ μὴ δέξατθαι. Ἐπεὶ χαὶ τοῖς Προ- 
φήταις ἔδοξαν προσέχειν ' χαὶ τῷ Νομοθέτῃ ἀλλ᾽ 
ὅμως ἔφησεν αὐτοὺς μὴ προσεσχηχέναι, ἐπειδὴ τὸν 
παρ᾽ ἐχείνων προφητενόμενον οὐχ ἐδέξαντο. Εἰ γὰρ 
ἐπιστεύσατε, φησὶ, Μωῦσῇ, ἐπιστεύσατε ἂν ἐμοί" 

Καὶ μετὰ ταῦτα δὲ ἐρωτώμενοι παρὰ τοῦ Χριστοῦ, 
Ἰὸ βάπτισμα ᾿Ιωάγγου πόθεν ἐστίν; ἔλεγον, ὅτι 
᾿Εὰν εἴπωμεν, ἀπὸ γῆς, φοδούμεθα τὸν ὄχιῖον" 
ἐὰν εἴπωμεν, ἀπὸ οὐραγοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Πῶς οὖν 
οὐχ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; Ὥστε ἐξ ἀπάντων τούτων 

δῆλον, ὅτι παρεγένοντο μὲν χαὶ ἐθαπτίσθησαν᾽" οὐ 
μὲν ἔμειναν ἐπὶ τῆς πίστεως τοῦ χηρύγματος. Καὶ 
γὰρ ὁ Ἰωάννης δείχνυσιν αὐτῶν τὴν πονηρίαν, ἐξ ὧν 
πρὸς τὸν Βαπτιστὴν ἔπεμπον λέγοντες" Εἰ σὺ δἷ 

Ἡ Δίας; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός ; διὸ καὶ ἐπήγαγεν" Οἱ 
δὲ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων». Τ' οὖν; 

79 Φλρ. καὶ Σαδ. Α, (, 7! προσέχειν ὁπι. (. προσεσγτυχέναι Εὶ ἃ. 
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οὔχὶ καὶ οἱ ὄχλοι τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐνόμιζον ; φησίν Ἶ-. 

᾿Αλλ᾽ οἱ μὲν ὄχλοι ἀπὸ γνώμης ἀπλάστον τοῦτο ὁπ- 

ὠπτευον" οἱ δὲ Φαριπαῖοι, ἐπιλαθέσθαι βουλόμενο:. 

Ἐπειδὴ γὰρ ὡμολόγητο ἀπὸ τῆς χώμης τοῦ Δαυῖδ 
ἔρχεσθαι τὸν Χριστὸν, οὗτος δὲ ἀπὸ τῆς Λευϊτιχῆῇς 
φυλῇς ἦν, ἔνεδρα 15 ἐτέθεσαν ἐχ τῆς ἐρωτήσεως, ἵνα 
εἴ τι τοιοῦτον εἴποι, ταχέως ἐπιθῶνται. Τοῦτο γοῦν 
χαὶἐχ τῶν ἑξῆς ἐδήλωσε “ μηδὲν γὰρ ὧν προσεδό- 
χησαν ὁμολογήσαντος, καὶ οὕτως ἐπιλαμδάνονται 
ἔγοντες “ Τί οὖν βαπτίζειο. εἰ σὺ οὐκ εἴ ὁ Χρι- 
στός ; Καὶ ἵνα μάθῃ; ὅτι ἑτέρᾳ μὲν οἱ Φαρισαῖοι, 
ἑτέρᾳ δὲ ὁ δῆμος παρεγένοντο γνώμῃ, ἄχονσον πῶς ὁ 
Εὐαγγελιστὴς χαὶ τοῦτο ἐδήλωσε " περὶ μὲν τοῦ δήμου 
λέγων, ὅτι Παρεγίνοντο ᾽" χαὶ ἑδαπτίζοντο ὑπ᾽ αὐτου, 
ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὑτῶν" περὶ δὲ τῶν 
Φαρισαίων οὐχέτι ὁμοίως, ἀλλ᾽ ὅτι Ἰδὼν πολλοὺς 
τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουχαίων ἐρχομένους, 
ἔλεγε" Γενγήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν 
φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς ; βαθαὶ τῆς μὲ- 
γαλονοίας ἰ Πῶς διαλέγεται πρὸς ἀνθρώπους αἱμάτων 
ἀεὶ διγῶντας προφητιχῶν, χαὶ ὄφεων οὐδὲν ἄμεινον 
διακειμένους πῶς χαὶ αὐτοὺς. καὶ τοὺς γεγεννηχότας 
μετὰ πολλῆς διαδάλλει τῆς παῤῥησίας. 

Ναὶ, φησίν" ἀλλ᾽ ἡ μὲν παῤῥησία πολλή " τὸ δὲ 
ζητούμενον, εἰ λόγον ἔχει τιν παῤῥησία αὔτη. 
Οὐδὲ γὰρ ἁμαρτάνοντας εἶδεν, ἀλλὰ μεταθαλλομένους" 
διόπεο οὐδὲ ἐγχαλέσα: ἐχρῆν, ἀλλὰ χαὶ ἐπαινέσαι χαὶ 
ἀπηέξασθαι, ὅτι πόλιν ἀφέντες χαὶ οἰκίας ἔδρα 
ἀχουτόμενοι τοῦ χηρύγματος. [150] Τί οὖν ἂν εἴποι- 
μεν, Ὅτι οὐ τοῖς παροῦσιν, οὐδὲ τοῖς γινομένοις 
προσεῖχεν, ἀλλὰ τὰ ἀπόῤῥητα τῆ: διανοίας αὑτῶν 
ἀπίστατο, τοῦ Θεοῦ τοῦτο" " ἐχχαλύψαντος. ᾿Επεὶ οὖν 
μέγα ἐφρόνουν ἐπὶ τοῖς προγόνοις, χαὶ τοῦτο αἴτιον 
οὑτυῖ:; τῆς ἀπωλείας ἐγίνετοϊδ, χαὶ εἰς ῥᾳθυμίαν 
ἐνέθαλλε, τὴν ῥίζαν τῆς ἀπονοίας περιχκύπτει, Διὰ 
τοῦτο χαὶ ὁ Ἰ]σαΐας ἄρχοντας Σοδόμων χαλεῖ, χαὶ 
λαὸν Γομόῤῥας" καὶ ἕτερος προφήτης φησίν " Οὐχ 
ὡς υἱοὶ Αἰθιόπων ὑμεῖς ἐστε; χαὶ πάντες αὑτοὺς 
ταύτης ἀπάγουσι τῆς ὑπολήψεως, τὸ φύσημα αὑτῶν 
χενοῦντες, τὸ μυρίων αὑτοῖς αἴτιον γενόμενον χαχῶν. 
Ἀλλ᾽ οἱ μὲν Προφῆται, φησὶν, εἰχότως ᾿ ἀμαρτάνον- 
τας γὰρ ἑώρων’ ἐνταῦθα δὲ τίνος ἕνεχεν χαὶ διὰ τί 
πειυομένους ὁρῶν αὐτῷ 77, τοῦτο ποιεῖ : Ἵνα ἀπαλω- 
τέρους ἐργάσηται, Εἰ δέ τις μετὰ ἀχριδείας προσέχοι 8 
τοῖς λεγομένοις, χαὶ ἐγχωμίῳ τὴν ἐπιτίμησιν ἐχκέ- 
ἐ8 5. θαυμάζων γὰρ αὐτοὺς, ὅτι ἀψὲ γοῦν ποῖξ τὰ 
δύνατα αὑτοῖς σχεδὸν εἶναι δοχοῦντα ἱδυνέθησαυ, 

ταῦτα ἔλεγεν. Ἐφελχομένου τοίνυν αὐτοὺ;: μᾶλλόν 
ἐστιν ἡ ἐπιτίμησις, καὶ παρασχενάζοντο; ἀνανῆψαι, 
Ὅταν γὰρ φαίνηται ἐχπληττόμενος, χαὶ τὴν ἔμπρο- 
σθεν δείχνυσιν αὐτῶν πονηρίαν πολλὴν οὖσαν, χαὶ τὴν 
μεταθδολὴν θαυμαστὴν χαὶ παράδοξον. 11 γὰρ γέγονε, 
φησὶν, ὅτι παῖδες ὄντες ἐχείνων, χαὶ οὕτω τραφέντες 
χαχῶς, μετενόησαν 7" ; πόθεν ἡ τοσαύτη γέγονε 5 
μεταθολῆ; τίς τὸ τραχὺ τῆς γνώμης αὑτῶν "" χατ- 
ἐμάλαξε: τίς διώρθωσε τὸ ἀνίατον ; Καὶ ὄρα πῶς αὐς- 
τοὺς εὐθέως ἀπὸ τῶν προοιμίων ἐξέπληξε, τοὺς περὶ 
τῆς γεέννης προχαταδαλλόμενος λόγους. Οὐ γὰρ εἶπε 
τὰ εἰωθότα" Τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν τοὺς πολέμους, 
τὰς τῶν βαρθάρων ἑφόδους, τὰς αἰχμαλωσία:ς, τοὺς 
λιμοὺς, τοὺς λοιμούς ; ἀλλ᾽ ἄλλην τινὰ χόλασιν προ- 
ἀνεχρηύετο μηδέποτε αὐτοῖς φανερὰν γεγενημένην, 
οὕτω λέγων Τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς 
ι6..1υὐὗσης ὀργῆς; 

δ’. Καλῶς δὲ αὑτοὺς χαὶ γεννήματα ἐχιδνῶν ἐχάλεφε 
. Ἶ φησίν) ναὶ, φησίν Μυγ. Βεη. ναὶ, ἐνόμιζον Α, Β, ὅιν. 
δ χοῦτο ΟΙΉ. Ἀ. τοῦτο ἐχχ. τοῦ Θεοῦ (). ταῦτα ἐχχ, αὐτῷ τοῦ Θ. Β. 
Ε. 7 ὁρῶν αὐτῷ, ΠῚ αὐτῷ ὁρῶν, τοῦτο Εἰ. ὁρῶν, τοῦτο αὐτό ΕΒαά. 
μετενόησαν Μοταΐ. πάθοι 

ς. ΖΦΟΛΝΝΙΣ ΟΠΥΘΟΌΒΘΤΟΜΙ ΔΆΘΙΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 19} 

Καὶ γὰρ ἐχεῖνο τὸ θηρίον διαφθεῖρον "" τὴν ὠδίνουσαν, 
χαὶ διατρῶγον τὴν γαστέρα αὐτῆς, οὕτω λέγεται 
προϊέναι εἰς φῶς" ὅπερ χαὶ οὗτοι ἐποίουν, πατραλοΐαι 
χαὶ μητραλοῖαι γινόμενοι, χαὶ τοὺς διδασχάλους ταῖς 
ἑαυτῶν διαφθείροντες χερσίν. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἴσταται μέχοι 
τῆς ἐπιτιμήσεως, ἀλλὰ καὶ συμδουλὴν εἰσάγει" 
Ποιήσατε γὰρ 55, φησὶ, χαρποὺς ἀξίους τῆς μετα- 
γοίας. Οὐ γὰρ ὀρχεῖ τὸ φυγεῖν τὴν πονηρίαν "", ἀλλὰ 
χαὶ ἀρετὴν δεῖ πολλὴν ἐπιδείξασθαι. Μὴ δ᾽ γάρ τὰ 
τὰ ἐναντία χαὶ συνήθη, ὅτε δ᾽ πρὸς ὀλίγον συστελλό- 
μένοι χρόνον, ἀν τὴν αὐτὴν ἐπανῆτε πάλιν πονη- 
ρίαν. Οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς παραγεγόναμεν, ὡς χαὶ 
οἱ ἔμπροσθεν Προφῆται. Ἐξηλλαγμένα γὰρ τὰ πιρ- 
ὄντα. χαὶ ὑψηλότερα, ἐπεὶ χαὶ αὑτὸς παραγίνεται 
λοιπὸν ὁ Κριτὴς. [151] αὐτὸς ὁ τῆς βασιλείας Δεσπό- 
τῆς, πρὺς μείζονα ἄγων φιλοσοφίαν, εἰς τὸν οὐρανὸν 
χαλῶν, χαὶ πρὸς τὰς ἐχεῖ διατριδὰς ἀνέλχων. Διὰ 
τοῦτο χαὶ τὸν περὶ τῆς γεέννης ἀναχαλύπτω λόγον “ 
χαὶ γὰρ χαὶ τὰ ἀγαθὰ χαὶ τὰ λυπηρὰ, ἀθάνατα. Μὴ 
τοίνυν τοῖς αὐτοῖς ἐμμένετε δ΄, μηδὲ τὰς εἰωθυίας 
προθάλλεσθε προφάσεις, τὸν 'λόραλμ, τὸν Ἰσαὰχ, 
τὸν Ἰαχὼδ, τῶν προγόνων τὴν εὐγένειαν, Ταῦτα δὲ 
ἔλεγεν, οὐ χωλύων αὐτοὺς λέγειν ἐξ ἐχείνων εἶναι τῶν 
ἁγίων, ἀλλὰ χωλύων μὴ τούτῳ θαῤῥεῖν, τῆς χατὰ 
Ψυχὴν ἀρετῆς ἀμελοῦντας, χαὶ τὰ χατὰ διάνοιαν ςἰς 
μέσον ἐχφέρων, καὶ τὰ μέλλοντα προφητεύων. Καὶ 
γὰρ μετὰ ταῦτα φαίνονται λέγοντες" μεῖς πατέρα 
χομεν τὸν δραὰμ, καὶ οὐδενὶ δεδου.ἰεύχαμεν 

πώποτε. Ὦπει οὖν τοῦτο ἦν, ὃ μάλιστα αὐτοὺς εἰς 
ἀπόνοιαν ἧἣρε χαὶ ἀπώλεσε, πρῶτον αὑτὸ χαταπτέλλε:. 
ἐμ δὲ πως μετὰ τῆς εἰς τὸν πατριάρχην τιμῆς τὴν 
ὑπὲρ τούτων ποιεῖται διόρθωσιν. Εἰπὼν γὰρ, Μὴ 
δόξητε 2έγειν, ὅτι πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αὐραὰμ, 
οὐχ εἶπεν, Οὐδὲν γὰρ ὑμᾶς ὁ πατριάρχης ὠφελῆσαι 
δυνήσεται" ἀλλ᾽ ἡμερώτερόν πιὺς χαὶ προσηνέστερον 
αὐτὴ τοῦτο ἡνίξατο εἰπών Δύναται γὰρ ὁ Θεὸς δᾳκ 
τῶν» 1ἰθων τούτων ἐγεῖραι τέχνα τῷ ᾿Αδραάμ. Τινὲς 
μὲν οὖν φᾶσιν, ὅτι περὶ τῶν ἐθνῶν ταῦτα λέγει, 
ἰθους αὑτοὺς μεταφοριχῶς χαλῶν " ἐγὼ ὃς χαὶ ἑτέ-» 

ρᾶν ἔννοιαν τὸ εἰρημένον «ημὶ Ἂν, Ποίαν δὴ ταύ- 
τὴν Μὴ νομίζετε, φησὶν, ὅτι ἐὰν ὑμεῖς ἀπόλησθε, 
ἄπαιδα ποιήσετε "5 τὸν πατριάρχτν. Οὐχ ἔστι τοῦτο, 
οὐχ ἔστι. Τῷ γὰρ Θεῷ δυνατὸ" χαὶ ἀπὸ λίθων ἀνθρώ- 
πους αὐτῷ δοῦναι, καὶ εἰς τὴν συγγένειαν ἐχεΐίνην 
ἀγαγεῖν, ἐπεὶ χαὶ ἐξ ἀρχῆς οὕτως ἐγένετο. Τῷ "᾽ γὰρ 
ἐχ λίθων ἀνθρώπους γενέσθαι ὅμοιον ἣν τὸ ἀπὸ τῆς 
μήτρας ἐχείνης τῆς σχληρᾶς προελθεῖν παιδίον. "Ὅπερ 
οὖν χαὶ ὁ Προφήτης αἰνιττόμενος ἔλεγεν" 'Ἐμδιέψατε 
εἷς τὴν στερεὰν πέτραν, ἐξ ἧς ἐλατο θητε, καὶ 
εἰς τὸν βόθυνον τοῦ άχχου, ἐξ οὗ ὠρύχθητε" 
ὁμδιλέψατε εἰς ᾿Αδραὰμ τὸν πωτέρα ὑμῶν, καὶ εἰς 
Σάῤῥαν" τὴν ὡδίγουσαν ὑμᾶς. Ταύτης τοίνυν τῇς 
προφητείας αὑτοὺς να ΑΙ ΒΥ σΚΕΙ δειχνὺς ὅτ: εἰ ἐξ 
ἀρχῆς οὕτω θαυμαστὸν "3 αὑτὸν ἐποίησε πατέρα, ὡσ- 
ανεὶ χαὶ ἐχ λίθων αὐτὸν ἐποίησε, δυνατὸν χαὶ νῦν 
τοῦτο γενέσθαι. Καὶ ὅρα πῶς χαὶ φοθεΐ χαὶ ἐχχόπτει. 
Οὐ γὰρ εἶπεν, ὅτι ἤγειρεν ἤδη, ἵνα μὴ ἀπογνῶσιν 
ἑαυτῶν᾽ ἀλλ᾽ ὅτι Δύναται ἐγεῖραι. Καὶ οὐχ εἶπεν, 
ὅτι δύναται ἀνθρώπους ποιῆσαι ἀπὸ λίθων, ἀλλ᾽ ὃ πολ- 
δ μεῖζον ἣν, καὶ συγγενεῖς χαὶ παῖδας τοῦ ᾿Αδραά!. 
Εἶδες πῶς τέως ἀπέστησεν αὐτοὺς τῆς περὶ τὰ σω- 
ματιχὰ φαντασίας, χαὶ τῆς εἰς τοὺς προγόνους κατα- 
φυγῆς, ἵνα ἐν τῇ οἰχείᾳ μετανοίᾳ χαὶ σωφροσύνῃ τὴν 
ἐλπίοα τῆς σωτηρίας ἔχωσιν; εἶδες πῶς τὴν τῆς σαρχὺς 
χβαλὼν 3" συγγένειαν, τὴν ἀπὸ τῆς πίστεώς εἰσάνε:; 

γ΄. Σχόπει τοίνυν πῶς χαὶ διὰ τῶν ἑξῆς αὔξει τούτιωυν 

7. ἐνέδραν Ε΄. "" παρεγένοντο Α. Β. (Ὁ, ΚΕ. 
16 ἐγέγετο Ε. Οἱ ΄ἴῃοὸχ ἐνέδαλς Β., 

Ἶ8 προσέχει ΒΒ. (ὦ. 75 ἐΡυοὶῖ 
0618 ἰποϊυ8} ἀλλὰ πρὸς ὑμᾶς, 408 800 οπμηΐθυ5 4118 ὀχϑιρίαγθ.5 οἱ ἃ ϑιν!]. 

αἰνδυμὶ, οἱ Ὁ ἰοογα ἱπιοοία νἱἀσπίυτ. ν» Ἡομίοί. ἴάσν παἀά!Π!αιηοηίαιη οχϑίαι ἰπ ὦ. ἢ. Ε. Εν οἱ (α] 
“υἱά ἀρποδουηί [Ὠἰογρρ. εἰ δα (ρα ηἰἰοη1|2Π|} πυδὲς ΝΟ διι18 ρατοπίϑιις οἤστοπίες. 66. δε ποδὶ πἴπάε. 
οις. Ατιν. 89 γέγονε θη. Α. δ, 5) αὐτῶν] ὑμῶν ἢ. 53 διαφθείρει Α. 53 γάρ οπι. Ε, 5) πονηρίαν) 
ἁμαρτίανΑ. Β. 55 Μὴ γάρ μοι] Οὐ Α. Β. ἐναντία] Δἀἀ. τε Δ. Β, (;, "6 ὅτε] δὶς ἢ. Ε, Ε΄. ὅτι Ο, καὶ γάρ Δ. 
Β. πρὸς... πονηρίαν) ἐπὶ τὴν αὐτὴν πονηρίαν ἐνάγεσθε (ἐνάγεσθαι Α Β..) πάλιν Α. Β. (. ἐπανῇτε] ἐπάνητε ὃ, 
ΒΕ, ἐπάνειτε Ε΄. πάλιν οπι. Ὁ. 5) ἐμμένετε] ἐπιμένητε ΚΕ, δι]. χαχοῖς Κ44, 55 ποιήσητε ). Ε. Ερ. “9 τῷ]... 
τό] δὶς Ε. (ἀνϑηΐθ ΕΡ. τό υἱ5. Α. νυσο τὸ... τῷ. Μὸχ τῆς σχληρᾶς οην. ἔξ. Ε΄. 59 βόθυνον] ϑὶο [ἡ. σίο γι ν: 
θόν. "' Σάῤῥαν] τὴν Σάῤῥαν 4. 55 δἷς Δ. Β. οσδιοτγὶ ἀναμιμνήσχο.) χαὶ δειχνὺς ὅτι χαὶ (καί οη. Ἐ.) ἐξ 
ἀρχῆς. διγυεσίυγῷ ἰαθογιηι δαυσευγγυν! δ. 5ιν. δὐἰδοη.1]0 φησί 8486 ἔυνατόν, ηαυοά ἰαπιοπ ἰῃ Π1}}|0 οὐυά!τοθ 
ἱμνο πὶ. ἢ θαυμαστῶς (ὁ. Κἀὰ. 593 ἐχδάλλων Ε΄. ἀο. 



[95 

ὧχ 1 ον οι ἐγ να ΟΥἍ1, ἐμ! ΓγοζΆη 0 ἰη5, 145 μοὶ ρὰ- 
γΆθδηῖ: οἱ 5] αὐἱὰ δοοὺς γυκγοηδογοῖ, ἰπ Πυ;ν 1Π51}}- 
θογαηῖ. ΠῸὺς διΐη διἶλη} δχ ϑοηπ 08 ἀδοίαγαι : ΠΔΠῚ 

εὐπὶ εἶ ἢ δοῦν 4.55 ἰροὶ ὀχ ϑροοίαθηὶ γοϑροι 5ςοῖ, 

᾿π|6ὴ ᾿ἰρδυπὶ ουἱμῶπι68 ἀἰσυπῖ : (4 Ἔγφο ϑαμριΐσαβ, 

εἰ ἐμ ποὴ ες (τίξις (οαη. ἃ. 35) υἱ νόγοὸ ἀΐβοιδ 4118 

πθηῖα ΡΠ Αγ Β:Όσ, 4112 ῥ᾽ 6 πὶ γεηΐ856, δι] αηοιλ 0 
ΟΥ̓Δ σΟΙ βία ἰὸς οἰἰαπὶ ἀδείαγεῖ. (ὐην ποπιρα (υ }»ν- 

ΡΈΠῸ αἱ, 'ρξοὸβ νοι ΐ586 οἱ Ὁ |ΠΠ0 ὑαρι)Ζαι 985 6586 ἐοη- 

[πο 65 ρουοδία δ0υ8; (6 Ὀ]ΓΙ 5.518 ν6ΓῸ 0 5.1} ΠῸΓ, 

«οῇ |ν]5 νϑγ}}δ : γίασης πος ϑααάμεοσονιν εἰ "ἢ α- 

τἰδογμηι υϑπὶοη!ος, αἰσοϑαί : (ὐονιηιΐπα υἱρογαγμηῖ, 18 

νοϑὶς ἀεηιοπείγαυϊί [π0 66 α υεπίμγα ἰγα ἢ Ῥαρα ἱ 4ιωμ- 

ἴλην δηΐπιΐ πιοσηϊαδίπαιη ' Οποπιοάο 8104} {πγ΄ ον} - 
1168 δδησυΐηοηι ργΟ ΟΣ Οὐ ΠΊ 56 ΠΗ) Γ 5. {6 η168, ααἰη0 

ΠΩ Ογληὶ βογρϑι} "8 11 ΠΠἸ0Γ65 Ὁ οὐπὶ αιφμα οἱ 9 

οἱ ρϑγθηίαβ ἐἰἰογυπιὶ ἢ θογίαια οὐ πη δίυν 

Οὐν “οαπηος Βαυρίϊξια Ῥιίιατίδαδο5 ἱπογοραθογὶ(. ---- 

Εἰἰαπὶ, ἰηφαΐος, Ἰο]υοπαὶ [γί 5 τη αὶ πη 651 : δε η40.:Ὁ- 

γοπάυιη δὴ Πα γίαςφ ἰ) 5πι0}} 4111 το 6 ἢ {1}. 

Νοῆυθ δ πὶ Ραύσδη(65 νἱ, 56 γα ἰρίϑεθη!.5.: ΄ηᾶ- 

ῬΡΟΡΙΘΡ ἤθη οὐΐρῶγα ορογιοίεί, 56 ἃ ἰφυ ινς διηυ8 
δηΒΟρ6Ι!6, αυἷὰ γ ΘΠ !οἴ4 ὑγῦθ οἱ ἀυ πιο, δασιγγογαηὶ 

μα ἀϊολιοηοπι δυάε!γὶ Οι] ἀγσὸ ἀΐδαμηιβ ἢ [μϑι1π| 
νἱ θοΠ] σεἴ, ποη ργβδυκ, ποηι6 γολ5. αυ: μά ]ληὶ 

σογοθδπίυγ, διιοη 556, 50 ἀγύϑηδ πε η 5 ΘΟΓΘ ἢ "0- 

γί556, [4 τονείμηια ἢεο. ()οπίληι πίπτειν ἰα πη8)} 0} 8 
8ι}}5 ΔΙ απ δαρίθθαηι, ἰάχιιο ἰρϑὶ8 ρογη οίοὶ σλυκἃ [Π6- 

τῶι, ἰρβοβῆιιθ ἰῃ ἀδϑιΐϊϑπι συμ θοογαῖ, Ἀυγοβαι: Γᾶ- 

ἐΐσοιη δυσοίάϊ!. Ῥγορίοεγοι [κ8125 105 ργπείρε8. ϑ040- 
πότ, οἱ ρορυΐπὶ ἀοπιογγίνα τοῦὰΐ ([4αἱ. 1. 10) : 

οἱ ἅ]16Γ ργορ εία υἱεῖ! : Νοιιηὸ δἱομι β[1] 4 τἰοριπὶ υος 

οἷς (Απιοδ 9. 7} οπηβοθυα 80 ᾿ς ομρίπίοπα ἀσάιι- 

οὐ 105, ἰὐπηογαπὶ ἐΠογυτ οὐαουλι65, 4 ἰθπυ» 

1 ΓΔ πὶ ̓ ρ5818 τ] 0Γ πὶ ὁαυ88 [Π6Γαϊ. ΑἹ, ἰηηυΐα5, 

Ἰὰῤ ὕεγα ργοριοία: (Δοϊοθαηϊ, 4υ] {Π| 05 ροεσϑιίθδ ν]6- 

υαηὶ : 6 γ6ΡῸ ΟΡ οἱ 713 46 οαυ58, αἰπη [108 ν᾽ ἀθι 

οἰ Θιηρογϑηία8, ἰἀϊροιιι [46 Ὁ ὕ« ΠΠ|05 πο δγι 0 γὲ8 
τυ Ἃδι. δὶ 4ιδ αυΐεπ δοευγαίο εἰ ει19 διιοηναὶ, [Δι 6 
ἱπεγοραιοηθη ἰοηρόγαν!!. Αὐμγῃ8 αυΐρρο ἰ1|08, 
ἀπ0 Β6Ὸ ἰδηυύεη) 68 (ΔΟΟΓΟ ροίυΐϊδδοηΐ, 4.:5 Π1}- 
ἡπδη ρυ0586 ἤαγὶ νυν θθηνίαγ, ἰθς ἀϊχὶῖ. Ἰπογοραι 

ἰσίτιν δἰ μοἰθιεἶς 1108 μοι 5 οδ5 6 νυἱ δῖ, δἱ οι ΡΔη 8 

υἱ τοδί ρίβοῃί. αὐπὶ δεΐπι {05 οὐλισαγο νἱἀοίυγ, οἱ 

ασπδῖ γΐυβ ἰἰογιη ποιοίη 586. οδίθι ἢ}, οἱ 
τι οηοῦ ἰρϑόγιπὶ πα ἃ υ!} 61} ἀρ διιρθιιι}}). 

Θιεοπιοίο (κείνην 651, ἰ"α 1, υἱ οἰηλ ἢ ογυιν {ΠΠ|} βίη, 

δι ἰδπὶ ἠνία δύϊιοι!, μορηϊ οι εἰδ ἀράμ ἵ οἶα ἰῃθο 

ἰληΐὰ [λοι 68. ποία |0 Ὑ 4118 ἀτρογίῖοπι δηΐ μι} 60. 

ΤᾺ δὶς ΘΠ Π1ν]} 7 ψ0}5. ἐπι 0 }} 4 νυΪηογᾷ ουΓΆ- 

να 7 Εκ νἱάβ φυοιηοῦο 1|108 ἃ ριϊπεῖρίο 5ἰδίτηι ἰμογο- 

ραΥ., σομδη)25 ΒΟΓΠΊΟΠ08 Οὐ ἰοΓΪθ ᾿ΓαΙ ἢ 615. ΝΟ4ΙΟ 

οεὲπι ὠϊχὶϊ 68, αυὰ ἀΐοὶ φΘομδυονογαμ : ()ν}5 οδί σης 
νοῦ δ ἔξογο "611, ὈΔγθαγου ἢ} ΠΟ Γϑικ, σδριϊν Δὸν, 

αιμοβ, μδϑ 128 ἢ 56 δἰ νι φιριϊ 1 δουρὶ οί 

οδιηοιέιι, φυοιὶ πιμλ δι ἢρ518 "ηδιν Ἐϑίυ ([εΓαΐ, [18 

ἀἰοδηβ : θ μὲς ἀδηιοπείγανὶί υοὐΐε [μ0Έγ6 α ταμἊγα ἧχι ἢ 

ἃ, λγο αὐϊόπι [105 φομ ἃ ΥἹρΟγΆἢ) νου δι. 
διηηίάεπιν θς. ΒΟΓροηΐυΝν 5615. Ῥηγ τ} ΘΟ ἐδ 1ἢ» 

ΙΝ ΜΔΤΤΙΌΝ ΠΟΛΠῚ,. ΧΙ. 4. 
ἰογίοἱ!, οἱ Υ᾽ϑοογα πγδίγὶ8 ΘΟΥΓΟ 68 ἀϊοί αν ἴῃ Ππσκῃ] 
Ῥγοαΐγ : [ὰ ποι οἱ 1} (δε οθηπε, μϑιγαπὶ οἱ πηγαί ει 
᾿ογοοίογοϑ, ηὐΐ ἀοοίοτος δυὺς Ῥγοργῖσ τη η 5 ὁΟ- 
οἰἀοδῶηι. 564 ἰη ουγγοριίίοπα σγϑάυπι ἤθη 5ἰϑι11, «οἱ 
ΠΟΙ 5.11} 8} οἷῖ : 8. Εαεῖα, ἰπημῖ, αἴσπος [γβοιν 
ναπί επί. Νοιν Θη πὶ 585 οδί [36 ΓΘ πηδίυπι : βομὶ οἱ 
Υἱγίυ 6Π| πηδφπαπ) Οχ]  θο γα οροτγίοι. Νὰ ιτηἰΠ 6 
ΟΟΠΙΓᾺ δἷς ΥΟ8 βοΓδι 5 υἱ νΟὈΐ 5.50} ἢ ογδί, οἰ 
ΠΟ 00 νῸ5 ἐπ ΠρΟΓα γερυϊπιθηίο8, δά δαπηίοπν μοι η]- 
ἐἰαπὶ γουαι8. Νοη δπΐἷπὶ δά δϑάθη ἰρβα νϑιηΐπηης, δὶ 
αυ ργΐοΓ 5 ργορ 6.86. Ὠίνογβα βαηΐ ργαιβοηίία αἱ Ξι}}- 
Ππηοτο, 418 'ρ86 δι δχ εἰ 'ἴρε6 γοση ινῃνέμι5 δι νη! 
δι, πιλ]ογοιη ἀθ σ06 ἢ 5 Ρ}ΠΠΟϑορ ἴδηι, ἴπ οοοί ἢ νθρϑ:ι5, 

Θἱ )ὖ {Π}8 1νΔ ἢ 6 η}5 ἢ ὈΠΠ84 64. [60 ἐἰθ κο θῖν μα δόντος 
"δ πὶ ΔΡΟΡΙΟ : 58Π) οἱ Ὀομᾶ οἱ πιδῖα το 8ιηΐ. ΝῸ 
ἰψαα. ἴῃ ἰάθη. "8118 ρογβδυθγοι δ, π60 βοίο5. οἱ 
(οι 5 ̓ΓΟΙΈΓΟΙ 5, ΑΓΔ πὶ, ἰδααοὶ, δασοίν, ρροῦνο- 
Γαι ναϑιγογυπ) ΠΟΙ Πίθηη. {πὸ δυίθϑι ἀϊοοίλας, ποθὴ 

40 ἱπιηροάϊγοὶ ἰἰἰ05 π6 56 ἀἰξσογοηὶ οχ βϑης δ ΠῚ» 
ΝΡΟβο 05, δοά οὐδε 6ι5 {ΠΠ05 6. υἱς φοπογίὶ οομ- 
ἀογουῖ, ποι δ ηο5 υἱγίυϊο πη παρ ζογαηι; εἶπ! οἱ 

φυΐο ἴῃ πλόον γογϑαθαν! Ὀγυΐδγοη8, οἱ (υὐγὰ ργαΝβ]- 

ὁ8η8. ἴδηι δἱ ροβϑίθα ῃγοάδιυπι ἀϊεθηίθς : Νοδ ραίτενι 
Παϑεπιις Αὐγναίαηι, εἰ πιι{{| φοτυϊνίπι δ ιπιηπ αμην ( οαη. ὃ. 

59). Ουοηίαην ἰσίιαν ἰο6 6.81 4 {Π|08 πιλχίπηα 

ἀγγοσιπείαπι δαί οἱ ρογ ἰθἰ ; ἰνος ργίπηυπι 'μ86 ΓΟ - 

τίν. Υἱύα δυίδεν αι. ρμοσί δουνδίιηιν ραίγίει - 

οἰια: ἀδυξίαιη μοιοτομμ, 08 μοϑίδα δπμθηίδλγα μἰδίυγ. 
Ουμ αἰχίοϑοι οεἷπι, Νοίδ6 αἴσοτε. Ραίγομι παϑοηινς 

Αϑναδαμι, ποη Δ (14:1, Ν᾿}! δ ΐτ νοὸ5 ροιογίι ραιγίον.- 

Οἰνα ἦυνάγα : δε τιἰ ἰδ οἱ ᾿Ποποβί[ 5 ἢος ἰΠι50π| 51ι}»- 
ἱπάϊοανὶε ἀΐδομ8 : βοίοεί ἐπΐηι ἴδια ἐδ ἰαμίἶϑης ἰς!ὶς 

διιδοίίαν δ βίϊο5 Αὐταΐίδ. ()υϊεϑι. ἀϊέυμ! ἀκ σον 

οὶ, 4ιι5 ἰαρίιἰοβ. πιο ϊδρ!ογοΘ. νοολ! : ὑσὸ νόγοὸ οἱ 
4|1πὶ ἀἰε 1} δϑι οι 8 Π} δ: 86 ρι.0. (}ι 1} 41 ὕ Νὰ 

Ρηιθι15, ἰπυ, 81 νὼ 5 ρογυ ἢ 5, ΒΩ σον δία {115 

ἴογο. Νὺ ἡ, ἃ ΗΠ ΠῚ6 Γο 8 560. 6... "115. ΘΗ ΗΝ 

ριυί6δ5ι ἐχ μ᾿ Ν Π}Π0ὺ8. μὲ σόν ΟἹ δ) ὁ}5 βόθΝ 
ουχηαιιο,. οι {5 ἀοφυσογο, δε 8} ο ἰμϑιιν 

ἃ ῥγίησὶ μο ἰμεΐηην ει. Ναιὰ ὁχ [0 ΠΠΠ5. ον 8 

βυτὶ ταἰα οδι.. 4] ΟΣ νυΐνα δι 6 }}} ρον ργο 

Ουοι οἱ μγομδοῖλ δα παά οϑι5 αἰ συ ἶκη : {εν ρίοὶ 6 ἐμ 

εοἰἄκηι ροίγαπι, 61 φια οχρὶδὶ ὀδιΐκ, 6! αα [οὐθαμὶ ἰάσις, 

ἐς ημα ἐοδδὶ ὀδίϊδ : Τοδμίο6 ἴὰὲ Αὐναδαιι ρμίτομι τὸ - 

δἰγμι, εἰ ἴῃ δρῶ α υος μαγμε μὴ (16εἰ. ὅϊ. 1. 4). 

εἰ τὸ εὐρ ρρὰρ᾽ θεανν {ΠΠ|8. τονύ σα! ἢ ἡριμονγίδηι, 

οϑίο μι 6 ἴθι! ἃ με ποῖ μὴ ἡΠπιμ δἷς πα γ θΠ ΠΠῸΓ ρα - 

ἰγθηι οἴοοὶ!, ΄σιδοὶ χ ἰαρμίἀΐθη5, δὶς δὲ πα! αυοι 

ἰζ μο.56 [ἰὸν]. 564 νίἀα 4υυπηοο δἱ ἰογγοιὶ οἱ ὀχϑοίῃ" 

ἄἀλι. Νοὴ οπἷπι ἀϊχ!!, δ) ΟΧΟΙ ΝΠ, π0 ἱρδὶ ληϊμλι ἢ) 

ἀσερονάδγνομι; 50, ϑιμδοίίαγα μοίόεί. Νόαχια ἐἰϊχι, 
"ΟΠ 05 ποσιο μοίοδί ὁχ ἰαρίαἰ 5, δι φιοά ηνυ]10 
Π}3}118 ογαΐ, θὲ σοφηλίυΝ δ {ΠΠΠ 08 γα β. ὙἹά σ᾽ φυυ- 
του {Π|05 δἰ υχι ἃ σΆγ}}} {14 ἱπγαρφίπϑιίοια εἰ ἃ 
ρΡγ δι. }0 μιοινογυπ), ἂἱ ἴμ ργΓοΟργίᾶ ροροἰ(Θη δὰ [01 - 

Ρογδηιίδηια δρὸπ) βίοι 5 αθδγϑηῖ ἦ υἱάοι" 4ηοπιοὶς 

οορφποηοι συγ} 8 σου .πη5, δι οὶ οορηδιίομεηι) ἰῃ» 

ἀνειι, 
ὅ. Ομαμίμηι τοΠομισιδ δὶς ἱπετεμραιϊο μα ιάκσοε 61- 

-.““«“ “ 
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εἰ(αἱ Φοαππες Βαριΐεία. Τίηιον αὐ ρμαπὶ!ενίαμι ἀπο. ---- 

Ῥεγροιάο ἰίαφια αυοπιοάο ἰπ 56ηυδιμίθυβ ἰιογαπὶ (ἰ- 

Ἰπογοπὶ δυξολι, οἱ βυ}]}}εϊυὐΐποιη ποη αι. Οὐπὶ ἀϊχ[5- 
βοῖ οηΐηι, βοίεει Ῥεῖ ἐα ἰαρὶδιια ἰδιὶς δμεοϊίαγε ἢ ἰο8 
Αὐταῆα, βιθιμχίς : 10. δαπι δεοιιγὶς αὐ ταάΐσεπι ατϑο- 
γιμ μοεῖία ἐδ ; γαῖ Ομ ἶι (οΓΓΙ ͵ [6 πὶ ΒΟΓΠΊΟΠ ΠῚ ΓΟΙ - 
ἀδι8. Νδηι οχ νἱ( φοιίογο τρϑρηδη] ἀἰσοιάϊ ᾿ἰυαγῖι» 

ἰδ πδοίυς οτγαὶ : ΠῚ νοῦὸ νϑ]ιδπιθηι ἀχουδηὶ ἱπογθ- 

μαιίοαθ, ηυἱΐὰ ἃ τηυ]ϊὸ αι ἰθπρογα ορόυγυσγδηί. 
θυϊά εηΐπι ἀΐοο, ἰη4υ!!, [ογα υἱ οκοίἀ8:15 ἃ ραιγίΔΓγο 8 
ουὐφηδιίοῃα, οἱ 4[105 νἰ θαι οχ ἰδρί 5 ἰῃ να δι γΆπι " 
βιιοοοάοτα ἀϊφηϊιαιοι Ἷ Νὰπι πο πος ἰδηΐυμ νοῦ ἷδ 

ογίι ραπα", δϑὰ οἱ υἱιεγίιι8 δύΐνις ργοσδάει νἱπάϊςίδ. 

δανι ὁπίπα, ἱπαιὶ, δεομγὶς αὐ ταάΐσεπι ἀγϑογμηι ροξῖία 

ἐεἴ. ΝΙΠΙ τογε Πὰς μας Ἰυφπσιΐ ἤρυγα. δαπὶ αυΐρρα 

"01 Ὁἱγὰ []Ἰο τὰ νο ἢ! 6 Π|, ΠΟΙ] ΒΟΡΘΙῺ ἀοϑίγυοίΔη), 

0) οοησυϊοοίδπη νἱπθαπ), ΘΟΓΠΘΙῸ 6ϑὶ ; δ0ὲ ϑδουγὶ πὴ 

δἀπιοάυπι οχδουίδηι, φιοάιυ. φγανίιθ, [πὸ δ ἸΔη85 

ροκ"ἰίαπι. Ουΐα δινΐπν Ῥγορ οι] μη ογθάθηίο8, δ65ρ6 

ἀϊοουληϊ : {7δὲ ὁεἰι αἷες δοπιϊὶ7 οἱ, ομίαί σοπεὶ ἰπ:κ 

εαποϊὶ ἰεγαοί,͵ μὲ εοἰαμιι ([4αἱ. ὃ. 19): οο αυοά 68, 
ηυς μεθ αϊσαυληίυγ, ροϑὲ τΠ0}005 ἅ1}}}05 5006 δορί 6- 

ΓΟ τοι ας ἰἱΠ|08 σομβοϊα πα ΓΙ γΓοΙ, Υἱοϊηδπη 

ἱρϑὶ5. φα]απιη λίθοι Ἄοηβιίίυϊι. ΠΙιὰ ροιτγοὸ ἀοεἰαγανὶῖ 

"ας τόχ, Ζαπι ; ἱπάϊοαι ἰδίῃ, φυοι 4π| 5οσυν 5 γα ἰοὶ 

δαιηοίδ 511. ΝΠ οπὶ πὶ ἰηιογπηδ πὶ 65|, ἰμ υἱϊ, δοὰ 

ἦδηι γασϊοὲ ἰδίαι. Νοὴ εἀἰχὶι, δι, μοι, Εγυοσιίθυ8, 

βοὰ, Πιιαϊοὶ ; οπἰδηἀ6ῃ8 'ρδυ8, 5] εαζηίον ἀρδηί, ἰπὶ - 

το Ἰσ}}}}}8 πιαῖὰ ρΑΒΒΊΓΟΒ 6886, 5[Π6 υἱἱὰ Δρ6 ουγᾶ- 

ιἰοηἾ8. Νοῆθα δπἰἢ) ΒΟΓνῸ5 651 ἷ5 αι] δάνοη!!, υἱ ἰἰ φιὴ 
Δηΐοα : βοά ἴρβα υπἰνογβογυηι Ὠοπιίηι!8, 41: γὙβ}ϊ6- 

πιθη 6 πὶ δἱ ργαυν εβι πηι ἱπἤίρί! νἱπαϊοίηπ). Αἰἰδπηοη 
ρΡοβίψυλιῃ ᾿Π|08 ὀχίδγγυ δ, ποη δἰ ηἶδ ἰῃ ἀἐβρογδιϊοῃ πὶ 

ἰηοίοτα ; 5δ συσπιδλάπηοίυπι ϑιργὰ ποὴ εἰχὶι, δυ- 

διϊιανὶι, 86, Ῥοίοεί δμξοίίαγε Πἰϊος Αὐταίια», ἰογγοόγοιη 

δὲ ἐΐ οοηβοίδιίοιοι τ οης : δὶς οἱ ἴος ἰ00Ὸ 

ποῦ αἰχὶι, Βδίοδιη δι ψίι, 5ειὶ, ΑΔ γαδίζθηι ροϑῖϊα 

ἐεί, 861: γδλάϊεΐ δι ἰπιοίᾷ 69) ; οἱ ηυ] ]4π| ἴυγα αἰ αι ΟΠ αηι 

Οδιοπϊι. Οφῖογυπιὶ οἰ] {Π|8πὶ ᾿(8 ργΌρΡα δαπηυνορίς, 

δοοί(ΙΟ 6 πὶ [ἢ ἡ ϑίγο ΡΟΝ ἷ. ἀΓὈ] γο. ΝΠ) 5] οοηνογία- 

πἶηΐ, δὲ 15 πη ἰτ8. πιυ!οι!ΐ, αἢ}}} ορογαῖα βοουγίϑ 

Ῥομηοναθίλυγ ; δἱ δυίοπι ἐπ ἰἰσάοπιὶ βίυ 15 Ἰη4Π641}8, 

γάϊοϊυς ἀρθογοη ἀνοί οἱ. [060 56 ουγ 8 π66 ἃ Γλάΐοα 
ΔΠΙΟΥΘΙΌΓ, πΕ6486 δοοδὶ δἀπηοία, ἰθπὶ πα ἀδοϊάαιΐδ, 

πὶ υἱ ὁἰθ681}5, ρ0986 ΥΟΒ ὈΓΟΥ͂Ι ᾿ΘΙΏΡΟΓΟ πλιίδλιο8 

κα] αίοπι οοπβοήιὶ. [60 υπάΐᾳαο εἰπΠ]ογαπὶ δυροί, υἱ 

δχοίιοὶ ἰρ505 ἰηιραϊ σι δὰ ρον θηιίδηι. Νά οἱ 4Ὁ 
ἀνοσπιπ ἀϊζηϊιαι6 οχοίάθγ, οἱ 4108 ἰὴ δυὶ ἰοουπΣ ἰῃ - 
ἀμποῖοθ8 σαγπογα, οἱ πη [8 ἰῃ [δηυ}8 6586, αἱ ᾿ῃι01 γα ὺΐ- 

[1 πια]α ἰμπδίδγο, ἡ υἱγΔ46 Ρ6Ρ ΓΔαΐ 6 ΠῚ Οἱ ΡῈΓ 

κασυγίαν ἰδ ον; τς, ἰπαυλπι, ροίδγϑμ, νο] δά )0- 

ὄυν 'π βοσυγάϊ) [᾿μ505᾽ ΘχοίίΔ1 6, οἱ 50} 1108 γοι- 

ἄἀεγα. ἢος ἰϊδαυα ἀροίδγιης δι], ἀϊοοῦυαῖ : ον ϑαπι 

αὐδνευϊαίαπι [ἀεἰοὶ ον 8 ἘπμΟΥ πη θΟΥ ΣΝ ΟΥ̓ΡΟΗΙ 

(Πομι. 9. 28). δ6ά πὸ (ἰιποῖβ; ἰηνο ροϊΐ,9 {ἰπ|6 4ιι- 
ἄδην, βοά π6 ἀοβρεγοβ. Νὰπι δάϊιυς δραιη πηυιϊδιϊοη δ 
᾿ναῦδο: ποηιδ ἢ 5οη οἶα ἴῃ Ορι15 ρτοάϊῖ, π6 406 
Βοσηγὶβ 4] δοσδηίίν γϑηϊ 1. (υά δι πὶ πΠ6 βοξαγαί ἰπη- 

Ρεύΐορδι {Π|4πι γαάϊοὶ δα νποίιηι ϑοὰ αἱ 6 (ἰπο γα 
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πιοίογθιῃ γϑιογοὶ, δὲ δὰ [ἐγοπάπηιν [Γυσίεπι 2) διΓοί, 

δὐηιοίῖα (υἷἱϊ. ]ά6ο ἱπίυΠῖ : Θενπις αἰ ϑὸῦ ΝΘ ποη [αοἰϊΐ 

[γμοίϑὲ δοπαηι ὀαοϊ ΘΙ, οἰ ἱπ ἰσπόνι πε 6. (ὐν 
Ρογγοὸ αἰοὶ!, θμιπὶδ, ἀπηονοῖ οπηποιη πο} } 4118 ργαγο- 

φλιίναιῃ. ἘΠΙ2η5ὶ οηΐ πὶ ἰρουβ ΑὔγΑΙναΣ 6 ρῸ8 δἰς, ἴι- 

εἰ, οἰἰδιηδὶ ἰπίθῦ ἄΥ08 Πλιΐ105 ΘΠι ΠΟ ΓΆΓ ρο55|5 μὰ- 

ἰγἱδγο 8, ἀπ] χ βυρρ!οἰυιη ἰτ65, 5] δίπο [Γυσία π]ὰ-- 

Π628. {ΠῚ 5 νοΓθ8 ρυ σα" 05 ἰογγυΐὶ, πν  ἰέιι}) δηϊανυιι 

σοπηπ: ΟΥ̓, πο ἧι ἀδδρογαιίοοπι σΟη)  ςἰεΠ8, δορά 8} 

οἰ ηΐ βοφηΐι ἀδιτυύάδηβ. Νδι ἰὰ χυοὰ ἀϊοίυπι οΓαὶ 
αὐτὴ {ἰππογὰ τηλϑπηϑι Δ} εἴδη πὰ ο θαὶ συηδοϊαι!ο- 

π6πι. (ὐυπιὶι αἰχὶὶ δι πι, μα ποι [αοἰΐ [γμσίμπι ϑΟΠΜΙΝ, 

οδιθηϊε ἢΠΠ Δ, 4η5 ἰγυοίιπη Ὀοπππ μγοίεγί, ἢ0}}} 

δι ρρ οἷο 6556 Οὐποχίμιη. 

ἃ. Ειαυοπιοίο, ἰπηυΐ65, [Γυσίιη [ΓΤ ροιαγί πι08, ͵π- 

βίδη(6 ας! [0110,61 ἰῃ (8Πη} Δηφυδίο ΘΠ ΠΟΓῸ, Οἰἴπὶ Βίϑ 08 

ἰογΙηἶ 5 511 [12 μγοχίπ)5 Ροίογὶβ, ἰηημἶ ; ΠΟ.) ΘΏΠ 

1315 6ϑι {|16, {.4}}5 Δυθογυν [γυσίι8, 4} ἢ ρμοϑίυ»- 

δι (ΘΠ ρι15, οἱ 6σὶ Δηη] ἰΘπηραοϑίαι θι15 5} Κ] } 105, Δ. Ἰ0}12 

Θφοὶ ορογιείομθ; 566 δυ[οἰϊ ν6}]6, οἱ δία δογοί ἀγὕυγ. 

Νααυδ οημὴ γα εἰ μδίυΓα ἱπηίυπι, 566 6ἰϊ81}} ἃΓ5 ἃ 5Γὶ- 

(οοΪ4 86 (γυοίιν) [ὁγοιάυπιὶ πιαχίη  υνᾶὶ. [ἀοἶτοο κὸ αἷ- 
σοΡοηϊ : ΝῸΒ ἰΓ})}85, υὑγᾷ65, οορὶ5, ϑάμοί δοσιτγὶ δοοίίο- 

61 οοτηπ δ 60, 6ἱ ἴῃ ᾿ρ50 51:00] 1οἷϊ ἰοπ ρογα [ποι 
Ργυνθιίυπι οχἱα]5 ; 8} πηχ᾿ϊ, οδιοηάοηβ αἤογομηαὶ [γα - 
οἰυ5 (Δο}}Π4ίοπὶ : 11. ἔσο νος θαρίϊζο ἴῃ ἀφμα ; φεὶ αμίεῖη 

Ῥοδί "16 ϑεμῖϊ, [ΟΥΠΟΥ ἡ16 δδί, εὐ)ες ποῖὶ δέιηι ἢ σιμᾳ ΠΟΥΓῚ- 
φίαπι εσαἰσεαπιοηὲ ξοἰυεγε. ἰρεὸ υο5 ὑαρίχαδῖ! ἐν ϑρίγα 

δαποίο εἰ ἱπ ἴση: να ἀθο!γαη8 νο]υηίαίς 5ἰπ|υὶ οἱ ἤ6 

Οριι8 6856, Ω0ἢ ἰὩΟΥὈ115 ὁ ἀοΥῚ θ.154116; δίφυςσ οἱ (οὐ 6 

ο5ὶ θερεχατὶ, ἰϊι [ἈΟ}6 6556 σΟΉνΟΓΙΪ οἱ Πηεϊ ΟΓῸ 85 οὐυ 6: 

Το. Ροκίχιϑδιη ἰσίίυν ΠΠοσιπὶ Δηἐ πη 5 ΘΟΠηονοΓαὶ {ἸΠΟΓῸ 
)υάίοἱὶ οἱ ἀχϑρϑοίδι πῃ 5: ρ οἰ , Θοου ΓΒ ΠΟΙ , Π1}}0- 

ΓΌΠ Δ. ἰϑϑίοηδ, 4 ογυπὶ ἐπ ἀποιίοινὸ {ΠῚ᾿οΥυπ., ἀρ} 1οἱ 
δΌΡΡΙ οἷο, βοοιἰονἶβ οἱ ᾿πσοπάϊ!, οἱ ροϑίθα ΠΟΓι ἢ οἵἷΝ- 
πἰθτν ἀνθ γ 16 πὶ ἈΞ Β 6. (416 π|406 πη ἰἰφανογαῖ, 86 πη ΠΡ ῆὶ 

ἀορι και 5 ἀοδιἀ γί γνάμ τ ογδὶ : ̓Πη6 ἀθμιπὶ ἐς ΟΙΙ} 

βίο νοὶ (λοἰῖ, ποι) δ 0] εἰ ογ, 56 ἃ Ἔσο! ομεἶϑιν οι 
ΘΧ 9 6 Π5 ; ἀοἰπάσ αυδηίυπι ἱπίογνα}}} 6556. ἸητοΙ" 56 οἱ }- 

ἰυπὶ ἀδοίγϑη8, πὸ υἱάδγοιν ἰὰ δὰ σγλιίδηι ἀΐσογο, ὁχ 

οοπιραγαιίΐοπο ἀρ ῃοῦιπὶ 41:8 0 υἱγοσαδ πηδηῖγοη, ἃ 
Γογαρίι. Νοη θηΐ 5[αι1η} ἀἰχὶϊ, Ομ) ποῖ δι αἰσηλις σοτ- 

τὶ σίαηι οσαἰσοαηιεμίὶ δοἰυέγο, 56 ροβίᾳφυδιῃ θηριϊδηνὶ διυιὲ 

β1ηρ]] οἰ 416 Ππ| ροδι}}, οἱ υδιοηάϊΐῥ {ΠΠππΔ 11} Ρἱι18 ἰΝὰ- 
Ὀ6ΓΕα, φυᾶπι αυοὰ δὲ μος ηἰομ αι ἰρ505 ἀδὐποογεῖ (Π6- 

416 οὐΐπὶ αἰχὶί, [π᾿ δητπᾶ γον ϑδίοβ, 86, Ῥαηίιδι- 

εἴ), ΟΠ γῖβι! Ὀαριϊδιηιη μορὶί ἰΠ6Π}}}}} ἀοῃο Γϑίδγς- 
ἴυπι. Να, ἰπαυ!, αὐτὶ ἀ011}5, ἰρβιιπι ροϑὶ πιθ νϑηΐγο, 

"Πυπὶ ἀαδρίὶοἰ15, αυοά ροϑίγοιν 5 νοπογὶ! : 866 Υἱ 

ἀοι ἰρϑίιιδ, οἱ ΟἸΆΓΟ δεῖ 9. πιὸ πος εἐἰσηΐυϑ αυϊάρίλπι 

γοὶ πιλσημη ργοί}}856, οἰπὶ αἀἰχὶ, Ομλις ποη δὶ αἐ- 

σημς ουττὶ σίαμι σαἰοεαγπιεπίὶ δοίεεγ6. ᾿ἰἰάαυα Οιπὶ δυάϊ!θ- 
τσ ἰρβιπὶ [ΟγιΟΓΘΙἢ ἸΏ6 6586, Π6 ΡιΠ|68 ᾿(ἰ π|6 Ρ6Γ ὁ0π- 

Ραγαιόοηϑηι ἀἰχὶ856. ΝΟ 406 δπίην ἀἰβηι}5 δυιὴ ἱπίο Γ 80 Γ- 

ν05 6]5 δοιηρυίατὶ, 0 πα ἰῃίονῦ υ}{1Π}|08 Β6Γν 95 ποῆυδ 

πεδίον ΐ νοὶ νυἱ δἰ πιὰπὶ ρϑγίειη οὐΐγο. Θηοῦγεαι 

ΠΟ κἰϊνηρ οἶον ἀἰχὶ!, Οδ᾽οθδπιοηία, δβοα, Νουα οοΥτὲ- 

εἰσι, αυοά οχίγοπιυπὶ Οὐπίαπι νἱάδίυν 6886. Ὠοΐηᾷδ, 
6 Ρυΐοδ ᾿αο ΡΟΓ ἰνυπλ!} ἰΐθε [ιἰ|586 ἀΐοίδ, Σ τοθη8 
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«ὸν" φόθον, χαὶ ἐπιτείνει τὴν ἀγωνίαν. [159] Εϊπὼν 
γὰρ, ὅτε Δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν «ἰέθων τούτων 
ἐγεῖραι τέχνα τῷ ᾿Αδραὰμ, ἐπήγαγε " Ἤδη δὲ χαὶ 
ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται" διὰ 

. πάντων τὸν λόγον φοδερὸν ποιῶν. Καὶ γὰρ χαὶ αὑτὸς 
πολλὴν ἀπὸ τοῦ βίου τὴν παῤῥησίαν εἶχε, κἀχεῖνοι 
σφοδρᾶς ἐδέωντο τῆς ἐπιπλήξεως, πολὺν ἤδη χερσω- 
θέντες χρόνον. Τί γὰρ λέγω, φησὶν, ὅτι ἐχπίέπτειν 35 
μέλλετε τῆς πρὸς τὸν πατριάρχην συγγενείας, χαὶ 
ἑτέρους ὁρᾷν τοὺς ἀπὸ λίθων εἰς τὴν ὑμετέραν εἰφ- 
ἀγομένους προεδρίαν ; Οὐδὲ γὰρ μέχρι τούτου τὰ τῆς 
τιμωρίας ὑμῖν, ἀλλὰ χαὶ περαιτέρω προδήσεται τὰ 
τῆς χολάσξως. Ἤδη γὰρ, φησὶν, ἡ ἀξίγη πρὸς τὴν 
ῥίζαν τῶν δένδρων κείταε. Οὐδὲν φοδερώτερον ταύ- 
τῆς τοῦ λόγου τῆς τροπῆς. Οὐχέτι γὰρ δρέπανον πε- 
τόμενον, οὐδὲ φραγμοῦ καθαίρεσις, οὐδὲ τὸ χαταπα- 
τεῖσθαι τὸν ἀμπελῶνα" ἀλλ᾽ ἀξίνη σφόδρα ἀχμάζουσα, 
καὶ τὸ δὴ χαλεπώτερον, ὅτι καὶ ἐπὶ θύραις αὕτη. 
Ἐπειδὴ γὰρ τοῖς προφήταις συνεχῶς ἀπιστοῦντες 
ἔλεγον" Ποῦ ἐσειν' ἡ ἡμέρα Κυρίου; καὶ, ᾿Κιλθέτω 
ἡ βουλὴ τοῦ ἀγίου Ἰσραὴ.1, ἵνα γνῶμεν" διὰ τὸ 
μετὰ πολλὰ πολλάχις ἕτη ἐχὄαίνειν τὰ λεγόμενα" χαὶ 
ταύτης αὐτοὺς ἀπάγων τῆς παραμυθίας, ἐγγὺς αὐ- 
τῶν ἴσττησι τὰ δεινά. Καὶ τοῦτο ἐδήλωσε τῷ εἰπεῖν, 
Ἔδη, καὶ τῷ τῇ ῥίζῃ αὐτὴν προσαγαγεῖν, Οὐδὲν γὰρ 
τὸ μέσον λοιπὸν, φησὶν, ἀλλ᾽ αὐτῇ "5 ἐπίχειται τῇ 
ῥίζῃ. Καὶ οὐχ εἶπε, Τοῖς χλάδοις, οὐδὲ, Τοῖς καρποῖς, 
ἀλλὰ, Τῇ ῥίζῃ δειχνὺς αὐτοὺς, εἰ ῥᾳθυμήσαιεν, 

ἀνίατα πεισομένους δεινὰ, χαὶ οὐδὲ ἐλπίδα ἕξοντας 
θεραπείας. Οὐδὲ γὰρ δοῦλός ἐστιν ὁ παραγενόμενος, 
ὡς οἱ πρότερον" ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, σφο- 
δρὰν ἐπάγων τὴν τιμωρίαν χαὶ δυνατωτάτην. ᾿Αλλ᾽ 
ὅμως καὶ φοδήσας πάλιν "7, οὐχ ἀφίησιν αὐτοὺς εἰς 
ἀπόγνωσιν ἐμπεσεῖν" ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀνωτέρω οὐχ εἶπεν, 
ὅτι Ἥγειρεν, ἀλλ᾽ ὅτι Δύναται ἐγεῖραι τέχγα τῷ 
δραὰμ, φοδῶν τε ὁμοῦ χαὶ παραμυθούμενος" οὕτω 
καὶ ἐνταῦθα οὐχ εἶπεν, ὅτι Ἤψατο τῆς ῥίζης, ἀλλ᾽ ὅτι 
Ἐπίχειται χαὶ ὁμιλεῖ τῇ ῥίζῃ χαὶ οὐδεμίαν ἀναδο- 
λὴν ἐνδείχνυται. Πλὴν ἀλλὰ χαὶ οὕτως ἐγγὺς αὐτὴν 
ἀγαγὼν, ὑμᾶς χυρίους ποιεῖ τῆς τομῆς. Ἂν μὲν γὰρ 
μεταθάλησθε χαὶ γένησθε βελτίους, ἀπελεύσεται μηδὲν 
ἐργασαμένη ἡ ἀξίνη αὕτη ἂν δὲ τοῖς αὐτοῖς ἐπιμείνητε, 
πρόῤῥιζον ἀνασπάσει τὸ δένδρον. Διά το! τοῦτο οὔτε 
ἀφέστηχε τῇς ῥίζης, οὔτε ἐπιχειμένη τέμνει, τὸ μὲν 
ἵνα μὴ ἀναπέσητε, τὸ δὲ ἵνα μάθητε, ὅτι δυνατὸν χκαὶ 
ἐν 35 βραχεῖ χρόνῳ μεταδαλ[λ]ομένους σωθῆναι. Διὸ καὶ 
πάν τοθεν αὔξει τὸν φόδον, διεγείρων αὐτοὺς καὶ ὠθῶν 
πρὸς μετάνοιαν. Καὶ γὰρ "" τὸ τῶν προγόνων ἐχπεσεῖν, 

χαὶ τὸ ἑτέρους ἀντεισαχθῆναι, χαὶ τὸ ἐπὶ θύραις εἷ- 
γαι τὰ δεινὰ, καὶ τὸ ἀνήχεστα πείσεσθαι, ἅπερ ἀμ- 

φότερα διὰ τῆς ῥίζης καὶ τῆς ἀξίνης ἐδήλωσεν, ἱχανὰ 
ἣν χαὶ τοὺς σφόδρα ἀναπεπτωχότας διαναστῖ,σαι, χαὶ 
ἐναγωνίους ἐργάσασθαι. Τοῦτο γοῦν χαὶ ὁ Παῦλος 
δηλῶν ἔλεγεν, ὅτε Αὐγὸν συντετμημένον [55] 
ποιήσει Κύριος ἐπὶ τὴν οἰχουμένην διην. ᾿Αλλὰ 

μὴ φοδηθῇς" μᾶλλον δὲ φοδήθητι μὲν, μὴ ἀπογνῷς 
δέ. “Ἔτι γὰρ ἔχεις ἐλπίδα μεταδολῇς" οὐ γὰρ αὐτο- 
τελὴς ἡ ἀπόφασις, οὐδὲ ἐπὶ τὸ τέμνειν ἡ ἀξίνη ἦἮλθεν" 
(ξπεὶ τί ἐχώλυεν αὐτὴν τεμεῖν ὁμιλοῦσαν τῇ ῥίζῃ :) 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τό σε τῷ φόδῳ τούτῳ ποιῆσαι βελτίονα, χαὶ 
παρασχευάσαι χαρπὸν ἐνεγχεῖν, Διὰ τοῦτο ἐπήγαγε" 
Πὰν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν, ἐχχό- 

ΪΝ ΜΑΤΤΗΌΜ ΠΟΙ. ΧΙ. 
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ατεται, καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. “Ὅταν ζε εἴπῃ, Πᾶν, 
ἐχθάλλει πάλιν τὴν ἀπὸ τῆς εὐγενείας προεδρίαν. 
κἂν γὰρ αὑτοῦ τοῦ ᾿Αὐραὰμ ἔχγονος ἧς, φησὶν, κἂν 
μυρίους ἔχῃς ἀριθμεῖν πατριάρχας, διπλῆν ὑποστήσῃ 
τὴν χόλασιν, ἄχαρπος μένων. ᾿Απὸ τούτων τῶν δη- 
μάτων καὶ τελώνας ἐφόδησε, καὶ στρατιωτιχὴν ' διά- 
νοιαν χατέσεισεν, οὔτε εἰς ἀπόγνωσιν ἐμδαλὼν ", 
χαὶ ῥᾳθυμίας ἀπαλλάττων ἁπάσης. Μετὰ γὰρ τοῦ 
φόδου χαὶ πολλὴν παράχλησιν ἔχει τὸ εἰρημένον. Τῷ 
γὰρ εἰπεῖν, Ἀ ὴ ποιοῦν ὃ χαρπὸν χαμλὸν, ἔδειξεν ὅτι 
τὸ ποιοῦν " χαρπὸν πάσης ἀπήλλαχται δ" τιμωρίας. 

δ΄. Καὶ πῶς δυνησόμεθα, φησὶ, ποιῆσαι καρπὸν, τῆς 
-ομῆς ἐπικειμένης, καὶ τοῦ χρόνου οὕτως στενοῦ ὄν- 
τος, χαὶ τῆς προθεσμίας συντετμημένῃς ; Δυνήσῃ, 
φησίν" οὐ γὰρ τοιοῦτος οὗτος ὁ χαρπὸς, οἷος ὁ τῶν 
δένδρων, χρόνον ἀναμένων πολὺν, χαὶ ὡρῶν ἀνάγκαις 
δουλεύων, χαὶ πολλῇς ἑτέρας δεόμενος πραγματείας" 
ἀλλ᾽ ἀρκεῖ θελῆσαι, καὶ τὸ δένδρον εὐθέως ἐδλάστη.- 
δεν. Οὐ γὰρ ἡ φύσις τῆς ῥίζης μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ τέχνῃ 
τοῦ γεωργοῦ πρὸς τὴν τοιαύτην τὰ μέγιστα συντελεῖ 
χαρποφορίαν. Διὰ γάρ τοι τοῦτο, ἵνα μὴ ταῦτα λέγωσιν, 
ὅτε θορυύεϊῖς ἡμᾶς, καὶ κατεκείγεις, καὶ ἄγχεις", ἀξί- 
νὴν τε ἐπιτιθεὶς, χαὶ τομὴν ἀπειλῶν, χαὶ προσόδους ἐν 
καιρῷ τιμωρίας αἰτῶν, ἐπήγαγε, δεικνὺς τὴν εὐκο- 
λίαν τῆς χαρποφορίας - ᾿Εγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν 
ὕδατι" ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ἰσχυρότερός 
μου ἐστίψ, οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸν ἱμάντα τοῦ ὑπο- 
δήμαευς λῦσαι" αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πγού- 
ματι ἀγίῳ καὶ πυρί’ διὰ τούτων ξειχνὺς., ὅτι 
γνώμης μόνον Ἶ δεῖται χαὶ πίστεως, οὐ πόνων χαὶ 
ἱδρώτων" καὶ ὥσπερ εὔχολον βαπτισθῆναι, οὕτως 
εὔχολον μεταδθληθῆναι χαὶ γενέσθας ἀμείνους, Κα- 
τασείσας τοίνυν αὑτῶν τὴν διάνοιαν τῷ φόδῳ 
«ἧς χρίσεως, χαὶ τῇ προσδοχίχ τῆς χολάσεως ὅ, 
χαὶ τῷ ὀνόματι τῆς ἀξίνης, χαὶ τῇ ἀποδολῇ τῶν προ- 
γόνων, χαὶ τῇ εἰσαγωγῇ τῶν ἑτέρων τέχνων, καὶ τῇ ̓  
διπλῇ τιμωρίᾳ τῆς ἐχτομῆς καὶ τοῦ ἐμπρησμοῦ, 
καὶ πάντοθεν αὐτῶν χαταμαλάξας τὸ σχληρὸν, χαὶ 
χαταστήσας εἰς ἐπιθυμίαν τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν τοσού- 
τῶν χαχῶν, τότε εἰσάγει τὸν περὶ τοῦ Χριστοῦ λόγον" 
καὶ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ μετὰ πολλῆς τῆς ὑπεροχῆς. 
Εἶτα τὸ μέσον αὐτοῦ χαὶ ἐχείνου τιθεὶς, ἵνα μὴ δόξῃ 
χαριζόμενος τοῦτο λέγειν, ἀπὸ τῆς συγχρίσεως τῶν 
παρ᾽ ἑχατέρου διδομένων τοῦτο χατασχευάζει. Οὐ γὰρ 
εὐθέως εἶπεν, Οὐχ εἰμὶ ἄξιος αὐτοῦ «ὔσαι τὸν 
ἱμάγτα τοῦ ὑποδήματος, ἀλλὰ πρότερον τὸ εὐτελὲς 
τοῦ βαπτίσματος [154 τοῦ ἑαυτοῦ θεὶς, χαὶ δείξας 
ὡς οὐδὲν πλέον ἔχει τοῦ πρὸς μετάνοιαν αὐτοὺς ἀγα. 
γεῖν (οὐ γὰρ εἶπεν, ὅτι Ὕδατι ἀφέσεως, ἀλλὰ ετα- 
γοίας), τίθησι χαὶ τὸ αὐτοῦ τὸ τῆς ἀφάτου δωρεᾶς 
γέμον. ἵνα γὰρ μὴ ἀκούσας, φησὶν, ὅτι μετ᾽ ἐμὲ 
ἔρχεται, καταφρονήσῃ; αὐτοῦ ὡς ὑστέρου '9 παρα- 
γενομένον, μάθε αὐ-οὔ τῆς δωρεᾶς τὴν δύναμιν, χαὶ 
εἴσῃ σαφῶς, ὅτι οὐδὲν ἄξιον εἴρηχα, οὐδὲ μέγα, εἰπὼν, 
θὺκ εἰμὶ ἄξιος «ἰὔσαι τὸν ἱμάγτα τοῦ ὑποδήματος. 
Ὥστε ὅταν ἀχούσῃς, ὅτι Ἰσχυρόςεερός μου ἐστὶ, μὴ 
νομίσῃς χατὰ σὐγχρισίν με τοῦτο εἰρηκέναι. Οὐδὲ γὰρ 
εἰς δούλους ἄξιός εἰμι τάττεσθαι ἐκείνον, οὐδὲ εἰς δού- 
λους ἐσχάτους, οὐδε τὸ εὐτελὲς τῆς διαχονέας ἀναδέξα - 

σθαι μέρος. Διὰ τοῦτο οὐχ ἁπλῶς εἶπε, Τὰ ὑποδήματα, 
ἀλλ᾽ Οὐδὲ τὸν ἱμάντα" ὅπερ ἔσχατον πάντων ἐδόχει 
εἶναι. Εἶτα, ἵνα μὴ νομίσῃς ταπεινοφροσύνης "" 

δ. ἐχπίπτειν)] ἀποπίπτειν Ὁ. Ε΄. ἰλνεπίο Ευΐῃ. 55 ἀλλ᾽ αὐτῇ] 5ς Ε΄. αὐτῇ γάρ Α. Β. ἀλλ᾽ αὐτῇ γάρ (. Όῦ. ΒΕ. 
ἀλλ᾽ αὐτὴ γάρ Ἑάὰ. 5 ὍΝ, δά ι!. αὐτούς Εα4ι. "" ἐν] ἐν τῷ (.. Ὁ. Ε΄. "" Καὶ γάρ]δι ἀ. καί Εἀἀ. ' στρατιωτῶν 
Ε. 5" ἐμδάλλων Ε΄. 5 ποιοῦν] ποιεῖν Α. (. ΕΚ. 
Ἑ. “ἄγχεις] ἐλέγχεις Ε. 7 μόνης Βαμ. 
οι". (. Ε. πιὺχ τῇ τε ἐχτομῇ καὶ τῷ ἐμπρησμῷ Ε. 

Ῥδτιοι,. ἀκ. {0}. 

ὁ τὸ ποιοῦν] τῷ ποιοῦντι Ε', τό ον. Ε. 
5 τῆς χολάσεως οηϊ. Α. 8. (. Ὁ. Ε΄. 561] νογίογυηϊ ᾿πίογρρ. 5 τῇ 

Ἰοὕστερον Εἰ, 1) ταπεινοφροσύνης] Ὧ(. μόνης Α. Β. 

8 ἀπαλλάττει (. ἢ. ΚΕ. 

ὃ 
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εἶναι τὰ εἰρημένα, ἐπάγει χαὶ τὴν ἀπὸ τῶν πράγ- 
μάτων ἀπόδειξιν " ᾿Εχεῖνος γὰρ " ὑμᾶς, φησὶ, 
βαπτίσει ἐν Πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. Εἶδες πόση 
τοῦ Βαπτιστοῦ ἡ σοφία ; Ὅταν γὰρ αὐτὸς χηρύττῃ, 
τὰ φοθδερὰ πάντα λέγει, χαὶ ἀγωνίαν ἐμδάλλοντα " 
ὅταν δὲ πρὸς ἐχεῖνον πέμπῃ, τὰ χρηστὰ χαὶ ἀναχτή- 
σάσθαι ἱχανά. Οὐ γὰρ τὴν ἀξίνην, οὐδὲ τὸ δένδρον τὸ 
ἐχχοπτόμενον χαὶ χαιόμενον χαὶ εἰς πῦρ βαλλόμενον, 
οὔτε τὴν μέλλουσαν ὀργὴν εἰς μέσον ἄγει, ἀλλ᾽ ἁμαρ- 
σημάτων ἄφεσιν, χαὶ τιμωρίας ἀναίρεσιν, χαὶ δι- 
χαιοσύνην, χαὶ ἀγιασμὸν, χαὶ ἀπολύτρωσιν, καὶ 

᾿ υἱοθεσίαν, χαὶ ἀδελφότητα, χαὶ χληρονομίας χοινω- 
νίαν, χαὶ Πνεύματος ἁγίου δαψιλῆ χορηγίαν. Ταῦτα 
γὰρ πάντα ἡνίξατο εἰπών " Βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πγεύ- 
ματι ἁγίῳ" καὶ αὑτῇ τῇ μεταφορᾷ τῆς λέξεως τὸ 
δαψιλὲς τῆς χάριτος ἐμφαίνων " οὐ γὰρ εἶπε, Δώσει 
ὑμῖν Πνεῦμα ἅγιον, ἀλλὰ, Βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύ- 
ματι ἀγίῳ" χαὶ ᾽ τῇ ἐπεξηγήτει τοῦ πυρὸς πάλιν 
«τὸ σφοδρὸν χαὶ ἀχάθεχτον τῆς χάριτος ἐνδειχνύ- 

ενος.. 
᾿ ε΄. Ἐννδησον γοῦν τίνας εἰχὸς ἦν γενέσθαι τοὺς 
ἀχούοντας, λογιζομένους ὅτι χατὰ τοὺς προφήτας 

ἀθρόον ἔσονται, καὶ χατὰ " τοὺς μεγάλους ἐχεένους. 
Διὰ γάρ τοι τοῦτο χαὶ πυρὸς ἐμνημόνενσεν, ἵνα εἰς 
ἔγνοιαν αὑτοὺς τῆς μνήμης ἐχείνων ἀγάγῃ. Καὶ γὰρ 
ὅσαι σχεδὸν αὐτοῖς ὄψεις ἐφάνησαν, αἱ πλείους διὰ 
πυρὸς ἐφάνησαν " οὕτω τῷ Μωῦσῇ διελέχθη ἐν τῇ 
βάτῳ ὁ Θεός " οὕτω τῷ δήμῳ παντὶ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ " 
οὕτω τῷ Ἱεζεχιὴλ ἐπὶ τῶν Χερουδίμ. Σχόπει δὲ πῶς 
καὶ διεγείρει τὸν ἀχροατὴν, πρότερον μὲν 5" θεὶς ὃ 
μετὰ πάντα ἔμελλε γένεσθαι. “Ἔδει γὰρ σφαγῆναι 
τὸν ᾿Αμνὸν, καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἀφανισθῆναι, καὶ χα- 
ταλυθῆναι τὴν ἔχθραν, χαὶ τὴν ταφὴν γενέσθᾶι χαὶ 
τὴν ἀνάστασιν, χαὶ τότε τὸ Πνεῦμα παραγενέσθαι. 
᾿Αλλὰ τούτων οὐδὲν λέγει τέως " ἀλλὰ πρῶτον τὸ τε- 
λευταῖον, χαὶ δι᾽ ὃ πάντα ἐχεῖνα ἐγίνετο, χαὶ ὃ μά- 
λιστα ἱχανὸν ἣν αὐτοῦ τὴν ἀξίαν χηρῦξαι" ἵν᾽ ὅταν 
ἀχούσῃ ὁ [155] ἀχροατὴς, ὅτι Πνεῦμα λήψεται τοσ- 
οὕτον, ζητῇ 15 πρὸς ἑαυτὸν, πῶς χαὶ τίνι τρόπῳ 

τοῦτο ἔσται, τῆς ἁμαρτίας οὕτω χρατούτης " ἵνα λα- 
βὼν αὐτὸν μεμεριμνημένον, καὶ ἐμπαράσχενον πρὸς 
τὴν ἀχρόασιν, οὕτω τὸν περὶ τοῦ πάθους εἰσ- 
ἀγάγῃ λόγον, μηδενὸς λοιπὸν σχανδαλιζομένου τῇ 
προσδοχίῷ τῆς τοιαύτης δωρεᾶς. Διὸ πάλιν. ἐδόα 
λέγων " Ἴδε ὁ ᾿Αμγὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρ- 
τίαν τοῦ κόσμου. Οὐχ εἶπεν, Ὃ ἀφεὶς, ἀλλ᾽ ὃ μεί- 
ζονος ἦν χηδεμονίας, Ὁ αἴρων. Οὐ γάρ ἔστιν ἶσον 
ἀφεῖναι ἁπλῶς, χαὶ αὐτὸν "Ἶ ἀναλαδεῖν. Τὸ μὲν γὰρ 
ἐξ ἀχινϑύνου ἐγίνετο, τὸ δὲ μετὰ θανάτου. Καὶ πάλιν 
ἔλεγεν, ὅτι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐττιν. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο 

τρανὴν τοῖς ἀχούουσι τὴν ἀξίαν ἐδήλου. Οὐδὲ γὰρ 
ἤἥδεσαν οὐδέπω γνήσιον αὐτὸν ἐννοεῖν Υἱόν" ἀπὸ δὲ 
τῆς τοσαύτης τοῦ Πνεύματος δόσεω: χἀχεῖνο συν- 
ἰίστατο .3, Διὰ δὴ τοῦτο χαὶ ὁ Πατὴρ πέμπων τὸν 
Ἰωάννην, τοῦτο αὐτῷ δεῖγμα πρῶτον τῆς τοῦ παρα- 
γενομένου 13 δέδωχεν ἀξίας, εἰπών - Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς 
τὸ Πνεῦμα καταθδαῖνον καὶ μένον, οὗτός ἐστιν ὁ 
βακπείζων ἐν Πνεύματι ἁγίῳ. Διὸ καὶ αὐτός φησιν" 
᾿Εγὼ ἑώραχα καὶ μεμαρτύρηχα, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ 
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ" ὡς ἀπὸ τούτου χἀχείνου λοιπὸν σαφῶς 

15 γάρ οηϊ. Α. Β. φησί οη). ἢ), Ε. Ε, "3 χαΐοιη. Ἀ. Β. 

5. ΖΟΑΝΝΙ͂Σ ΟΠΕΥΘΟΒΤΟΜΙ ΑΒΟΗ͂ΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

ρ " χαὶ χατά οηι. Α.Β. σα. "5 
νέσθαι ΕΔ. 15 ζητῇ] ζητεῖ ἢ. Ε: Ε΄. μὴ ζητῇ Α. Β. ζητήσῃ 58ν. Βεοη. "" αὐτόν] τὸν αὐτόν Βιι!. Ραι]Ὸ 
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συνισταμένου. Εἶτα, ἐπειδὴ τὰ χρηστὰ εἶπε, χαὶ 
ἀνῆχε τὸν ἀχροατὴν καὶ ἐχάλασε, πάλιν ἐπισφίγγει, 
ὥστε μὴ γενέσθαι ῥάθυμον. Τοιοῦτον γὰρ τὸ γένος τὸ 
Ἰουδαῖχόν᾽ ὑπὸ τῶν χρηστῶν ἐχαυνοῦντο ῥᾳδίως, καὶ 
χείρους ἐγίνοντο. Διόπερ πάλιν ἐπάγει τὰ φοδερὰ, 
λέγων " Οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. ᾿Ανωτέρω 
μὲν γὰρ τὴν χόλασιν εἶπεν " ἐνταῦθα δὲ χαὶ τὸν χρι- 
τὴν δείχνυσι, χαὶ τὴν τιμωρίαν ἀθάνατον εἰσάγει“ 
Κατακαύσει γὰρ, φησὶ, τὸ ἄχυρον πυρὶ ἀσδέστῳ. 

Ὁρᾷς αὑτὸν τὸν τῶν πραγμάτων Κύριον, χαὶ αὐτὸν 
ὄντα τὸν 35 γεωργὸν, χἂν τὸν Πστέρα ἀλλαχοῦ ταὐτὸ "» 
λέγῃ" Ὁ Πατήρ μου γὰρ, φησὶν, ὁ γεωργός ἔστιν. 
Ἐπειδὴ γὰρ "5 εἶπεν, ᾿Αξίγη, ἵνα μὴ νομίσῃς πόνου 
δεῖσθαι τὸ πρᾶγμα, καὶ δυσδιάχριτον εἶναι, ἐξ ἑτέρου 
παραδείγματος "5 χαὶ τὴν εὐχολίαν εἰσάγει, δεικνὺς 
πάντα αὑτοῦ τὸν χόσμον ὄντα " οὐ γὰρ ἂν τοὺς μὴ 
ἑαυτοῦ ἐχόλασε. Νῦν μὲν οὖν πάντα ἀναμέμιχται" 
χἂν γὰρ φαίνηται διαλάμπων ὁ σῖτος, ἀλλ᾽ ὅμως μετὰ 
τῶν ἀχύρων χεῖται, ὡς ἐν ἅλωνι, οὐχ ὡς ἐν ἀπὸο- 
θήχῃ " τότε δὲ πολλὴ ἔτται ἡ διάχρισις. Ποῦ νῦν εἶσιν 
οἱ τῇ γεέννῃ διαπιστοῦντες ; Καὶ γὰρ δύο τέθειχε, 
καὶ ὅτι βαπτίσει Πνεύματι ἁγίῳ, καὶ ὅτι χαταχαύσει 
τοὺς ἀπειθοῦντας 35. Εἰ τοίνυν ἐχεῖνο πιστὸν, χαὶ 

τοῦτο πάντως. Διὰ γὰρ τοῦτο ἐφεξῆς τὰς δύο προῤ- 
ῥήσεις τέθειχεν, ἵνα ἀπὸ τῆς ἤδη γενομένης χαὶ τὴν 
μηδέπω συμδᾶσαν πιστώσηται. Καὶ γὰρ καὶ ὃ Χρι- 
στὸς πολλαχοῦ τοῦτο ποιεῖ, πολλάχις μὲν ἐπὶ τῶν 
αὐτῶν πραγμάτων [156], πολλάκις δὲ ἐπὶ τῶν ἐναν- 
τίων, δύο τιθεὶς προφητείας, χαὶ τὴν μὲν ἐνταῦθα 
παρεχόμενος, τὴν δὲ ἐν τῷ μέλλοντι ὑπισχνούμενος" 
ἵνα ἀπὸ τῆς ἤδη γενομένης καὶ τῇ μηδέπω γενομένῃ 
πιστεύσωσιν οἱ ςφιλονειχότεροι. Καὶ γὰρ τοῖς δι᾽ αὐτὸν 
ἀποδυομένοις τὰ ὄντα πάντα ἑχατονταπλασίονα ὑπ- 
ἔσχετο δώσειν ἐν τῷ παρόντι βίῳ, καὶ ζωὴν αξώνευν 
ἐν τῷ μέλλοντι, ἀπὸ τῶν ἤδη δοθέντων καὶ τὰ μέλ- 
λοντα ἀξιόπιστα χαθιστάς. Ὃ δὴ καὶ Ἰωάννης ἐνταῦθα 
πεποίηχε δύο θεὶς, ὅτι χαὶ "5 βαπτίσει Πνεύματι 
ἁγίῳ "5, χαὶ χαταχαύσει πυρὶ ἀσδέστῳ. 

ς΄. Εἰ τοίνυν μὴ ἐδάπτισε Πνεύματι 3 τοὺς ἀποστό- 
λους χαὶ πάντας χαθ᾽ ἐχάστην ἡμέραν τοὺς βουλομέ- 
νους, ἔχοις ἂν καὶ περὶ ἐχείνων ἀμφιθδάλλειν " εἰ δὲ 
τὸ μεῖζον χαὶ δυσχολώτερον εἶναι δοχοῦν, χαὶ πάντα 
ὑπερθαϊνον λόγον, χαὶ γέγονε χαὶ χαθ᾽ ἑχάστην γίνε- 
ται, πὼς τὸ εὔχολον χαὶ χατὰ λόγον γινόμενον οὐ 
φὴς εἶναι ἀληθέρ, Ἐπειδὴ γὰρ "5 εἶπεν, ὅτι Βακπτί- 
σει ἐν Πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρὶ, καὶ μεγάλα ἕν- 
τεῦθεν " ὑπέσχετο ἀγαθὰ, ἵνα μὴ ἀναπέτῃς τῶν προ- 
τέρων ἀπάντων ἀφεθεὶς, ἐπήγαγε τὸ πτύον χαὶ τὴν 
διὰ τούτου χρίσιν ἐμφχινομένην. Μὴ γὰρ δὴ νομέ- 
ὅητε, φησὶν, ἀρχεὶν τὸ βάπτισμα, εἰ φαῦλοι μετὰ ταῦτα 

γένοισθε " δεῖ γὰρ ἡμῖν καὶ ἀρετῆς χαὶ πολλῆς τῆς, 
φιλοσοφίας. Διὰ τοῦτο εἰς μὲν τὴν χάριν καὶ τὸ, 
λουτρὸν ἀπὸ τῆς ἀξίνης αὐτοὺς ὠθεξ " μετὰ δὲ τὴν 
χάριν ἀπὸ τοῦ πτύου χαὶ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσδέστον 
φοθεῖ" χαὶ τῶν μὲν πρὸ τοῦ βαπτίσματος οὐδεμίαν 
ποιεῖται διάχρισιν, ἀλλ᾽ ἀπλῶς, Πᾶν δένδρον μὴ 
ποιοῦν καρπὲν καιὸν ἐκχόπτεται, φησὶ, τοὺς 
ἀπίστους ἅπαντας χολάζων᾽ μετὰ δὲ τὸ βάπτισμα 
διαίρεσίν τινα ἐργάζεται, ἐπειδὴ πολλοὶ τῶν πιστε 
σάντων ἀνάξιον ἔμελλον τῆς πίστεως ἐπιδείκνυσθ 

μέν οἵη. Α. Β. Ρ. Ρ. Ρ. γε 

ἐξ ἀχινδύνων (ὐ. ἕξω χινδύνου Ε΄. 6 συνίσταται Εἰ}. 1" παραγινομένου Εὰ. 35 τόν οῃυῃ!. ἃ. Β.Ο. 5' ταὐτό 
τοῦτο Α. ΒΕ. κἂν τὸν πατέρα... λέγῃ] ὡς χαὶ τὸν πατέρα" ἀλλαχοῦ γὰρ τοῦτο λέγει Ε΄. ματγὴεν αὐ μαϊγενι; 

αἰϊδϑὲ 6. "" Ἐπειδὴ γάρ] Εἶτα ἐπειδὴ Δ. 1}. Ρ. ν. ἀξίνην Α. Β. ἢ. Ε΄ 35 πράγματος οἴγπδδ "νοὶ οἷἱ 
ἰοτ. εἰ [πογρρ. παραδείγματος ὅαν. ἀυθηι βοσυῖιϑ δι ον ἐ[αἰσοπῖμα; ἢ0}}8 ἸΔπηδιι ἐὐάίοσυπι δηΐοιο [ἀοίλ. 

5 ἀπιστοῦντα; ΕἀΔ. 55 ὅτι χαί] καὶ ὅτι Α. Β. οἱ ῥ. μ. καὶ ὅτι χαταχαύσει ἰἰο!. 39 ἁγίῳ οηι. Ο. ἢ. Ε΄. 
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ἰμ6 8 ἀθιμοηβιγαι οηθηὶ δάϊϊοὶϊ : ἢδπὶ δἷἱΐ, [ρ9ε6 σπὍὉοε 

βαρ καδὲϊ! ἱπ δ»ίγηε ξαποίο οἱ ὃν ἴσπε. ὙἸάδ π᾿ ́υδηίᾷ 5.1 

αρι δίς βαρίοηι 7 θυδηἋο0 'ρ56 ργαάϊοδὶ, ἰογγὶ 118 

οἰ ἷ2 ργαογι 40 ἰη δηχί οἰδίοπη οΟη] οἶδηὶ : φυδηὰο 

ϑαίοπι 16 (ἢ γίϑίαπι πὴ {}1, ὈΟΠΔ δηπιυηιίαί, 4015 δηϊ- 

ΠΙ03 ροδϑίπὶ γϑογθᾶγο. Νοαυθ δηΐπὶ δβεουγίπ, Π6 416 

ἐσοίβαπι ἀγθογοιῃ, νοὶ οοπιυθυϑίαπ) οἱ ἰῃ ἴξηδπι 6Οη]ὁ- 

οἰᾶπι, πους (ἀἰυγᾶπιὶ ἰγᾶπὶ ἴῃ τηϑάΐϊυπη δἀάυοϊ!, 566 

Ρεσοδίογιιη ΓΟ 58 0Π 6), 5ῈΡ0)1Οἷ; νϑηΐδπι, ͵υ8ι}- 

εἰδπι, διησιἰοδιΐίοηοπι, γι θηριϊοηοη), δἀοριίϊοπειη, 

ἐδιογπίιδίθπ), δογοάϊιδιἰ8 Θοπϑογίϊπι, οἱ ϑρίγι 8 
βᾶποιΐ οορίοβδηι ἰαγα οπαπι. ΕΠ: Ὸ οπηΐδ δυυϊπάϊοανὶϊ 
ἐΐοοη5, δαρείκειδὶε νος ἱπ δριγί μι ξαποίο, ᾿ρ58 Πιοδὶἃ- 

Ρἤογα ἐγαιϊα οορίδαι) ἀδείαγαη9. Νυη Θηίιη αἰχὶ!, θευϊῖ 
γοθὶβ ϑρίγιίυπι βαποίυηι; 56, Βαριϊκαϑὶ! τος ἐπ 8} 1- 
γι ἑδΔαποῖο ; οἱ ἰξηΐβ8 δααϊιοη0 γϑοιηθηί( διη οἱ οἴοα- 

Οοἶδπὶ ζγϑι ἀΘΠΙΟηΘίΓΔ}8. 

ὅ. Ῥεογροηθ ἰθὶ!Ρ 4110 δηΐπι0 υϑγί ϑ μη δὶ (0}}6 

[856 διά οΓ6 8, οορ  Δη165 86 5:Π}}165 ργορ νοι}. πηᾶ- 

ξηίΐίβαυδ [1118 υἱγὶβ πηοχ [υἱυΓ08 6586. [460 δηΐτη ᾿σηΐ8 

πιθηιοποιη [δοἷξ, υἱ 1118. ᾿ρΘΟΓΙΙΠ) πηοπηοῦ πὶ ΓανοΟᾶ- 

τεῖ, Νδίη πιᾶχὶ Δ ΡΆΓΒ ΘΓΌΠιῚ, Π125 ἰαθπσγο, Υἱβὶο- 

Πυπι, ΡῈ ἰβιι6π) ΔΡΡΔΑΡΊΙΘΓΘ : δὶς Μυγϑὶ ᾽ν ΓΟ ἰο π0- 

ἰ05 6οι θ608, δἰ ὁπηηΐ ρορυ ὁ ἦτ πῦη!6 πα: 5,6 

ἘΖΟΟ οἰ; οὐπν ΟἸογυ 8. Απἰμλἀνογία ρόγγο αυὺ- 

τηο40 δυύϊπηῆη᾽όγοιη οχοίιαι.,, ργί πηι 5ίδί 65 ἰὰ ηυοὰ 

Ροϑὶ 4112 οπηνηνήία [υἱγυπὶ ογαὶ. Ορογίο δὶ δηἷπη ἱπηπιο- 

ἰλγὶ Αρημπη), οἱ ροσολίηπι (ο] ογὶ, ἰπί πιο εἰ8π| Βοὶνί, 56- 
ΡυΠ μι γῶπη δυσοοάθγε δἰ ΓΟΒΌΓΓΘΟΙ Οη Ομ, οἱ ροϑίθᾶ ϑρὶ-» 

Τὶ τπ|ΠῈὶ δϑησίυ ἀἰὐνθηΐγα. Αἱ δογῃ ηἢ}}} ἀἰοἷϊ ; 5θά 

ψφιοά ροδίγοπιπ ογαὶ,, ργίπλυπὶ ροϑιΐ}, ργορίοῦ φιοά 

εαἴδγὰ οπηηΐᾶ [λοίΔ συ, 4υούφιο τπᾶχίπη6 ἰἀΟΙ ΘΟ ΠῈ 

ογηὶ δὰ ευ5 ργαν οδηάλιη εἰσι ίοηι : ὧἱ οἴη ἀϊάϊ- 

σογὶὶ δυάΐϊίοτγ, 56 ἰδ ϑρί γι ἔπ ΔΟΘδριυΓΌΠπὶ 6856, 

4ιπγλὶ δρυκ(ὶ δοπιοίρϑυπὶ σιοπηοο ἰὰ [ππἰρυπὶ 6586ὶ 

Ρεροϑῖο ἰδί6 γορπϑιίθ ; υἱ {ΠΠπΠ|ΠΔ| μο568 ΓΟροΓίθ 8 50]- 

Πεἴτπι,, οἱ 84 δινάϊεπάιπ) βάγια! πὶ,, εἰς ([6 ρϑββίοη 8 

ΒΟΓΙΏΟΠΘΙΠΙ ἰηἀποογαῖ,, ποηνΐ6 ροβίρα ἰ οι ϊουΐυ!η 

ἰϑθαπιθ ο" ἀἰ υγηαπι ἀοηὶ ἢ υ)υδιηοι! οτβρθοίδιϊ οι! θη]. 

ἰ000 γυγδυπὶ εἰδηιαῦαι : δἶιοθ ἀσπὶς δεῖ, φεΐ [οἱ- 
ἐμ ρεεοαίμηι πιμπαὶ (Ζ“0αη. 1. 39). Νοη ἀϊχὶϊι, Ουἱΐ γό- 
δἰ}, 564 φυοά πιλ)ογί8 αγαὶ οὐ γβ 86 ργουϊβι αν, 

(μὲ οἰ. Νοῆ δπίμη ἰἀΐρϑιυιη δὶ 5 Πρ] ]οἰι6 Ρ γϑηνδῖ- 

ἔεΓΘ, Οἱ ροϑίθα ΓΟΒΙΠΊΘΓΟ. Νάπὶ {Ππώῶ'᾿ δ'π6 ραγίου:- 

Ιο εραι, ἰὸς δυΐεπὶ ρὲ πιογίαπι (πα). Ἀυγϑι8 γ6ΓῸ 
ἀἴοεραι, αυοὰ ΕἾΙ5 οὶ 6556ι (δά, υ. 54). γόγυηι 

(α) δίς [δἰ Μοηί.; ατϑοθ δυίΐοιη : Οὐ γάρ ἐστιν 
ἕσσον ἀφεῖναι ἁπλῶς, χαὶ τὸν αὐτὸν ἀναλαδεῖν. Τὸ μὲν γὰρ 
ἕξω χινδύνον ἐγένετο, τὸ δὲ μετὰ θανάτον. ᾿)υξ8 56 6χρ!!- 
οϑτι ροββυηΐ : ΝῸΝ ἰάθηϊ 68ί εἰπιρὶ ἰοἰἐΥ̓ ΥΘΗλ {Π6Υ6 οἱ διμ)ν- 
ἴδηι (ἰὰ οαὶ γοημἰοπίοηι) ἀδδμηιογε (σμοά τορι {μι}. 
Υ͂ τη 4 εἰπο Ρετίοιο βόϑαϊ, οα ἰιος αμίδηη 0 Υ8 δογισυαίιῦ 
(44 ΠΠΠἰογαπὶ, ἤθο αμίοπι ομπὶ πιοῦ6). Ουοα 5], τηυ]ογυπὶ 
Θρρά ουη) δι οἰογί δ 6 πὶ 5θου}, ᾿ρζδπιι8 αὐτόν μΓῸ τὸν αὐτόν, 
αἷς ἱπίεγργοιθίπυγ : ΝῸπ ἐπῖμι ἰάθηι 65, ((μγίβιυηι) 
δἐπιριϊοϊ εν (ροοςαῖα) ΤΗΝ ον 6, οἱ ἰρδιιηι ἀδϑμΉ 6 6 (το- 
τ 552). Εγγαὶ Μοηϊί. ἀυτὴ οοη]οὶϊ τοβογίὈΪ ροββ6 τὴν 
αὑτήν (δεἰΠἰεθὶ ἁμαρτίαν) ἀναλαδεῖν, οἱ ἰπίθγρ᾽ Θἰωγὶ : Νοπ 
ἑα ἐρειυὴ ἐξί ρεσοαίιηι αἰπι 6 γ6 οἱ ἱμδιι!} ὈΚ ΜΕΡΙΟ τοίκεμε; 
Ἠς ὀηίπι 56 901) τη ᾿ἰσοραὶ νογῦυ ἀναλαθδεῖν «ἴῇη- 
αϑοιο. Ενιτ. 
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πο΄υ6 ΠΠ᾿υὰ ΟἸάΓα ἀΐβε ιαι6πὶ {15 Δι ομεἶθι5. χα ρτῖς- 
πθθαὶ. Νοβάυπι δηΐπὶ βοίδαπὶ ᾿μδυπὶ 6556 φοπυίμιπὶ 
ΕἸΠ πὶ : 6χ ἄοπο διιίθηη ϑρίγι(υ 8. βδποιΐ ἰὰ Ἶᾶπ| 601 - 
δίδραι. Ἰἀεοηθὸ ῬΑΔΙΟΡ “0 ποΙη πη 6η8, ἀϊφηίιαι!β 
6)0υ8, φυὶ Δἀναηίαθαὶ, ᾿ος ΔΓσΙΠποηυγη ἀδάϊ!, ἀϊσοηξ : 
διρεῦ φιθπὶ υἱάετὶς δ ρίγιιηι ἀοεοσηοπίθηι εἰ Ἠϊαπριι- 
(ἐπι, ἠΐο ἐδί φεὶ δαριΐχαι ἱπ δρίτίιε ξαποῖο (7 οαπ. 1. 55). 
Ουδρτγορίεγ οἱ 'ρβα ἀϊοὶϊ : Εσο υἱάὶ οἱ ο51]πιοπίμηι ΡΕν- 
μἱϑαὶ φαῖα ἢἴο εδι ΕἸ δι 8 θεὲ (1 ἱά. υ. 54), φαλϑὶ 6χ Πος 
οἱ ΠΠυ χυόηια 8π| οἰάγὰπὶ ονδίθγοὶ. Ὠοίπάα, αυΐὰ 
θοπᾷ ἀϊχί!, αὐυά!!ΟΓ πη ψι6 γοπιΐβὶῖ Δί406 ἰαχανῖϊ, ΓΗ γβιιβ 
ἡΠυπι γβιγίηρὶ!, π6 ἴῃ ἀοδι ἀΐμπν ολάδι. ΤῊα μΐρρα 
ΕΓΔ’ δυάχογυπι σ6Π08 : 6χ Ῥγοϑραγὶβ οἷο πη ἢ 6 θλη-᾿ 
(υν, ἀαἰογίογοβηια ἤθθαηΐϊ. ᾿ἀθυᾳια γύυγββ τοΡγὶ οἱ 118 
ἱπάυο!! [η)8 γορ! δ : 13. (μ μα υοπιϊ αν ἐπ πιώπα 
8πα. ϑΠΡΟΓΙῸ5 Δι ΒΡ] οἰυ! ᾿ποπιογανογαῖ: ἰΝἷο νθγο 
δυάίοσπη ἱπάτιοϊξ, ἱπιπιογίδ!οηθο βιρρ  οἴαπι : πδην αἱτ: 
Οοπιϑαγεῖ μαίθαδ ἴση ἐιοαειη σε δ ἢ, ὙἸΔ65. ἰρβηπὶ τγὸ- 
τὰπη οπγηΐπὶ Ὠοπηΐπυ πη ΔΡΤΙΘΟἸ" ΠῚ 6556 : 481} Π8πΠι 
Ῥδίγοπ ἰοὺς ᾿ρ80}ΠῈ 6.86 δἰ" ἱ εἰχογὶι : Ῥαίον πιοῖις, ἴῃ- 
αυϊῖ, ασγίεοία 6εὶ ( 1δἰά. 15.1.}. υἷα δηΐη οἀἰχὶς, 86- 
Εἰιγὶ8., Π6 ρυΐϊάγα 5 ΓΟΠῚ ἰΆΠΟΓῈ ΟΡι8 ΠΏ θΟΓΟ, 66 ἔοι α 
ἀἰβοθγιΐ ρο556., 4]10 Θχθιθ]ο (Οἱ ΠΙ Δί ἱπάυοὶ!, ο5- 
᾿οπ 6.8 πηυϊ νη του πὶ 1}}}:18 6586 : Π01} δμΐπὶ ρυμίγαῖ 
ἰδ! 08. Νυας Υ6ΓῸ ΟΠ" ἶἢ ΘΟΡΗἶχία βιιηι. Επὶδπιϑὶ θη ΐπη 
[γυπηδεῖππι [δα ΐ, Δι [216 Οὐ μᾳ] 68 μοβί(η} δὶ, υἱ- 
ΡΟΙ6 ἰῃ ἃγθᾶ, ΠῸῚ ἰῃ [ἸΌΓΓΘΟ. ΤΌΠΟ Δ16Π| οπηΐα εἰϊς- 
Ἑογηθηίυνγ. 00] πυὴς διηιὶ ἢΠ| 4υΐ φρο! ΘμἢΠΊ 6856 ΠῸῃ 
ἐγοάυηι ἵ Εἰδυΐπι ἀπο ροβυϊῖ, οἱ βοριζαιγαπι 6556 ἦι 
ϑρίγια 8δησίο, οἱ ΘΟ ΞΕ ΠΓ}}ΠῚ ποη οΓο οηια68. ϑὲ 
ἰσίτον Πυἀ Ἔγθάσι!απι, αἱ ἢος οἰἶδπι ργογβα5. ΡΓῸ- 
Ρίογ Ἰιος δηΐπὶ υἱγ 116 ὑγρά ϊχὶ!, ὦἱ ἂὖ υπίυ5 
ΡΓβαϊειϊοιἶβ νθηῖυ., 416 ν] ἤ68 ἤθη ποραγοίυγ. ΝΆηι 
οἱ ΟἸνγίβιιιβ ἰὰ ἤθη γᾶγο (3οἷϊ : 5:9 66 ἴῃ 5 ᾿ρβἰβ γθθι5, 
Βῶ:ρ6 Θἰἶδι ἴῃ σΟηΙΓΑΤΙΪδ,, ἀι:38 ΔΡρΟΝΘἢΒ ργΟρ οἰϊα5, 
ηυλειπ ὑπῶπ| ΘΧἰ κοι ἱπιροίδιη, 816 ΓΔΠὶ ἱπηρ ἢ ἀ8Ππὶ 
Ργοιη πεῖ, υἱ 80 68, 4ι [2πὶ ἀνθηΐ!, φἰίογαπι, «ι} 
πουάυπι ἀνοηΐ!, ν6] δομίοημἰοκίογος ογοάδηι, Ειαηΐιη 
115 φυῖ ργορίθῦ ἰρϑῦπι οιπηΐὰ γο χυδργίῃ!, σοηρί πηι ἰῃ 
ῬΓΣΒ6ΠΙ 5650 1}}0 56 ἀδιιγυπὶ ΡΟ]! Οἰζας δΘϑὶ, δὲ υἱίδιη 
ἌΠΟΓΠΆΜ ἦι Γαἱπγὸ ( Ματο. 10. ὅ0)., οχ ἰΪ8, 4ηᾶ5 Πὲς 
ἀδηΐιν, [υὐυγὰ Πὰ6 ἀἶσπα γοἀάθηβ. [ἃ χιοὰ οἰἰδιη [ροὶϊ 
ϑοΆΠΠ68., υἱΓυΠΊ4 116 ΠΟΠΘΠ5, δἱ χιοί θαριϊΖοί ἴῃ ϑρί- 

γῆι βδποίο, οἱ αοἀ οὐηθυγαὶ σης ἱποχϑιϊπρι! Ὀ}}}. 

6. 51 ἰϊ4ιθ ποι νημιίζαν!ε ἰν μέγ ἀροξίοϊοβ., 
ὨΘΉ16 ᾿ 05, 4 ηυοιἀΐϊα Ὀαμιϊζαγὶ ν!]οπι, ἀ6 {18 
οἰἰδπη εἰ Δη 6 ἰοσιιπὶ μ᾿ ΠΟ ΓΕΒ ; 8 νογο ἰᾳ 4υοἐ τηι- 
1.5 οἱ ἀϊιςο} 8 6586 νἱθθαίιγ, δὲ συρά ΒοΓΙΠθἤ μι 
ΟΠΠΠΘΙἢ βυρογαὶ,, οἱ [ποίυπὶ 6δὲ, οἱ φυοι ἀἷα οἰ οἰ ει, 

υΐι! οαυ8:9 681 σὰν [4 αυοά [Δ6}]6 οἱ δοουηάιιπι γαιϊο - 
ΠΟΠ] Θδί, νΟΓΙΠῚ ΠΟῚ 6556 (ἰΪς48 ἢ (υἱὰ οηΐπη ἀϊχίι, 

Βαριϊκαϑὲι ἱπὰ δρίγἶιι ϑαποίο οἱ ἐπ ἴσμε, οἱ πιϑρηᾶ ἰηὶς 
ΡΓΟπδι θοῦα, Π6 δηΐπ)]0 οοποί οΓό8, ργίογίθυβ ὁ:- 
πἶθιιδ πο θοι 8, νϑπιἰαῦγυπι ᾿πάτχὶϊ, οἱ Ἰυάϊσλον εἶνθ 

ἀἰεἰδοίιπι ρΡ6Γ πος ἢογὶ σο] ἢ. Να ρῥυϊοιὶβ ὁπ, ἴηι - 

4, θαρεἰδιηυπὶ δυ{ΠἸΠ 6 γα, 5] ἰπηργυυ ροβιθα {πογὶ εἰ5: 

ο0 5 αυῖρρΡθ πο 5 θϑὶ οἱ νἱγίυϊθ οἱ πλ}}} 8. Ρ]ΟΒΟρ ἴα. 

Ρτγορίθοτοα ἰαυδογυπι ἰῃ ξγαϊ δι ᾿ρ805 ἃ 5δοιὶ ἢΠ| 46. 
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ΡΟΙΠ (α) οἱ ἰγαπϑίογὶ : ροβί ργαιίδπι δυΐθηι ἃ γϑη 1 4- 

υτγο οἱ ἰψινδ ἱποχϑιϊη συ! }}}} ἰοττοῖ,, εἰ ηυ 14π| (Δοἷΐ ἀϊ5- 

εἰποιϊοηοαι δογυπι 40} ποπάυπι Ὀαριϊχαιὶ διιπὶ., 56 

φΟΠΟΓΔ ΟΡ αἷϊ : Οπιπὶς αὐϑον, σμ5 πῸΝ [αεἷς {τιιίμηι 

βοπιθα,, οχοϊάείμν, ἸπΠἀ6ἴ6 8. ομμπ685 ῥιιΠΙ 6118; ῬΟϑὶ ρὰρ- 

εἰβπιᾶ δυίοιη ἀϊδιϊποιίοπαπι αυδηπνάαπι εἰῇοὶ! , 4υΐϑ 

πν}εἰ ϑογιπὶ ηυΐ ογαἀϊάογο,, ἢ ἱπάϊᾳπαπι Υἱἱδη, ἀυ» 

οἰυτὶ ογδηῖ. Νόπιο ἰίδαυα ρμᾶ]6ὰ ἢλι, ΠΕΙῸ 81 ΠΠυοσῖυλη8, 

"646 ᾿ΓΑνΐ5 σι ρ  ἀΠπαεἰθ05 5᾽1 δααϊοίυ5, ἰϊλ εἱἱ δῦ 1118 

(εἶ υμάϊᾳιυα αοιοίυγ, 5: ἐπὶπὶ ἰγυπιεμίυπι ΤηΔΠΟ88, 

οἰἰαπιβὶ τοιδιῖο ἰμστυδῖ, αἰ} τπ4}1} ραβϑαγυδ 68 : ΠΔΠ| 

ἴῃ 2ΓΟᾺ ΓΟΐδ ΘΌΓΓΙΙ5 δυϊοιπϊ [λουϊαίοπι ΠαΡΘΠΙ65, 

[᾿πιοηίαπι ποη βοϊπάυηι; δὶ ὑ6ΓῸ ἰπ ρα] 6: γα} ΕΠ 1816 πὶ 

ἐμοί ογῖβ, οἱ ᾿ιὶς ἱπιο γα ρδιϊογίβ, Δὺ οπηΐθυ8 

οομεΐδυ5, δἱ {ΠΠ|ς δυρρι οἴσειν [068 αίογημηι. Ουΐ ουἷπὶ 

11168 βυηΐ, δηϊοχυδίι (ογπδςοία ἰἰϊλιη [αἰυγᾶπι δάθδη!, 

ἰγγατοηδοιίυπι αἤεοίσυπι μἷς 6568 οἰΠοϊυπίαν, υἱ ρᾶ- 

16:5 δυπὶ Ὀγαίογυαι οἰθυ5 : οἱ ἢΠΠ|ς Γυγβ5 τρδιογία οἱ οἷ- 

Βυ5 ἰφηΐβ ἀγυηὶ. 81 δίλιίπι ἀἰχίβϑοὶ : [ρ86 ῥμάϊοο οι ἀδ 

δοῖϊθυ5 " βογιῃοποπὶ ποι ἰ8 ργΟῦΔὈΠΘ πὶ τοἀάϊά 5861 : 

οὐ ἁυΐοπι ραγαθοΐδιη δἀπιίϑοι!!., οἱ ΡῈ Θᾶπι ΟἸΠηΐᾶ 

ἀϊδροιβανῖι, ἰὰ δά ρεγβυδιοινάυπι πιλς 15 ἀρίυπΊ ἐγδὶ; 

εἴ οὐπὶ πιλίογὶ οοπβοϊδίίοπα υάϊοτατῃ (γα δ αἱ. [ἀ- 

εἶτοο ἰΠ|05 5 ρ6 ἰιᾶς ταϊΐοπα δ οαυΐυγ, δγθᾶπι, Π)68- 

86Π|, Υἱηδᾶπι, ἰοΓοιϊαγ, ΔΓ, δαφοηϑπὶ,, Ὀἰ ΒΟ ΌΠ| 

οἀρίαγδηι, δἰ ομηΐα 40:8 ἴῃ δὰ Θγδηὶ,, οἱ ἦπ φαΐθυδ 

γογβα δηΐ, νοῦ 8 8015 δἀπιίβοθηβ, [ἰ ᾳυοὰ οἰἰδιῃ 

Βαριίβια ἰς (δεἰϊ, ἀϊειοτυπια πηαχίπιδηι ἀδιμοηβίγα- 
εἰοπαπι ργοίυϊ!, ϑρίγίειιθ βαποιὶ ἀοημῃ). Ουἱ Θηΐ 

᾿ἰδπίιπι μοββοὶ, υἱ οἰίδιη ρεσολίδ ἀϊπιἰογοῖ, οἱ δρὶγὶ -. 
π ἀαγοῖ, ἰαο τὰ! Ἰηλρ15 (ἌΘΘΓΕ ροϊογὶ, δἰθθαὶ, 

γἱάδη" φιοιποάο καὶ ργατη (ογοίιὉ τγδί γί τ πὶ Γαδ Γς 
τοοιοηΐδ οἱ Ἰυάὶοὶ! ἢ Εἰ αυὰ ἀδ ολυ88., ἱμᾳυ}68, ποθὴ 

γα αϊχίι θὰ συδ πο χ ἃ 110 δά ἐπι ὀγαμὶ δίβηδ οἱ τα ϊ- 

ΓΟ] ̓  Ουΐα ἰὸς ἰδ Οπιῃ 15 πι8}5 ογαὶ, οἱ ργορίον 

μος ᾿|1|4 οπηηΐα οὐ βιιηι. Ναπὶ οὐῶλ σαρμυΐί Ρομογεὶ, 

οχομἷα σοι θεοί θδῖυγ, πιοῦιῖ8 δοϊυιοῦθιι, ροοίδίο- 

γιὰ ἀσειγυοσιίοπαηι : πηΔ] οἰ οηΐ8 διοιίίοποπι, ἃ ἀΐυ- 

τυγηΐβ υ6}}}8 {θογαιομθαν., ἰμργοδϑυπ ἰῃ ραγαάϊβυιη., 

δδοδηβυ ἴῃ οἰ πὶ, υἱἕδλι οὐπὶ Δπη66}}5 ἀποσηάδηι, 

[υὐυγογυμ θομογυιη οοιδογίίυπ). Ναι ἰος {ΠΟγιιηὶ 

Ρίξῃι5 681. Ουπὶ ἐγᾷο ᾿ΠΠυὰ ἀἰϊχίδδοι, ἀἰχὶϊ οἰδτ Ο0Γ- 

Ῥογιπὶ γαϑυγγροιί[οηοπι, δίψα μς 618, Γόβηὶ ο0η- 
δογίϊιῃ, οἱ ὕθπα, ἡ μῶ οομέμς πον υἱάϊ!, αἀπγὶΣ ποη 

αμαϊοὶ, οἰ ἰπι ἐοΥ ποηιϊπὶς ποη ἀεξοονάετγαμ (1. (ον. 2. 9). 
"56 φιΐρρα οπιηΐϊᾶ ΡῈΓ ἀοηππὶ ἐμὰ πΟὈ]5 μγῦθθδι. 

ϑυρογῆυυπι ἰίαχια ογϑὶ ἀθ δβηΐβ ἰοάυΐ πιοχ ἰυϊυγὶδ, 

οδἱ οουϊοτυπὶ ᾿άϊεῖο ὑρουδηἷβ; βοὰ ἀδ ΠΠ|8 ὁγαὶ ἰο- 

χπδηάσιη ἀο χυήνεβ ἀυμίιαθαηι ἢ}; ποῦρθ, αυοὰ ΕἸ» 

Ἰὶυ8 Ὠοὶ ὁδεοῖ, φιοὶ δοδπηθπι βίῃθ υ1}8 σοπιρϑγϑιίοηθ 

ργαοθάογοι,, χφιοά τυ]]6γοὶ ροοοαίαπι πυηάϊ, αυοὰ ἀ6 
ορογίθυ5 γαιϊὶοιθπὶ ὀχδοίυν8 665θὶ, 4υοὰ ποδίγὰ μοῦ 

οοϑϑηΐ ργβοθι νι γοθυ8 οἰγευμπιβογὶρία, βαὰ [ΠΠ}6 δ'η.- 
Ε}} ἀΐφηυπι βυρρ!είαπι ᾿υἱυγὶ οδβεῆὶ. ΠΟ θπίπι 

οΟυ}}15 δυ ]ςογα ἀπο ποῖ ᾿ἰοοθ δὶ. 
Ἴ. Μοταιϊε εχιονιαἰἶο; ϑοπογιπε σγαίΐα εις πιωίος 

 (α) ξανυαύγιπι α δεοιγὶ ἀορει δἰ ὁ08., ἰὰ ο5ὶ, ἃ ΘΟηΒη η3- 
Δἰυπα 5οουτίς. 

5, ἸΌΑΝΝΙΒ ΟΠΚΥΘΟΘΤΟΜΙ ΑΚΟΠΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ, φίχ 

[ἐγί γραιϊεμίεν. --- πο ᾿Δηπ6 Ο.ΠῚ βΒοίδ0}5., ΠΙΔΖΏΠ 

δα θδδπιυϑ διυάΐυνη, ἀθπῃ ἰῃ ἀγθἃ δυπιὰ5 : σοὶ Θη 

Ἰηῖς γογβαπη νυ 6χ ρΆ168 1) (πε συνη οοηνογιΐ, συθιηδά' 
πιοέυπι ὁχ (γι τἶοο πιὰ] ρά]οᾶ δύυηὶ (461. Νὰ ἰϊδηυι 

οομποίάδιηυβ, ποηϊι6 Οὐλεΐ νου ΕἰΓΟΙ ΠΗ ΓΆΠΙΌΓ, Θά 

βοϊπάδην ἃ [γδι γί θι}5 ποϑιγί8, ᾿ἰσοΐ οχίβι οἱ Ὑ}}65 655 
νἱἀαληίην. Νά οἱ τ υπιδηίαπἢ μα] θὰ τη} ὑδῖ, ΄συλη 

ἰυπὶ 2 πχοιιβυγαπι, αφυλπίιη ὦ πλϊυγαπὶ λυ! 61, πὶς 

Ἰϊι:5. Νὰ 5 0}}} ροπιρ88 γαϑρίοἶδβ : πδη} ἴΠΠ|π ἰδ! 50 

ρᾶγαίξ ; δοὰ θῶπὶ 405 δδουπάυπι Ὠδυ!Ὼ ἐδὶ [νι }}}|8 

ἴδ, δοϊ άαπὶ [Π|4πῈ., ἐμ 1550 10 έ] 6 πὶ, φυς βοἰμαϊ πὸ 

ηυοᾶὶ, ποᾷιθ ἃὉ ἴρῃ οοπιθυτγί. Ῥγορίθγ 08 δηϊι 

μά ]648 ρα απο γ (γί, υἱ ἐσ ἢ γιπὶ ΟΘηΞΟΤΟ πιο ογε 

ἤληι. Ἰά6ο ποπάυπι ᾿υάϊοϊυπη 6οῖ., υἱ ΟἸλΠ65 ρΑΥ 

ΘΟΓΟΙΘΙΙΓ, υἱ ἃ ποηνίιϊα πνμ} 1 διὰ νἸγΆ ΘΙ ΘΟΉΥΟΙ 

ἰλπιυν. [πἰογγοβοδπιυϑ ἰφίπγ, Δ 6 ρΓΑΌΟΪΑΠι δι οι 

65. Εἰοημη ἱποχϑιΐηρσυ θ}}}5 6ϑι 1116 ἰσπῖ5. Εἰ φυοπιοί 
ἱποχϑίϊη σα 1157 ἰηαυΐο8. πιο υἱά68. ἴλαις βοὶὲ 

ΒαπΊροΓ δγ θηΐοπι, οἱ ηυμπιηυλην ἀχϑιϊποίυπι ̓  Δ πηι 

γιἀϊδιὶ τυθυπι ἀγάθηίασπι, οἱ ποι οι θυδίυπι Ἶ δὲ 1 

416 οἱ ᾿μ56 νἱβ αιηπιᾶμν οἰ ο γα, ἱπηπιϊδορίοογιΐε 

6556 ὨΓἶιι8 ἀοϑἰϑίθ, βδίοαυθ πυ]]Ππὶ δυπιθθ ἰβηῖ8. ἢ] 
δχρογίπηδηίαηι. Νδη) 581 ᾿ς θὰ χυββ ἀϊσιηίιγ, ἐγ τὰ 

τἶβ, εἰμ ἢΠ 06 ἰγαηβπιργαυἷβ, [ΟΓυδ θη ποη ΥὙἱ εἰν: 

8ἷ δυίΐδῃχ ἢἶὸ ποι ὁπ ἀγα, {Π|6 ὀχ ρογίυς ΠΟΓῖΟ 56 

σιδπάο οὔπιχογα υἱ1Γὰ ποι ροίογῖβ. Πμ δ ν Π1Δ0}}6 Πα πΊη 

δι ρρ  οἴασι 681 [15 αυΐ τϑοῖθ Υἱίδπὶ Π0.) ἰμβΕ ΠΘΓα! 

Ναί οὐἷπι βυ ποῖ: ἰδ πὸ ὀγοάθγο ; ἤδη ἀιριοΥ 

 ουϊι Βογγουίαβ εἰπιοηὶ,, δοὰ εἰ ἢ οπιΐπυ5 ογυσίαθιυ 

ἰυ0γ. Θυμποῦγοαι πιὰ} 4 ποἰνὶβ εἰ απ 6ϑὶ οριίιϑ 

σἰϊλην ἰπϑιἐταδηάδιν. [60 παπια08 ᾿ς νοὸ5 [γόηθθῃ 

σοπρτγοσαιηυβ, πο υἱ ᾿ς ἱπρτγε απιϊπὶ ἰδηιαπι, 

υἱ οχ ἴνὰς 5ἰδίϊοιια δἰίχιοπι [ππιοίυπι ρογΟΙ ρί8 115. 

γΟΓῸ ΒΡῈ δοοράδξίὶα, 86 δῖπ6 0110 (τυσία τγεσδάα 

εἾ 1} ὁχ ἰησγοβϑι οἱ οοηβοδϑὺ νο ἱβ Ἰμογὶ ἀοοεάεῖ.. 

δηΐπι 5ἱ ουπὶ ρύοτοβ αα ἸυϊπαρδῖΓ08 πα ἰΠ}ι}5, 5ὲ ἢ 

608 ἱππέα Γγαοίυβ γοίογγα νἰἀθαμυβ,, πη ρ δΊΓΟδ 

μδιμθ το ἰπουβᾶπη5, οἱ δὶ 4}105 δϑρα πη εἶμι 

4υ2π) ἀχοιιβαιί οι 6 πὶ ΡΓΟίΈΓΘΙΉ.18, δὶ ἤθη εϑπιάθα 

νἰγίαϊθ, 4υᾶπὶ ἰπ (ἀγγοηΐβ γοίμιβ δ} θοϑηηι5 ας 

εἶιπὶ, 56 νϑ6ι88 86 ΠΊΡΟΓ (Δ00}85 ἀοπιθπὶ ΓΟΡΟΣΊΕΠΙ 

Ουσπημπᾶτι ρίαΓ68 οἱ ΤΠ] ΓῈ5 μἷς πιδρίϑιγὶ βυηῖ. ἢ 

ργογιοῖδ5 οἱ δροϑβίοϊοβ οἱ ρϑιγίδγοῖδβ, οἱ Ἰυδίο5 οἷν 

ἰῃ βίησυ!δβ οοηνοηιθυβ δά  απιι5. Αἱ η6 5ῖς αυΐ' 

διϊφυὶς φγοίδοιυβ ἀδργοίιοπάϊιαν; 56ὰ μοπιᾳυΐπῃ « 

ἴγαϑν ρβ81π|05 βυζοϊπυογίι!δ,, οἱ σοπβυείδ8 ΟΥ̓́ΔΕΙ, 

Ρογυπείοσία δι 5εγ 8, ἐρτθϑϑὶ ἀοὶπάθ, μαϊδιβ ἰά 

νἱ͵ς δὰ 8] ἴἰοπὶ 6886 5818. ΝΟ δια δι ὶ8δ ργφρῖβει 

ἱπιὸ θουμ ρὸγ ργορβαίδπι ἀΐοσειίεπι : Ῥοραίας δὲ 

υὴὲε πιὸ κοπογαῖ : ΟΥ̓ ἀμίεπι εογμπι ἰομβθέ ἐδὲ ὦ κὶὲ ( 

29. 15). Νὰ ἰφίιαν {Πυἀ οἰἰλιι ποὺ 5 δοοϊ δὲ, ἀε16 

ΓΒ, δῖίνθ ροίϊΐι8 οἰδγασίαγεδ, 4008 ἀἰδθο 8 ἔπ ΡῪ 

ἰη δηΐπιὰ ἰυὰ, οἱ δον τη] οον βισουϊατί 5 τπτὴ] 

γδουσπι, υἱ ργὸ ἰπθὲῖο 4ι6 τὶ ρίδοεϑωῖ ἐπποσί 

Ναπο αυΐρρα πἰ μὲ! [θὲ αἰ υὰ δεποβεῖ ροίαβὲ:, εεἷϑδὶ 

Ἰΐιο γι, γαρί μα νἀ ο σοί, ἀναγὶ εἶδ, Ἰην ἀϊα, ᾿νος. [α 

οὔτ ἰαθυ}15 νϑϑίγαβ δοοίρὶο, πὸ Ιαροῦα αυϊάδηι ΡῸΞ 

Νοαυθ οἠἰν [1115 ἰδὲ ἰηγθηΐο ᾿ΠΠ6Γῶ8., 4}88 ὨῸΒ ὰ 

ὀοπιίηϊοἰς ἰπϑογὶ υοπία5 ἰθἱ γαίῃ ; 56 8118 
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βίον. 8 Μηδεὶς τοίνυν γινέσθω ἄχυρον, μηδεὶς εὑρί- 
πιστὸς ἔστω, μηδὲ ταῖς πονηραῖς ἐπιθυμίαις προ- 
χείσθω, πανταχοῦ ῥᾳδίω; ὁπ᾽ αὐτῶν ἀναῤῥιπιζόμε- 
νος. “Ἂν μὲν γὰρ μείνῃς σῖτος, χἂν πειρασμὸς ἐπ- 
ενεχθῇ, οὐδὲν πείσῃ δεινόν “ χαὶ γὰρ κατὰ τὴν ἅλω τῆς 
ἁμάξης οἱ τροχοὶ οἱ πριστηροειδεῖς τὸν σῖτον οὐ δια- 
τέμνουσιν " ἂν δὲ εἰς ἀχύρου μεταπέσῃς " ἀσθένειαν, 
χαὶ ἐνταῦθα ἀνήχεστα πείσῃ χοπτόμενος ὑπὸ πάν- 
των, χαὶ ἐχεῖ τὴν ἀθάνατον ὑποστήσῃ χόλασιν. Οἱ γὰρ 
τοιοῦτοι πάντες χαὶ πρὸ τῆς ἐχεῖ χαμίνου τροφὴ τοῖς 
ἀλόγοις γίνονται ἐνταῦθα πάθεσιν, ὥσπερ τὸ ἄχυρον 
τοῖς ἀλόγοις ζώοις" καὶ ἐχεῖ πάλιν ὕλη χαὶ τροφὴ τῷ 
πυρί. Τὸ μὲν οὖν εἰπεῖν ἐξ εὐθείας, ὅτι Αὐτὸς δικάσει 
τοῖς γινομένοις, οὐχ οὕτως ἐποίει εὐπαράδεχτον τὸν 
λόγον" τὸ δὲ ἀναμίξαι τὴν παραδολὴν, χαὶ διὰ ταύτης 
κατασχευάσαι τὸ πᾶν, μᾶλλον ἔπειθε, χαὶ μετὰ πλείο- 
γὸς παραμυθίας ἐφείλχετο τὸν ἀχροατῆν. Διὸ χαὶ 
τὰ πλείονα οὕτως αὐτοῖς αὐτὸς "5 διαλέγεται, ἅλωνα, 

χαὶ ἀμητὸν, καὶ ἀμπελῶνα, χαὶ ληνὸν, χαὶ ἄρουραν, 
καὶ σαγήνην, καὶ [[517] ἀλείαν, καὶ πάντα τὰ συνήθη 
καὶ ἐν οἷς ἐστρέφοντο, τοῖς λόγοις μιγνὺς τοῖς αὐτοῦ. 
Ὅπερ οὖν χαὶ ὁ Βαπτιστὴς ἐνταῦθα πεποίηχε, χαὶ 
ἀπόδειξιν μεγίστην παρέσχετο τῶν εἰρημένων, τὰν 
τοῦ Πνεύματος δόσιν. Ὁ γὰρ τοσαῦτα δυνάμενος, ὡς 

χαὶ ἁμαρτήματα ἀφεῖναι, χαὶ Πνεῦμα δοῦναι, χαὶ 
ταῦτα πολλῷ μᾶλλον δυνήσεται, φησίν. Εἶδες πῶς 
ἤδη τὸ μυστήριον ἀκολούθως προχατεδάλλετο 35 τῆς 
ἀναστάσεως χαὶ τῆς χρίσεως; Καὶ τίνος ἕνεχεν, 

φησὶν, οὐχ εἶπε τὰ εὐθέως ἐσόμενα παρ᾽ αὐτοῦ ση- 
μεῖα χαὶ τέρατα ; Ὅτι τοῦτο μεῖζον ἁπάντων ἕν, χαὶ 
διὰ τοῦτο πάντα ἐχεῖνα ἐγίνετο. Τὸ γὰρ χεφάλαιον 
θεὶς, πάντα περιέλαδε " θανάτου λύσιν, ἁμαρτημάτων 
ἀναίρεσιν, χατάρας ἀφανισμὸν, τῶν χρονίων πολέμων 
ἀπαλλαγὴν, τὴν εἰς τὸν παράδεισον εἴσοδον, τὴν εἰς 
οὐρανοὺς ἄνοδον 35, τὴν μετὰ ἀγγέλων πολιτείαν, τὴν 
τῶν μελλόντων ἀγαθῶν χοινωνίαν᾽ καὶ γὰρ οὗτος 
ἀῤῥαδὼν ἐχείνων ἐστίν. Εἰπὼν τοίνυν τοῦτο, εἷπε 
χαὶ τὴν τῶν σωμάτων ἀνάστασιν, χαὶ τὴν τῶν ἐν- 
ταῦθα σημείων ἐπίδειξιν, χαὶ τὴν τῆς βασιλεία: χοι- 
νωνίαν, χαὶ τὰ ἀγαθὰ, “Α ὀφθαιϊμὸς οὐκ εἶδε, καὶ 
οὖς οὐχ ἤχουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ 
ἀνέδη. Πάντα γὰρ ταῦτα δι' ἐχείνου τοῦ χαρίσματο: 
ἡμῖν παρέσχετο. Περιττὸν τοίνυν ἣν πέρὶ τῶν ση- 
μείων εἰπεῖν τῶν εὐθέως ἐχδησομένων, χαὶ τῇ ὄψει 
χρινομένων ᾿ ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἐχείνων ἔδει διαλεχθῆναι, ὧν 
ἀμφέδαλλον᾽ οἷον, ὅτι Υἱὸς Θεοῦ ἐστιν. ὅτι ὑπερέχων 
τοῦ Ἰωάννου ἀσυγχρίτως, ὅτι αἴρει τὴν ἁμαρτίαν 
«τοῦ χόσμον, ὅτι δίχην ἀπαιτήσει τῶν πεπραγμένων, 
ὅτι οὐ μέχρι τοῦ παρόντος τὰ ἡμέτερα, ἀλλ᾽ ἐχεῖ 
τὴν ἀξίαν ἕκαστος ὑποστήσεται τιμωρίιν. Ταῦτα γὰρ 
ἔψει παραστῆσαι τέως οὐχ ἧν. 

ζ΄. 35 Ταῦτ᾽ οὖν εἰδότες, πολλῇ τῇ σπουδῇ χρώμεθα, 
ἕως ἂν μεν ἐν τῇ ἅλωνι χαὶ γὰρ ἔξεστιν ἐνταῦθα 5 
οὖσι χαὶ ἐξ ἀχύρου μεταδαλέσ(αι 3" εἰς σἴτον, ὥσπερ 
οὖν χαὶ ἀπὸ σίτου πολλοὶ γεγόνασιν ἄχυρον. Μὴ τοί- 
νυν ἀναπέσωμεν, μηδὲ ἀνέμῳ παντὶ περιφερώμεθα, 
μηδὲ τῶν ἀδελφῶν ἀποσχιζώμεθα τῶν ἡμετέρων, χᾶν 
εἐλιχροὶ δοχῶσιν εἶναι χαὶ εὐτελεῖς " ἐπεὶ χαὶ ὁ σῖτος 
τοῦ ἀχύρου χατὰ μὲν τὸ μέτρον ἐλάττων, χατὰ δὲ 
«ἣν φύσιν βελτίων. Μὴ δὴ τὰς ἔξωθεν φαντασίας ἴδῃς " 
“-ᾧ πυρὶ γάρ εἰσι παρεσκενασμέναι " ἀλλὰ τὴν χατὰ 

89 ΗΘΙ͂ΚΟΝ. Περὶ χρίσεως Α. 
ὅ;»ε ὅς. 33 προχατεδάλετο Δ. Β. 3" τούτου Α. 

ΙΝ ΜΑΤΤΙ ΕΝ ΠΟΜΝῚῚ,. ΧΙ. 9.8 

Θεὸν ταπεινότητα, τὶν στεῤῥὰν ταύτην καὶ ἀδιάλυτον, 
χαὶ τμηθῆναι μὴ δυναμένην, μηδὲ ὑπὸ τοῦ πυζὸς 
χαιομένην. Διὰ γὰρ τούτους χαὶ τῷ ἀχύρῳ μαχρωλὺυ - 
μεῖ, ἵνα ἀπὸ τῆς πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίας βελτίους γέό- 

νωνται. Διὰ τοῦτο οὕπω χρίσις, ἵνα χοινῇ πάντες 
στεφανωθῶμεν, ἵνα ἀπὸ πονηρίας πολλοὶ μεταδλη- 
θῶσιν 3 εἰς ἀρετήν. Φρίξωμεν τοίνυν, τῆς παραθολῇ: 
ταύτης ἀχούοντες. Καὶ γὰρ ἄπδεστόν ἐστιν ἐχεῖνο τὸ 
πῦρ. Καὶ πῶς. φησὶν, ἄσδεστον ; Οὐχ ὁρᾷς τουτονὶ 
τὸν ἥλιον χαιόμενον ἀεὶ, καὶ μηδέποτε σδεννύμενον ; 
οὐκ εἶδες τὴν βάτον [158] καιομένην, χαὶ μὴ χατα- 
καιομένην ; Εἰ τοίνυν χαὶ αὐτὸς βούλει διαφυγεῖν τὴν 
φλόγα, τὴν ἐλεημοσύνην "" προαπόθου ", χαὶ οὕτως 
οὐδὲ πεῖραν λήψῃ τοῦ πυρὸς ἐχείνου. "Ἄν μὲν γὰρ 
ἐνταῦθα πιστεύσῃς τοῖς λεγομένοις, οὐδὲ ὄψει τὴν χά- 
μινον ταύτην, ἀπελθὼν ἐχεῖσε᾽ ἐὰν δὲ ἀπιστήσῃς 
αὐτῇ νῦν, ἐχεῖ διὰ τῆς πείρας εἴσῃ χαλῶς, ὅτε οὐδὲ "" 

διαφυγεῖν δυνατόν. Καὶ γὰρ ἀπαραίτητος ἡ κόλασις 
«οἷς οὐχ ὀρθὸν ἐπιδεδειγμένοις βίον. Οὐδὲ γὰρ ἀρχεῖ 
πὸ πιστεῦσαι μόνον’ ἐπεὶ καὶ δαίμονες φρίττουσι τὸν 
Θεὸν, ἀλλὰ χαὶ οὕτω τιμωρηθήσονται. Διὸ πολλῆς 
ἡμῖν τῆς χατὰ τὸν βίον ἐπιμελείας δεῖ. Διὰ γὰρ τοῦτο 
χαὶ ἐνταῦθα ὑμᾶς συνεχῶς συνάγομεν, οὐχ ἵνα εἰσέλ- 
θητε μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα τι χαὶ χαρπώσησθε τῆς " ἐν- 
ταῦθα διατριδῆς - ἂν δὲ παραγίνησθε μὲν ἀεὶ, μηδὲν 
δὲ ἐντεῦθεν χαρπούμενοι ἀναχωρῆτε "", οὐδὲν τῆς 
ἐνταῦθα εἰσόδου χαὶ προσεδρείας ἕσται τι πλέον. Εἰ 
γὰρ παιδία πρὸς διδασχάλου: πέμποντες. ἂν ἴδωμεν 
ἐχεῖθεν μηδὲν καρπούμενα, σφοδροὶ χατήγοροι τῶν 
διδασχάλων γινόμεθα, χαὶ πρὸς ἑτέρους αὐτὰ μεῦ- 
ἰσταμεν "δ πολλάχις " τίνα ἕξομεν ἀπολογίαν, μηδὲ 
ὅσην ἐν τοῖς γηΐνοις τούτοις, τοσαύτην τῇ ἀρετῇ παρ- 
ἔχοντες τὴν σπουδὴν, ἀλλὰ χενὰς ἀεὶ τὰς δέλτους 

οἴχαδε φέροντες; Καίτοι χαὶ πλείους καὶ μείξους 

ἐνταῦθα οἱ διδάσχαλοι. Καὶ γὰρ προφήτας, χαὶ ἀπο- 
στόλους, χαὶ πατριάρχας, χαὶ διχαίους ἅπαντας χαθ᾽ 

ἑχάστην ὑμῖν "6 ἐςιστῶμεν ἐχχλησίαν διδασχάλους. 
Καὶ οὐδὲ οὕτω γίνεταί τι πλέον " ἀλλὰ ἂν δύο Ψαλμοὺ- 
ἢ τρεῖς ὑπηχήσαντες, χαὶ τὰς συνήθεις εὐχὰς ἁπλῶς 
χαὶ ὡς ἔτυχε ποιούμενοι διαλυθῆτε, νομίζετε ἀρχεῖν 
τοῦτο εἰς σωτηρίαν ὑμῖν. Οὐχ ἠχούσατε τοῦ προφί- 
του λέγοντος, μᾶλλον δὲ τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ προφίτου, 
ὅτι Ὁ «λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὰ 
καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ; Ἵν᾽ οὖν 
τοῦτο μὴ γένηται χαὶ ἐφ᾽ ἡμῶν, ἐξάλειψον τὰ γράμ- 
ματα, μᾶλλον δὲ τὰ χαράγματα, ἅπερ ὁ διάθολος 
ἐνετύπωσέ σου τῇ Ψυχῇ, χαὶ φέρε μοι χαρδίαν βιω- 
τιχῶν ἀπηλλαγμένην θορύδων, ἵνα μετὰ ἀδείας ἃ 
βούλομαι ἐγγράψω. Ὡς νῦν γε οὐδὲν ἕτερόν ἐστι γι- 
νώσχειν, ἣ τὰ ἐχείνου γράμματα, ἁρπαγὰς, πλεον- 
εξίας, φθόνον, βασχανίαν. Διὰ δὴ τοῦτο, ὅταν τὰς 
δέλτους λάδω " τὰς ὑμετέρας, οὐδὲ ἀναγνῶναι δύνα- 

μαι. Οὐ γὰρ εὑρίσχω τὰ γράμματα, ἅπερ ἡμεῖς 
κατὰ Κυριαχὴν ἐγγράφοντες ὑμῖν ἀφίεμεν" ἀλλ᾽ ἕτερα 
ἀνθ᾽ ἑτέρων, ἄσημα χαὶ διεστραμμένα. Εἶτα, ὅταν 
ἐξαλείψαντες αὐτὰ γράψωμεν τὰ ἀπὸ τοῦ Πνεύματος, 
ἀπελθόντες ὑμεῖς, χαὶ ταῖς διχδολιχαῖς ἐνε ργεία:: 

δόντες τὰς χαρδίας ὑμῶν, παρέχετε ἐχείνῳ πάλιν τὰ 
ἑαυτοῦ ἀντεγγράφειν ὑμῖν. Τί οὖν ἔσται τούτων τὸ 
πέρας, χἂν ἐγὼ μὴ λέξω, τὸ ἑχάστου συνειδὸς οἶδεν. 
Ἐγὼ μὲν γὰρ οὐ παύσομαι τὸ ἐμαυτοῦ ποιῶν, χαὶ τὰ 

᾿ χστατεσης Α. 83 αὐτός οην. Α. Ε΄. αὐτὸς ὁ Χριστός ἢ. Πονηῖνμ8 φιοηῖιο 
. 85 τὴν εἰς οὐ νοὺς ἄνοδον οἴῃ. Α. }}. Ε΄. οἱ» ᾿υπναιοιο!οιιοιι. 
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ὀρθὰ γράμματα ἐγγράφων. Εἰ δὲ ὑμεῖς λυμαίνεσθε 
ἡμῶν τὴν σπουδὴν, ἡμῖν μὲν ὁ μιτθὸς ἀχίνητος, ὑμῖν 
δὲ οὐ μιχρὸς ὁ χίνδυνος. [159] ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν βούλομαι 
φορτιχὸν εἰπεῖν. 

η΄. ᾿Αλλὰ δέομαι πάλιν χαὶ παραχαλῶ, χἂν τῶν παΐ- 
δων τῶν μιχρῶν μιμήσασθε " τὴν περὶ ταῦτα σπου - 
δὴν. Καὶ γὰρ ἐχεῖνοι πρῶτον μὲν τὸν τύπον μανθά- 
νουσι τῶν στοιχείων ἔπειτα διεστραμμένα αὐτὰ δια- 

γινώσχειν "᾽ μελετῶσι " χαὶ τότε δ᾽ χαὶ ἐπὶ τῆς 

ἀναγνώσεως ὁδῷ βαδίξουσι τῇ ἐξ ἐχείνων. Οὕτω δὴ 
χαὶ ἡμεῖς ποιῶμεν διελόμενοι τὴν ἀρετὴν, μανθάνω- 

μεν πρότερον τὸ μὴ ὀμνύναι, μηδὲ ἐπιορχεῖν, μηδὲ 

χαχηγορεῖν " εἶτα, ἐπ᾽ ἄλλον στίχον "' ἐλθόντες, τὸ μὴ 

βασχαίνειν, μηδὲ σωμάτων ἐρᾷν, μὴ γαστρίζξεσθαι, 

μὴ μεθύσχεσθαι, μὴ ὠμοὶ, μὴ νωθεῖς " ἵνα ἀπὸ τού- 

των πάλιν εἰς τὰ πνευματιχὰ μεταδάντες, μελετῶμεν 

ἐγχράτειαν χαὶ γαστρὸς δ᾽ ὑπεροψίαν, σωφροσύνην, 

δικαιοσύνην, τὸ δόξης εἶναι χρείττους, καὶ δ᾽ ἐπιειχεῖς, 

χαὶ τῇ διανοίᾳ συντετριμμένους, χαὶ συνάπτωμεν 

ταῦτα ἀλλήλοις, χαὶ ἐγγράφωμεν ἡμῶν τῇ ψυχῇ. Καὶ 

ταῦτα ἐπὶ τῆς οἰχίας, ἐπὶ τῶν φίλων, ἐπὶ τῆς γυναι- 

χὺς, ἐπὶ τῶν παίδων γυμνάζωμεν ἅπαντα. Καὶ τέως 

ἀπὸ τῶν πρώτων ἀρχώμεθα τῶν εὐχολωτέρων " οἷον, 

ἀπὸ τοῦ μὴ ὀμνύναι " χαὶ τοῦτο συνεχῶς μελετῶμεν 

τὸ στοιχεῖον ἐπὶ τῆς οἰχίας. Καὶ γὰρ πολλοὶ οἱ ἐμπο- 

δίξζοντες οἴχοι τῇ μελέτῃ ταύτῃ " χαὶ γὰρ οἰχέτης παρ- 

οξύνει, χαὶ γυνὴ λυποῦσα εἰς ὀργὴν ἐμόάλλει, καὶ 

παιξίον ἀμαθαῖνον χαὶ ἀταχτοῦν εἰς ἀπειλὴν καὶ 

ὄρκον ἐξάγει. "Ἂν τοίνυν ἐπὶ τῆς οἰχίας συνεχῶς ὑπὸ 

τούτων παραχνιζόμενος χατορθώσῃς τὸ μὴ παρασύ- 

ρϑπθαι εἰς ὄρχυς, εὐχόλως χαὶ ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς δυ- 

νῆστ, μεῖναι ἀνάλωτος. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τὸ μὴ ὑόδρίζειν 

χατορθώσεις "", μήτε τὴν γυναῖχα ὑδρίζων, μήτε τὸν 

οἰχέτην, μήτε τῶν ἐπὶ τῆς οἰχίας ἕτερόν τινα. Καὶ 

γὰρ γυνὴ πολλάχις ἐπαινοῦσα τὸν δεῖνα, χαὶ ταλαν!- 

ζουσα ἑαυτὴν, ἐξάπτει εἰς τὸ χαχῶς ἐχεῖνον εἰπεῖν. 

᾿Αλλὰ σὺ μὴ ἀναγχασθῇς κατηγορῆσαι τὸν ἐπαινού- 

μενον, ἀλλὰ φέρε πάντα γενναίως" χἂν τοὺς οἰχέτας 

ἑτέρους ἐπαινοῦντας δεσπότας ἴδῃς, μὴ ταραχθῇς, 

ἀλλὰ στῆθι γενναίως δ". ᾿Αγὼν ἔστω χαὶ παλαίστρα 

ἀρετῆς ἡ οἰχία, ἵνα ἐκεῖ χαλῶς γυμνασάμενος, μετὰ 

πυλλῆς τῆς ἐπιστήμης τοῖς ἐν ἀγορᾷ προσδάλλῃς "", 

Τοῦτο καὶ ἐπὶ τῆς χενοδοξίας ποίει. ᾽ἊΑν γὰρ μελετή- 

σῃς μὴ χενοδοξεῖν ἐπὶ τῆς γυναιχὸς δ χαὶ τῶν οἶχε- 

τῶν, ἐπ᾽ οὐδενὸς λοιπὸν ἑτέρου ῥᾳδίως ἁλώσῃ τούτῳ 

5. ἸΟΑΝΝΙΒ ΟΗΒΎΘΟΒΤΟΜΙ ΑΒΟΠΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 903 

τῷ πάθει. Πανταχοῦ μὲν γὰρ τὸ νόσημα τοῦτο χαλεπὸν 
χαὶ τυραννιχὸν, μάλιστα δὲ ὅταν γυνὴ παρῇ. "Ἂν 
τοίνυν ἐχεῖ χαταλύσωμεν αὑτοῦ τὴν ἰσχὺν, ῥχδέως 
αὐτοῦ χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις περιεσόμεθα. Καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων δὲ παθῶν τὸ αὐτὸ τοῦτο ὅδ ποιώμεν, ἐπὶ τῆς 
οἰκίας γυμναζόμενοι χατ᾽ αὐτῶν, χαὶ καθ᾽ ἑχάστην 
ἀλειφόμενοι τὴν ἡμέραν. Καὶ ἵνα εὐχολωτέρα ἡμῖν 
ἡ γυμνασία γένηται, καὶ ἐπιτίμιον καθ᾽ ἑαυτῶν ἐχφέ- 
ρωμεν, ὅταν τι τῶν προχειμένων παραδῶμεν. "Ἔστω 
δὲ χαὶ τὸ ἐπιτίμιον πάλιν μὴ ζημίαν, ἀλλὰ μισθὸν 
ἔχον, χαὶ χέρδος [100] προξενοῦν μέγιστον " τοῦτο δέ 
ἐστιν, ἂν νηστείαις ἐκιτεταμέναις ἑαυτοὺς χαταδιχά- 

ζωμεν, χαὶ χαμευνίαις, χαὶ ἑτέρᾳ τοιαύτῃ σχληρ- 
αγωγίζ. Οὕτω γὰρ πάντοθεν ἡμῖν πολλὰ ἥξει τὰ χέρδη, 
καὶ ἐνταῦθα τὸν ἡ δὺν τῆς ἀρετῆς βιωσόμεθα βίον, χαὶ 
πὧν μελλόντων ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν, χαὶ τοῦ Θεοῦ 
διηνεχῶς ἐσόμεθα φίλοι. ᾿Αλλ᾽ ὅπως ἂν "" μὴ τὰ αὐτὰ 
γένηται πάλιν, χαὶ θαυμάσαντες ἐνταῦθα τὰ εἰρημένα, 
ἀπελθόντες, ἁπλῶς χαὶ ὡς ἔτυχε τὴν δέλτον τῆς 

διανοίας ὑμῶν ῥίψαντες, παράσχητε τῷ διαδόλῳ ταῦτα 
ἐξαλεῖψαι, ἀναχωρήσας οἴχαδε ἕχαστος, χαλείτω τὴν 
γυναῖχα τὴν ἑαυτοῦ, χαὶ ἀπαγγελλέτω ταῦτα, χαὶ 
λαμδανέτω βοηθὸν, καὶ ἀπὸ τῆς σήμερον ἡμέρας 
εἰς τὴν χαλὴν ταύτην εἰσίτω παλαίστραν, ἐλαίῳ τῇ 
τοῦ Πνεύματος; χρώμενος χορηγίξ. Κἂνδπαξ, χἂν δὶς, 
χἂν πολλάχις χαταπέσῃς γυμναζόμενος, μὴ ἀπωγνῷς, 

ἀλλὰ στῆθι πάλιν χαὶ πάλαισον" χαὶ μὴ πρότερον 
ἀποστῇς, ἕως ἂν λαμπρὸν ἀναδήσῃ κατὰ τοῦ διαδόλου 
τὸν στέφανον, χαὶ ἐν ἀσύλῳ θησαυρῷ λοιπὸν τῆς ἀρε- 
τῆς ἀποθῇ τὴν χτῆσιν. Ἂν γὰρ ἐν συνηθείᾳ τῆς χα- 
λῇς ταύτης σαυτὸν χαταστήσῃς φιλοσοφίας, οὐδὲ 
ῥᾳθυμῶν λοιπὸν δυνήσῃ παραθῆναί τι τῶν ἐπιτε- 
ταγμένων, τῆς συνηθείας τὴν τῆς φύσεως μιμουμέ- 
νης στεῤῥότητα. "Ὥσπερ γὰρ τὸ χαθεύδειν εὔχολον, 
καὶ ἐσθίειν, χαὶ πίνειν, καὶ ἀναπνεῖν' οὕτως ἕστα: 

καὶ τὰ τῆς ἀρετῆς ἡμῖν ῥάδια, χαὶ τὴν εἰλικρινῆ 
χαρπωσόμεθα ἡδονὴν, ἐν ἀκυμάντῳλιμένι χαθήμενοι, 
χαὶ γαλήνης διηνεχοῦς ἀπολαύοντες, χαὶ μετὰ πολλοῦ 
τοῦ φόρτου τὸ πλοῖον εἰς ἐχείνην ὁρμίζοντες τὴν πόλιν 

ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, χαὶ τῶν ἀχηράτων ἐπιτευξόμεθα " 
στεφάνων" ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι 
καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος, νῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

“" μιμήσασθαι Α.Β. Ε. “9 διαγινώσχειν Α. ἀναγινώσχειν Β. Ε. ὅ9 51’. ΕΑΔ. (οὐΐ(ς68 πε λιιπν νγίδη!ϊ. Υἱά. 

«ἰποῖ, 

ἐλθόντες] ἔλθωμεν Ὁ. ἐπελθόντες (.. δ γαστρός] τρυφῆς Α. Β. 
1 ἄλλον στίχον] 5:’65 Ονν65 οοἀ. Ατπι. Μογ. ἄλλο στοιχεῖον ϑαν. Βεῃ. φμαδὶ αὐ αἰΐα εἰένιεπία 6. 

δ χαί] τόλ. Β. ἢ. δ εν ἀλλὰ μὴν καὶ 
τὸ μὴ ὑδρίζειν κατορθώσεις, οἱ τθοτ τῶν ἐπὶ τῆς οἰχίας ἱπ πα]ὸ οοάΐς6 ἰπνοηῖγα ροϊυΐ ; αυΐῃ αἱ Ἰη!ογργοῖθϑ 

ργϑιεγιηίβογιηι. ΕΜ ΠΊΟΓΟΒ εἶ ἢ} ποιεῖ, ηΪ5] πὰ ΜοτοΙ 5, (Ομ πο! ἢ, οΓούο, δυοιου ίδιη 56 6.115, 0116 18 
ΙΕ ὁ βροίαι. 55 γενναῖος Εν. 56 προσδάλῃς 

Ψογ88. ἡάδην. 55 τὸ αὐτὸ δὴ τοῦτο αὐτό Α. 

ἐπιτυγχάνοντες Ε΄. ἐκείνων ἐπιτύχωμεν Ὁ. 
παι νον. ἐπ πὐασσσσσσσσανσόνσσιν 

. δ γυναιχός] διά. χαὶ τῶν τέχνων Εαι!. οὐυηίγα σοὐϊςαπι 6’ 
δ᾽ ἄν οηι. ἢ. “9 ἐπιτευξόμεθα) δὶς Α. Β. 66. ἐπιτυχόντες (. Ε 

ΟΜΊΙΛΙΑ 18’. 

Τότε παρατίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τὴς Γαλιλαίας 

εἰς τὸν Ιορδάνην πρὸὲς τὸν ᾿Ιωάνγνην, τοῦ βα- 

πεισθῆναι ὑπ᾽ αὑτου. 

α'. Μετὰ τῶν δούλων ὁ Δεσπότης, μετὰ τῶν ὑπευθύ
 - 

νων ὁ Κριτὴς ἔρχεται βαπτισθησόμενος. ᾿Αλλὰ μὴ 

θορυθηθῇς " ἐν γὰρ τοῖς ταπεινοῖς τούτοις μάλιστα 

διαλάμπει αὐτοῦ τὸ ὑψηλόν. Ὁ γὰρ κυοφορηθῆναι 

τοσοῦτον χρόνον ἐν μῆτρᾷ χαταδεξάμενος παρθενιχῇ Ἶ 

'χαὶ προελθεῖν ἐχεῖθεν μετὰ τῆς ἡμετέρας 
φύσεως, χαὶ 

ῥαπισθῆναι, χαὶ σταυρωθῆναι, καὶ τὰ ἄλλα παθεῖν 

ἅπερ ἔπαθε, τί θαυμάζεις εἰ χαὶ βαπτίσασϑα! “᾽ 

χατεδέξχτο, χαὶ μετὰ τῶν ἄλλων ἐλθεῖν πρὸς τὸν 
- Α] , Ἄη 62 φ 

“. βαπτισθῆναι Ε. "ἦ τά υἱ. Α. Ε. δ αὐτόν ὁπι. Δ, 

δοῦλον; Τὸ γὰρ ἐχπλῆττον ἐχεῖνο ἣν, τὸ Θεὸν ὄντα 
βουληθῆναι γενέσθαι ἄνθριυπον᾽ τὰ δὲ ἄλλα λοιπὸν 
χατὰ λόγον ἕπεται ἅπαντα. Διά τοι τοῦτο χαὶ ὁ 
Ἰωάννης προλαξὼν ἔλεγεν ἐχεῖνα ἅπερ εἶπεν, ὅτι 

οὐχ ἔστιν ἄξιος λῦσαι τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. 
χαὶ τὰ ἄλλα πάντα. οἷον ὅτι χριτῆς ἐστι. {101} χαὶ 
τὰ 55 χατ᾽ ἀξίαν ἀποδίδωσιν ἑχάστῳ, καὶ Πνεῦμα 
παρέξει δαψιλὲς ἄπασιν' ἵνα ὅταν ἴδῃς αὐτὸν “5 ἐπὶ 
τὸ βάπτισμα ἐρχόμενον, μηδὲν ταπεινὸν ὑποπτεύσῃς. 
Διὰ τοῦτο χαὶ παρόντα αὐτὸν διαχωλύει λέγων ᾿Εγὼ 
χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ 
πρός με; Ἐπειδὴ γὰρ τὸ βάπτισμα μετανοίας ἣν, 

Γ 
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ΑἸ 115, ἱπίογη68 αἱ εἰδίογί48. θεϊπά δ οὐηι, 11}}8 (6615, 

{{πρὰ8 ἐχ ϑρίγι ργοίθοίαϑ ἰπβου  ρϑίπηι8,, δυου μα 5 

γοϑ8, οἱ (ἴ8}}0}1} ορεγαθηΐθυδ οογα νοϑίγα ἰγα δηίοβ, 

δου! διδι ἰρϑὶ ργαθοιβ αἱ ποϑιγὶβ σθηιγατία5 {ἰ1  ΓᾺ8 

ΓΏΣΞΌΠΙ ᾿πβογέυαιὶ. ὁ.υ͵ [αἱ] ὉΓ0}5 511 Πιογυπὶ δ εὲ5 οἰ ἰΔεηδὶ 

οξ0 ποι) ἀἰχογίιη.,, δ": ΌΪΟΓΙΙπ) ΘΟΠβΟΙ 11 πον]. Ερο 

ἐογίθ πυπηπδῃ) σ6 8.400 αυς Πι6ὶ 58ηι οἴϊοὶ! ρΓι ΒίΆΓΟ, 

ΤΟΟΪΆΒ4ΙΘ 6 γΓδ8 ἰηϑογ 6 ΓΟ. ϑὲ᾽ αὐίοπὶ γο8 ἀφο ἰὴ 

Θοβίγδπιὶ ἰυρεΐλοίοι!5, ΠΟΪΒ ᾳιιϊμάδπι ππθγοθ8 πϑείγὰ 

κηδῃσί ἱπηπιοὐ 15, νον ἷβ αυΐοιη ἤθη ρᾶγνυη ροόγιουΐαν : 

ΨΘΟΓΙΠ Πἰ ἢ] νοὶ ψζγανίαϑ ΡΓΟΪΌΡΓΟ. 
8. [πῶ υἱτίωμ!ε φγοργθδδμ8 φιὶ βαί. (οπίτα ἐμταμιονα. 

Ψαπα οίοτία υἱίαπαα. --- 6 νο5 Οὔβθογο οἱ ογο, ιἱὦ 

Ῥᾶγυμ]οῦγι) 85116πὶ αἰ ξαπεΐααι Ἰὰς ἴῃ τὰ ἱπη 6 Πΐηϊ. 

Νίδῶν [111 ργίπιο ᾳυΐϊάεπι [{ογαρυνὴ [Ογτηδίη οαἀϊδαυηί ; 

(οἴη ες ἀϊδίογίδ5 11|45 ἀβηθϑοογα βίυάσδηϊ; ροβίδα δὰ 

δου] οπθη νίδπι ραγϑηὶ. ϑὶς 6Ἷ π08 [Δοίδιη}8 : Υυἱγίυ!ϊα 
ἰδ ρᾶγίοβ ἀἰνὶϑα, ργίπιο αἰβοῦπλ85 ΠΟη [ΠΓΆΓΘ, ἢΘ6 ρ6- 

ἰογαγο, πϑῆϊι6 πιλί δαΐσογο; ἀδίμάθ, δὰ «αἰΐυπ γνρῦ- 

δυπὶ ΡΓΟξΖΙ δδὶ, ΠΟ ἐμ ν 6 ΓΘ 8}1}8, ΠΟ ΘΟΓρΡΟΓᾺ ΔΙΝΔΓΟ, 

ΟῚ ΥΟΠΙΓΙ ᾿πἀπ ζα γα, ποη ἱποῦυσίαγί, π01 ἐπ Δ η08, 

ΟΠ ΒΟΟΟΡ(ΐδΒ 6556; |ι 6 ΓΌΓΒ08 84 δρί (418 {[Γ8Π5- 

δυπηίο5, Ορογαμ ἀθιηι}8 (ἀπ ρογδηι, νοι γὶβ ποσί θοαὶ, 

ολϑι δι}, σον οοηιαπιρίιὶ, πιρά6511:, οογἷ5 οϑηιγὶ- 

(ἰοηΐ ; 6ἱ [ἰδ δἰπγὰ! ΟΠ ΪΆ ΘΟρυϊοπηΒ, δὲ ἰῃ Δ} Π|Ὰ 

Ὠοδίγο ἰπβογ θάυ5. Αἰαυ6 Π550 οπιΐα ὑοηγὶ, οὐηι Δη}}- 

εἶδ, οὐπὶ ὕχοῦα, μη {{Π||8 Ἔχογοθαπηιϑ. Α ργίογὶ υυ8 

φρίοι δἰ (Δ0]]ΠἸοὐἱθ 5 ἱποὶρίδιη8.; ΘχΘηρ Ϊ οαυ58, ἃ 

ἐπιγαπηθιόγυμῃ Δ". ποηἰα : μος οἰ πηοι η [ΓΘ υΘηΪΟΡ 
ἀοπιὶ πιουϊοιηυγ. Πυΐο ΡΟΙΤῸ πποα οἱ πη} 8 ἀοηιὶ 

οἤϊῇεϊιυπι : πᾶπὶ [Δπ|0}05 2 ἰγδουηάίιη ργονοσδῖ, ΟΧΟΡ 
τπο] 658 ἰγαπ οχοίιδι, ΠΠ 05 ἱπιπηογί χοῦς οἱ ᾿ηογ ἰῃ- 

05 δἀ πιϊῃδᾶ5 οἱ ᾿ιιγαηοπίυπι ἀσάυοὶ!. 5: ἰδηι6 ἀοπιὶ 

ΒύΟΡ 115 4.) [}15 οοποί(εἰ.5, ἀυδιϊ 685 πιο η ἃ {ΓὰΠη6ῃ- 

ιἰ8, (Δ6}}6 μοιοῦ 5 οἰΐδηὶ ἰπ [ΟΓῸ ἰμν]ο}}}8 ρΟΓΒΟΥΘΓΆΓΟ : 

ἰη0 εἰἰδπὶ ἰὰ οοπβθηυοεῦῖὶβ, υἱ ΠΟπΐ οοηϊαπιο  ᾿8πὶ 

ἰπ|6Γ85., ΠΟ υχογὶ, ΠΟΗ (Δπλι}}0, ποη ἀοιηθβιϊοογιπι 

ευἱρίαιι. ΕἸΘΙΪ ΠῚ ΊΧΟΓ 5:8 6 Δ}11|Ππ| φυοπιρίδιη Ἰαυάληϑ8, 

οἰ 5686 Π 86 Γ3Π) ΓΔ ἀἰολη5, Υἱγαιὴ ἰπμοοηάϊι, υἱ 1} 

τηδἰοὐΐολῖ. Τὰ γΟΓῸ Π6 ἰγϑίυ8 60 ργοσδάδβ, υἱ ἰαυια- 

ἰυπὶ Υἱτρογο8., 86 οἠηπηὶὰ {ΓΙ ΘΓ [Ὁ ΓᾺ5 ; Θἰ]ΔΠ)5] [1 - 

τηυο08 ἰυ08 ν᾽ 615 ἰΔιαἰ0.8 6 ΓΟῸ5 [105 οἸΌΓΓΟ, πὸ (1 - 

Ὀογὶ5, 864} υἱγ 16 Ὁ διιβϑι! 6. 5.1 {01 ἀοπηι5 ρα πϑίγα οἱ 

σοΥ ἢ 1}15 ἰοοι5, υἱ ἰδ ργονδ ὀχογοϊλίυ5, οὐπὶ τυ [ἃ 

ΙΝ ΜΑΤΤΗ ΣΌΝ ΠΟΛΠῚ,. ΧΙ. 90) 

Ρεγίεία ἴῃ (ΌγῸ οὐπὶ 41119 σοησΓοι ατῖς. 1 μβαπ) οἰγοᾶ 

ὙΔηΔΠ1 φἰογίαπι [Δοἷ10. 5] δἷιἾπι βιὰ θα Γὶ8 ἃ νϑηᾶ ρίοτία 

ΡΘΕ ΠΟΓΟ οὑπὶ ὕχογα οἱ ΠΠΠΡογὶ5., οἱ (πη }}8., ἀρι πὸ- 

πλΐποιη δἰΐυπι (Δ}1 πιοῦθο [4 0116 οδρίο8. ὕδίυθ δε ΐπὶ 
Ινς πιογθυβ σγανὶβ {[γγαβηϊσυβῆυ οϑὲ,, ΠΙΔΧΙΠῚ6 ΨΌΓῸ 
οὐπὶ δίθδὶ ὑχογ. δ᾽ οἰ3ὸ ἐππὸ ἐΠΠυπ βυρογοηυβ, 

ὨΜΠῸ ἡδροιίο αἰϊθὲ μγο σα! πγι8. Οἷγοὰ 41105 διϊδπὶ 

δηΐιΐ ΠΙΌΓΡΟΒ ἰάϊρϑιυπι ργαιδίοπμιβ.,, ἀοπιίηυς τἄνογ- 

δι15 [1108 ΠΟ5 ΘΧΘΓΟΘΘΏΠΈΙ15, αΠοιἀ͵6 μ4 δοϑίγαι ἢΠ|Δηὶ 

ϑιδυηίθ5. ὕτηυδ Δο; ον οχογοϊίδιίο 114 ονδάλι, πο- 

νὴ8 ᾿ρϑἷ8 σαϑιϊραίϊ ΟΠ 6ΠΊ 855 5ΠΟΠη}}8., δὶ ἰη ιορίαπι 

Ῥγοροδίζυμη ᾿ΓΑπδφγθϊδπην. 85 ρΟΓΓῸ οδβιμαιΐο {111 

ΠΟ ἀλιηπυπ), 564 πηοτοδάσιη δἰ Ἰυογυπὶ πιυϊίιπὶ Δ - 
ΤΘΏδ ; ΘΧΘΠΊΡΙΪ οδυ δᾶ, 5] 76} }}8 ἈΒρδγί8. ἢ05 ᾿ρ508 ἀὰ- 
ΠηΘΠυ 8, δὶ πὶ ἀδουπιθάπιυ8, νοὶ ΠηδΔοογα ΟΠ 6 ΠῚ 

δἰίδιη 80 θην". ϑὲὶς δε ἶπι πὴ] 8 υπάΐφυδ μ0 018 Δ6- 

ςδάφηὶ ἰυογᾶ, οἱ δὶς ᾿ νἱγίυ!8 υἱᾶπν ΘυΔΥ 6 Ὁ ἀφο ΠΊ08, 

[υὐυγὰ σοπβοησδηνν νυπα, ἃς μαγροίυυ Ὠαὶ δπνὶοὶ δγὶ- 

Π|1}8. 5.64 "6 δλέθιν ἱμ5Ὰ ΓΙΓΘΙ5. ονοηΐδηϊ, Π6ῚῚ ροϑι- 
4ι18Π| 6ἃ 4115: ἢϊς ἀἰεῖ 5ι}} Δα πη ρηιὶ (ΠἸΡΓ118, οσγαβδὶ, 

ΟΡ συπίογ οβοϊ δι ι6., ἈΠ] οί πηθι 18 νϑϑίγα (8- 
Βυϊα, πος ἀο]οηάϊ διιβᾶπὶ ἀϊαθοϊο ρὉΡΟΔ15.: υ815- 

ηυΐϊϑηι6 ἀρπιυν ΓΟΖΓΟδ518., νοσοὶ πχογοαὶ, ἰνς {ΠΠ| 

ὁδιυπιϊοί, ᾿ἰρξπιηια ἀ5ϑιπηιαὶ Δα] υἱγίςαη) ; 4}} δ ς δ11- 

(6 ἀἰδ ἰῃ ρυ]είγαμν {ΠΠ|ὰπὶ ρ4] πϑίγαπι ἀδϑοθάδϊ, οἷοο 

υ8ὺ08 ϑρὶΓ 0.8 δαμοιὶ δυχὶ!ο. Εἰ5ὶ γ 6 ΓῸ 86106], δὶ υἱ8, 

δυὶ ρἰυγίο 8. ἰ) (811 Θχϑγο ἶ9 Ομ Οἰἀδ8, Π6 ἀσόμοΓαβ, 

δι δῖ γυγβϑιιπὶ οἱ ἀοοογίᾶ ; πος ρΓγΐι15 Δ )85.28., πϑιὴ 

βρ]οπἀϊάδπι οοηίγὰ ἀΐαῦοϊ πὶ νἱο!ΟΥ ΠῚ) ΓΟ ΟΓίανογὶβ : 
οἱ ἴῃ 185 π|ὸ νυἱγίυ 5 (Ποϑαυγο ἀἰδροβιυνη γοοοη 8. 
Νδιῃ 8ἰ ἢ ρυ ἢ γα Ρ}}}ΠΟΘΟΡ 8 λυδυδβοδβ, ποη κ}-- 

(γα ροίεγὶ9 ὁχ βρη )α πιδηάδι8 456} 06. ἰΓαπϑσγοίϊ, 

δοπδιοίυ 6 ποιυγ ἢγπηδίοπὶ ἱππ!Δη.6. Οποπ)δὰ- 

τπιοάυπι Θηἰπι ποῖα 651 ἀογπιὶγα,, οοπηοάσγο, ὈἴθδΡο, 

ΓΟΒΡΙγαγΟ, ἰἰὰ ΠΟὈ]5 οὶ 8 ὀγυηϊ ἃ 4ι85 λα νἱγιυΐδι 

δρθοίδη!, ρυγαηηυς |Π|δπ|ὶ 4956 46 η}} νοὶ υρίαίοπι, ἦν 

ἴυτὺ ρογίυ οομ δι λυι!, οἱ Ραγροῖυλδ [γιιθι 65 (γα 4}}}}}- 

ἰαἰ6., παν 06 πιά θη 18 ορὶρυ8 οπηϑίδιη ἰ οἰνὶ μιΐθηι 

ἰΠἸαπὶ ἀρροιθηι68 ἴῃ αἷς 118, ΘΟΓΟΠ88 ΘΟ ΒΘ] ΘΠ} 

ποι ἥυχϑβ : 85. [2818 ΠΟΡΪ8 παιοίβοὶ ουπιϊηραὶ,, 

ται οἱ θδηϊφηϊίδία Π)οπιῖ! ποδίγὶ δοδὰ Οτῖδίϊ, ουἱ 

. φίοτία οἱ ἱπιραείση, πο οἱ Βα ρογ, οἱ ἰῇ ββοι]α 8.- 

ουϊογυῦ. ΑἸΏ6.. 

᾿ς τΦΦΦΦῤΦΦὉὉὉὡ᾿.,.,οΤΤτ τ τ ἑ--------------.-- 

ΗΟΜΙΠΙ ΧΙ]. 

Ολρ. ὅ. ν. 15. μη υοιῖϊ! 7625 α Οαίϊαα ἱπ δοτάπ- 

ποι αὐ 7Ζοαπηθηῖ, μἱ δαριεϊζαγοίιγ αὖ 60. 

ἃ, Οὐυπὶ (Δηλυ}}5 Ὠοχηΐηι8, οὐπὶ τοὶβ διιάοχ ᾿Ὀλρι- 

τληυ5 νοηΐ!. δοὰ "Ὲὰ {πγυοῦὶβ : ἤῶπὶ ἰπ [Μ}ΠῈ}}.1}18 

δυϊυδπιοάϊ γοῦι5 6}118 σαἰϑ!υΔ0 πιαχίπης γοϑμίθηι οι. 

Ουΐ οπὶπὶ ἰμ Υἰγαίηα!! ναϊνα ἰΔη0 ἰΘΙρογα σοδβίαγὶ 

ρϑ5805 οϑὶ, οἱ ἰδ οὐπὶ λυ Γὰ ΠΟΒΙΓᾺ ργοαΐγα, 4] 4018 

«παϊ εἰ ογαοιφὶ ", οἱ Αἰ 18 ροΓραιὶ αυυν ρα551:18 6δϑὶ, 4 

4 Ουϊάδπι ροϑὶ νοσοπι, οὐ οὶ, διάμοὶ, οἐ φορεί ἐγ]. 

τηἰγαγί δὶ "αριϊζαγί ἀϊσπαίαβ 5ἰ1, οἱ οὺπῃ 8}1|18 δὰ 56Γ- 
γψυπὶ δοοοίογο  {Ππὼ οηΐην δίυραπόππι εγαΐ, αυοὰ 
θουϑ οὐ 6586ῖ, νοοῖ ἤοπηῸ ἤδγὶ : οϑίθγα υ6ΓῸ ἀοὶη- 

6608 βδευπάμπι Γοοίδπι ΓΔΙΪΟΠοΙἢ ΟΟηδοαυληίιγ. Ἰά60 
δηἶπὶ δοδηπο8 δίδι τὰ αἰχὶ!, 86 ΠΟη 6586 ἀΐσηυπι σΟΓΓΙ- 
ξἰαπι οΔἰοΘαπιθιἑ 6}1}18 δοίνορο, (δίογαη!0 ΟΠΊηΪΔ, 

πορ6 4υοή [υάὺχ 5ἷῖ, ΄υοὰ ρΓῸ πιο ιο εἰπι}}5 γο- 

ὦδι, φυοάψια ϑρίεἰυπι δἤδιϊπη ἀδίυγυϑ 511 οηνη 15 ; 

αἱ εὐπὶ νἱἀδγὶβ οὐπὶ δὰ θαρ δια πὶ υϑη δ} 6 ΠῚ, ΠΙΠ]] 

ψίΪο βυβρίοογίβ. [ἀεῖγοο ργβθηίθπι {ΠΠπ1πὶ οΟἰἐθοι εἰ} - 

(65: 14. Εφο α (ὁ ἀοϑοο ϑαρίἰχαγὶ, εἰ (πε νεηἷδ αὐ πε. 
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Θιΐα οὐαὶ ναρεϊβαιυβ Ροπἰ θη ογαῖ, οἱ ἴῃ ϑοέιι- 

ελιϊοπεπὶ ροοοδίογυηι ἱπάπσεραϊ : πὸ αιΐδ ρυϊάγεὶ 

ῳδθτω δούετο δηΐδιο δὰ δυγάδηςπι ναπῖγα, δῆο οὐᾳὶ- 

ταιϊϊοποι ουγγὶαὶ!, ἀσπὶ δρηῖπὶ νοοδὶ, εἴ ρϑεοδίογι τη 

γε ογ θαι οηιπίαιη γοἀεπιρίογεπς. θαἱ Θηΐπὶ ιοιΐυ5 

λυυπιδηΐ ξεπογὶς ροσοϑία 1] ]Ἔγὸ ροῖδδὶ, π}}10 πιλρὶθ 

ἰ886 ἱπιρθεοδθ! 8. ὁγαὶ. θοηπα ποη αἰἴχὶ! : Εςοα ἰηι- 

ρμϑεσα 8; βοἃ απο πιαΐ πι8}}}8. ογδί, Ομὶ [οἰ ὲ 

γεεεαία πιιπαϊ (] οαη. 1. 39), υἱ σΌΩ ἰΙ00 οἱ ἰἸυά οτὴ- 

δἰδ0 δογίυπὶ δαυραβ, νἀοαϑη0ο ΠΠυπὶ 4} 18 φυάδηι 86- 

πεϊπἰβιγαπίοπι δὰ υϑριϊδπηην νοιΐγθ. Ἰ οἶγεο τυϑηΐθηιὶ 

ἐπὶ ἀϊοεῦαι : Ε5ο α 6 ἀεϑεο ϑαριἱκατὶ, εἰ τμ υεπὶς αὐ 

"6 ᾽ Νοηῦυο ἀϊχίι, Εἰ τὰ θαριϊχατίϑ ἃ Πη6 : πδηϊῖ ᾿ΠΠυὰ 

μιδιυἷ ἀΐξαγα : 8ειὰ αυϊά ΕἸ τὼ υσπὶς αα πιε ἢ υϊὰ 

ἰσίτγ ΟἸγίδιυ8} Ουοὰ εὐρὰ Ρείγυπιη ροϑίθα, ἰὰ ἴυμς 

οἰἰληι (οοἶ. Ναὶ οἱ ἔρβα οοἰἐνααιὶ ΠΠ᾿ἢ, πα ρΘ 68 

δυ08 ἰδυδγεῖ; δβοὰ οἵἱπὶ δυάΐββοὶ : ἡ μοά 690 [αεὶο (μ 

πεεεὶς, εεἰες αμίδηι ροείοα (]) οαη. 1. 1); εἰ, Νοη μαϑε- 

δὶς ραγίεπι πιεομηὶ ( δά. ν. δ} : Βιλι1π| ἃ Θοπίθηιοηςε 
ἀοκιιεἶι, οἱ ἴῃ σοηίγαγίτπι πιιῖδῖ15 681. Ηΐς φυοαῦδ 5]- 

πἰ 6 Ὁ υἱ δυάϊνίε : 5. δίπο ἠιοάο ᾿ δἷς ἐπῖὶπι ἀδοοὶ πο8 

ἐμπερίεγε οπιπόῆὶ 7μ6Π|6} : 5ιΔι1πὶ Οὐδαησμῖι8 68. 

Ναιι6 δηΐῃ ρογι δ οί Γ ὅγᾶηὶ συπίοηιοδὶ, 56 ἃ διηο- 

γ6 πὶ δἰ} οἱ οὐοι!οηιίδηι ἐχ θα υαηὶ, ἰη Οἠπη!υθυδαι!ο 

Βοιπίπο οδίοπιρογαγο βιυάουληϊ. (ΟηδβιἀΘΓᾺ δυΐοπι 

αὐυοπιοάο ἰἢ πὶ ἂὖὺ ὁο ἰπάποδὶ, ἃ 410 πιαχίπιο ρυϊλ δὶ 
ΠΟΙ ΡᾺΓ 6586 ἐᾷ ἢαγὶ : ἤοὴ δηΐπη αϊχὶϊ, 516 [υ5ῖθηι 

εβι; 806), δίο ἀδεεῖ. Ουΐλ οιΐηι ἱπάϊᾳηυπὶ οπιπίιο 6556 
μείαμαὶ, 5ἱ ἰ{|6 ἃ βεγνο βαριϊζαγδίιν, που πιδχί πιο ἱρ5ὶ 

εὐηῖγὰ Ορροβυὶϊ!, ὃς δἰ ἀἰχίδβοὶ : Νοιμθ ἰά τοίη !5 εἰ 
οοἸν Ϊν68 φυλϑὶ ἐπάδοογιηι ἡ Ργορίεγθα ΟΥῸ δίηθ, 4ιυΐδ 

δἰιούιπι ἀθοογι 651. Νοηϊ6 5:π|ρ]ἰοἰτογ αἰχὶϊ, Δὲν; 

δοὰ δυύίαϊι, Ναπε. Νοη απίηιϊ ρογροίυο ἰϊ8 ογὶϊ, ἷ- 

ἡυἷϊ : βέὰ ἴῃ 60 βιδίυ πι6 νυἱα δἰ νῖβ, 400 ἀδοίἀοΓΆ85 : δὶ 
ΒθπΟ ἰο6 οσβροοίϑ. δοίηάο οβἰθηάϊ! φιοιηοάο ἱ{ΠΠπὰ 

ἀδοοᾶὶ. Ουρπιοάο ἰξίίυν ἀδοει ἢ Ουΐα ἰοβοπὶ ἰοἰμιη 
ἐηρίδπιι ; ἰά αυΐρρε 58ἰᾳηἰ βοᾶν! ἀϊεοηάο, Οἰνπειη 2.- 

δἰἰξίαηι. 3 υδιϊια δ ἶπη 6δὲ ᾿πδπάδιογυπι οὐὔβδγυδίίο. 

θυἱα ἰφίίαν, ἰηηυΐ!, 411 οπηπΐα πιλπάδία ἐπι ρ] οΥΪ πμι8., 

Ἰος διίΐίδι} υἱυἢ βυραγαβί, οἱ ᾿Πυὰ φυοφυς δά͵υπαι! 

ορογῖοὶ. γεηὶ 4 ρΡ6 5οίνεγα πιδἰ αϊοίυπη,, 6λ ΓῺ 8- 

φνοβδίομο ἰορὶδ ἱπιροβίίυπι. Οροτγίοὶ ἰαιΡ 6 ἰρδυπὶ, . 

οἰπὶ ἰοίδη) ἰοσοπὶ ἱπιρίονογο, οἱ γῸ8 ἃ ἀδπιηηδιίοι 

Ἡ θΕΓΆνοΓΟ, δἰ. ΕΠ πὶ δυγοροζὸ. θοῦ ἜΓζ0 πὸ ἰΟἰΔΠῚ 

πηρίογο ἰοβοπι  αυΐα ἀοορὶ οἰἰαπὶ πιαἰ οἀϊοῖυπι 80] γ ΓῸ 
ΘΟΏΙΓΆ το 8 ἰη 56 ἱπβοτγίριυπ. [60 ΘΓ θιη Δ55Ππι)ρ5ὶ 
εἰ δλἀνοηὶ. Τιπηε αἰπιϊεὶ! οιηι. 16. ΕἸ δαριϊκαίι4 ζόδιιδ, 
ΟΝ [ἐεἰἰ ἀεοοηαδ! 46 αηπα, εἰ ἐξοε ἀρεγίϊ δμιπη| εἰ εαἰϊ : 

εἰ υἱάϊι δ ρίνὶίαμι θεὶ ἀφεοεπάφηίοπι εἰσι εοοἰμπβανε, εἰ 

θεέ ]οη δΉϊ δἰ Ρ6Ὺ ΕἼΣ. 

ἃ. Ομνίείμα εἰν ΦοαΝ 6 νιίΐπονῦ μηίαϑαίαγ. --- Ου͵ὰ 

οπΐπὶ πἷτο πηΔ)]ογοπὶ {Π|0 Ζοαπι θαι 6886 Ρυἱαθδηί, 60 

ηνοά ἰη ἀδβεγίο βθιηρεῦ υἱχίβϑοὶ, οἱ ἢ]}}8 βλοογάοεΐβ 
6886., ἰΔἰΐφυσ ἱπάυϊι5 γϑϑιϊπηθπίο, δίᾳυδ οπιπθ5 δὰ 
υαριίεπιυπι γοοδγοῖ, ΘΧα 116 8.εγ}}} πδιυ}8 6556ῖ ; δδ 

γοτο οχ οὐὔδοιγα ρυ οἷα πδ1}}8 : ρϑγίι5 δηἷπὶ ὁχ Ὑ]γς 

εἰπὸ ποπάυπι οπμηί 8 ογδί ποῖυ8; φυοάιθ ἀοπνὶ 

αὐτί ττι5, οἴ1πΔ Οπι πὶ θ08 γογβαίυβ οἱ νυ ζατὶ νοσίς 6586 
ἰηάμτυϑ ; πεπογοπι ἰρϑα ἐ556 ρυΐϊλθδι! αὐΐα πἾ}}}} 

5, ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΠΒΥΘΟΘΤΟΜῚ ἈΒΟΠΙῈΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ 4904 

δια ΟΧχ διοδηΐβ 1118 υἱάδγδηί. Οομι σι δυϊοιη οἱ 

ἱρδιιτὰ ἃ δοάπης δοριϊζατὶ : ἰὰ αυοὰ ΠΠπ| ΠΙΆχΙ Π6 Ρ- 

μηδθαὶ ορίηΐοηθηη, οἰΐδπη δὶ ΠΡ} Δ χ ἀΐοιΐδ ῃΓ2- 

εοδϑβϑβοὶ. (οι αυδηῖ δ οὐπὶ 6856 αυσπιρίδιη ἃ 

γιΐσο : δ οι δηίχη, δὶ ἀ6 σι] 6Ὸ δδϑοῖ, ποη οὐδὲ 

ἀυγθα δά Βιριϊδπηπι) Ὑδη ΓΒ ΟΥδὶ : δοΔΠ 65 ΥὙΟΡῸ 

Π3]0Γ οἱ ἴθ 56 πη ΓΔ Ὀ ΟΣ 6596 ριμαΡναίιν. Νὰ ἰσίτιν 

|| ὡρυὰ ταῦ} 05 βοηιδηιϊΐα ργρνδιογοὶ, σππὶ 'ρ56 ὕδ- 

Ριϊξαῖυν [υἱδεοοῖ, 6:8}} ἀροΥγι βυηὶ, ϑρίγυ9 ἀαδοοηάϊε, 

οἱ νὸχ ἐυπὶ ϑρίγιια ργυ  οδι8 ἢυΐυδος {Ππἰροηϊεὶ ἀΐ. 

ξηϊιδῖεπι. Οεἷᾶ ΘΠ Βοος τὸχ 40. ἀϊεουδι, 11. Ηΐς 

ὁεἰ ΕΠί ιδ πισεδ αἰ θοίμδ, τυ } 10 πηγ8 18 δοδιηΐ ἐοπηραίογα 
δρυάδ ρἰεγῖπη05 Υἱδὰ ἴυϊδ56ὶ : Πεαῦς οπὶπὶ δαάϊάογαι, 

Ηϊς φαυὶ νοριϊζϑίυν, δοι ἢ ς τωρ! οἰϊαγ,, οἱ δυάϊ ογαπι 
Βησ}} ἃ ροιΐυ8 ἀ6 ὑϑριίσζαπια, 4υὯπὸ 6 ὈΔριΊΖη10 

ἐϊοὶ διιδρί αι! {ι856η|, τθπ| Οὗ 'ρδδιη Βαρι βία ἀϊσι]- 
ἰδίοπι ᾿, 0} 0} 68 οπιῆἶα 40:5 78πὶ ἀἰοία δυηϊ : γϑη]ῖ 

ϑρίγιτι5 οοἰυπιθε Ξροςεΐα, ηυὶ νοσοῖη ἰΓδογοὶ 86 ΣΕ ϑΌΠ), 
οαλΐ θυδαυς ἀδοϊαγαγοὶ νοῦθη ]|4ηὶ, Ηἶς, πο ἀδ 

δοάπης ὑαριϊσϑηία, βεἀὰ ἀδ θϑι θεριϊζαῖυ ργοίοιτὶ. 

Επ΄ηυᾶγο, ἰπηπΐθ5, ἢἶδ [ἃ ρ6 5.15 ποη ογοαϊδογαηιῦ 

Ουΐδ οἰἴδη 50} ΜΟΥ56 τη} 18 ρϑίγοϊ δυπὶ πιϊΓΔΟΌΪΆ, 

δἰἰληηϑὶ πο ἰα]ΐα : οἱ ἰδηθη ροϑὶ {ΠΠἃ οἰῶ, Ροσὶ νο- 
668 6ἱ 035, οἱ (υἱχυγα, ν᾽ ]υπὶ οοηβαγυμ!, οἱ Βοοὶ- 

ῬΠοροτῦὶ ἱπίεἰδι! βυν. ᾿ρμϑίηιθ οιΐδηι, 4υΐ ἰππἢ ργαθδθῆ- 

(65 ογληΐ, οὐπὶ [,ΔΖαγυπὶ βυϑοϊιλίιτη νἱἰϑϑθηί, ἰΔηίυπὶ 

Φϑίυϊ υἱ ογοάογοιῖ ἰα)8 ραιγαηιϊ, υἱ οἰὐαπὶ {Π1ἢ 06- 

εἰάογο 5 ρ6 ἰθηίογόηὶϊ. 5] ἰσίτγ ργαὶ οὐυ}}8 Πα θ6πί68 

πιογίυογιι πη ΓΟΘΌΓΓΟΟΙΟΠΟΠΙ, ἰἰΔ ογᾶηὶ ἱπογοαυ οἱ 

Ῥγᾶν!, 4 πνῖγαγὶ 8 8] υϑοαπὶ ἰΠἰ8Π| 8Ὲ ΡΟ ΓΉΔΙΠ ΠΟῊ ΕΟΧ- 

σΟΡΟΓηπὶ ̓  (τπὶ 6ηἶπ| ἱπηργο θα δἰ ΠΟΓΥΘΓΒΑ ὁδὶ Δη 118, 

Ἰϊνογίβηιμθ ἤνοῦνο αἴοίϑ, π}}}} οδαΐι πη γϑου!ο ; ΘΟΠΙΓΆ 

γ6ΓῸ οὐ ργοῦλ 68, οπηηΐδ οὶ ἢ οοὶμὶξ, ἱπ|0 Π6- 

4υ6 ἢἷς Δἀπιοάυπη Ορυ5 "αυοι. Νὰ ἱιΓ 4υζογαθ ΟὐΓ 

ποι εγοἀϊδογυηὶ : ΠΠυἀ τὶ αυπτΡροπάυπι 6856ῖ δὶ "0 

ἴδοι [εἰ88οηὶ οπιηΐα, 4.8 28 οὁγοοπάσπι ἰπάυσογα 

ἀονοῦδηι. Εἰοηΐπι ΡῈΡ ῥγορίνείαπι Ποαβ δυροῦ ᾿πὸ 

οἴη, υα" 4 86 ργρβιδυὶ ἀθυΌΘΓυΠΙ, θαπς ἀοίεηδβίο- 

εἶθ πιοάτππι αἴδεγι. ()υ͵8 δηΐπι Γυἰυτυπὶ ογαὶ υἱ δὶ 

ρογίγεηῖ, οἱ δχῖγα Π|Ὸ βυρρ οἷο ἰγλάθγοηίυγ ; π6 Πυΐδ 

6χ ἱρβογυπιὶ παι 6705 ργονί ἀδπιΐδπι ου]ραγοῖ, Αἱ : 

. Οεϊά πιὸ οροτιμὶ! [ἀσογὲ υἱηϑα ἡπῖς, οἱ πον {ἐεἶ ( 1εαἱ. 

5. 401 Ἰαΐρβυπι Πἰς σοηϑίά6γ68 ορογίεί, αυϊά ορογίὁ- 

μαι Παγὶ, οἱ ποη [δοίιιπὶ θϑὶ. Εἰ δὶ φιδπὰο ἀδ ὉΓΟΥΪ- 

ἀδηιία οὶ δογπιοποϑ πιονθαπίυγ, ἢος ἀοίεπδίοηΐδ πιοὰο 

υἱονα πάνογβυβ 605 4υἱὶ ἐδ τπυ]οταπὶ ἱπιργο 818 
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χαὶ εἷς χατηγορίαν τῶν πεπλημμελημένων ἐνῆγεν, 
ἵνα μή τις νομίσῃ, ὅτι χαὶ αὐτὸς μετὰ τῆς τοιαύτης 
Ὑνώμης ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην ἔρχεται, προδιορθοῦται 
αὐτὸ, τῷ τε ᾿Αμνὸν χαλέσαι, καὶ λυτρωτὴν τῆς χατὰ 
τὴν οἰχουμένην ἁμαρτίας ἁπάσης. ᾽Ο γὰρ τὰ παντὸς 
τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους ἁμαρτήματα δυνάμενος 
ἀνελεῖν, πολλῷ μᾶλλον αὐτὸς ἀναμάρτητος ἦν. Διὰ 
δὴ τοῦτο οὐχ εἴπεν" Ἴδε ὁ ἀναμάρτητος" ἀλλ᾽ ὃ πολλῷ 
πλέον ἣν, Ὁ αἵρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου" ἵνα 
μετὰ 5᾽ τούτου χἀχεῖνο μετὰ πάσης δέξῃ πληροφο- 
ρίας, χαὶ δεξάμενος ἴδῃς 5", ὅτι ἕτερά τινα οἰχονομῶν 
ἐπὶ τὸ βάπτισμα ἔρχεται. Διὸ χαὶ ἐλθόντι αὐτῷ ἕλε- 
γεν’ ᾿Εγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ 
σὺ ἔρχῃ πρὸς μέ; Καὶ οὐκ εἶπε, Καὶ σὺ βαπτίζῃ 
ὑπ’ ἐμοῦ : χαὶ γὰρ χαὶ τοῦτο ἔδεισεν εἰπεῖν" ἀλλὰ τί; 
Καὶ σὺ ἔρχῃ πρὸς μέ; Τί οὖν ὁ Χριστός ; “Ὅπερ ἐπὶ 
τοῦ Πέτρου πεποίηχεν ὕστερον, τοῦτο χαὶ τότε 
ἐποίησε. Καὶ γὰρ γαὶ ἐχεῖνος διεχώλυεν αὐτὸν νέψαι 
τοὺς πόδας" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἤχουσεν᾽ Ὃ ποιῶ, γὺν σὺ 
οὐχ οἷδας, γγώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα᾽ χαὶ ὅτι Οὐχ 
ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ" ταχέως ἀπέστη τοῦ τόνου, 
καὶ πρὸς τὸ ἐναντίον μετέστη. Καὶ οὗτος ὁμοίως πά- 
λιν, ἀχούσα:" "Αφες ἄρτι' οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν 
ἡμῖν πιληρῶσαι πᾶσαν διχαιοσύνγηγ᾽ εὐθέως ὑπ. 
ἤχουσεν 54. Οὐ γὰρ ἀμέτρως ἦσαν φιλόνειχοι, ἀλλὰ 
χαὶ τὴν ἀγάπην ἐπεδείχνυντο χαὶ τὴν ὑπαχοὴν, 
γαὶ πάντα πείθεσθαι ἐμελέτων τῷ Δεσπότῃ. Σχόπει 
δὲ πῶς ἐντεῦθεν αὐτὸν ἐνάγει, ἀφ᾽ ὧν μάλιστα 
ὑπώπτευε τὸ γινόμενον" οὐδὲ γὰρ εἴπεν, Οὕτω δίκαιόν 
ἔστιν, ἀλλ᾽, Οὕτω πρέπον ἐστίν. Ἐπειδὴ γὰρ ἀν- 
ἀξιον αὑτοῦ μάλιστα εἶναι 57 ἐνόμιζε τοῦτο, τὸ παρὰ 
ποῦ δούλου βαπτισθῆναι, τοῦτο μάλιστα τέθειχε τὸ 
πρὸς ἐχεῖνο ἀντιδιαστελλόμενον, ὡσανεὶ ἔλεγεν" Οὐχ 
ὡς ἀπρεπὲς τοῦτο φεύγεις χαὶ διαχωλύεις : δι᾽ αὐτὸ 

μὲν οὖν τοῦτο 5" ἄφες, ὅτι χαὶ μάλιστα πρέπον ἐστίν, 
Ἰζαὶ οὐχ ἀπλῶς εἶπεν, Ἄφες" ἀλλὰ τὸ, ἄρτι, προσ- 
ἐθηχεν. Οὐ γὰρ διηνεχῶς ταῦτα ἔσται, φησὶν, ἀλλ᾽ 
ὄψει με ἐν τούτοις οἷς ἐπιθυμεῖς" ἄρτι μέντοι ὑπόμει- 
νὸν τοῦτο. Εἶτα καὶ 4 δείχνυσι πῶς τοῦτο πρέπον. 
Πῶς οὖν πρέπον ἐστίν ; Ὅτι τὸν νόμον πληροῦμεν 
ἅπαντα᾽ ὅπερ οὖν δηλῶν ἔλεγε, Πᾶσαν δικαιοσύνην. 
Διχαιοσύνη γάρ ἔστιν ἡ τῶν ἐντολῶν ἐχπλήρωσις. 
Ἐπεὶ οὖν πάσας τὰς ἄλλας 15 ἐντολὰς ἐνύσαμεν, 
φησὶ, τοῦτο δὲ ὑπολέλειπται μόνον, δεῖ προστεθῆναι 
καὶ τοῦτο, Καὶ γὰρ ἦλθον λῦσαι τὴν ἀρὰν τὴν ἐπὶ τῇ 
παρμθάσει τοῦ νόμου χειμένην, Δεῖ τοίνυν πρότερον 
ἐμΣ Τ' αὐτὸν πάντα πκληρώσαντα, χαὶ ἐξελόμενον ὑμᾶ; 
τῆς χαταδίχης, οὕτως αὑτὸν ἀναπαῦσαι. Πρέπον οὖν 

ἔστιν [169] ἐμοὶ πληρῶσαι τὸν νόμον ἄπαντα᾽ ἐπειδὴ 
χαὶ πρέπον ἐστὶ λῦσαι τὴν χαθ᾽ ὑμῶν ἐν 15 τῷ νόμῳ 
γεγραμμένην χατάραν. Διὰ γὰρ τοῦτο χαὶ σάρχα ἀν- 
ἑλαῦον χαὶ παρεγενόμην. Τότε ἀ-:»ίησιν αὑτόν. 
Καὶ βαπεισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εὐθὺς ἀνέδη ἀπὸ τοῦ 
ὕδατος" καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοὶ, 

καὶ εἶδε τὸ Πγεῦμα τοῦ Θεοῦ καταδαῖνον ὡσεὶ 
σιεριστερὰν, καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν. 

β΄. Ἐπειδὴ γὰρ πολλοὶ 15 μείζονα αὑτοῦ τὸν Ἰωάννην 
εἶναι ἐνόμιζον, διὰ τὸ τὸν μὲν ἐν ἐρήμῳ πάντα τρα- 
φῆναι τὸν χρόνον, χαὶ υἱὸν ἀρχιερέως εἶναι, χαὶ στο- 
λὴν περικεῖσθαι τοιαύτην, χαὶ πάντας ἐπὶ τὸ βάπτι- 
σμα χαλεῖν, καὶ ἀπὸ στείρας τετέχθαι " τὸν δὲ Ἰησοῦν 

3“ μετά] ἀπό Ε΄. ροδί ἰρειιπι ἀρ. δ᾽ εἰδῇς Α. Β. “6 ὑ 
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Φνᾧ 

καὶ ἀπὸ εὐτελοῦς χόρης εἶναι (ὁ γὰρ τῆς παρθενίας 
τόχος οὐδέπω πᾶσι κατάδηλος ἦν), καὶ διὰ τὸ ἐν οἰχίᾳ 

τραφῆναι, χαὶ μετὰ πάντων ἀναστρέφεσθαι, χαὶ τὴν 
χοινὴν ταύτην ἐσθῆτα περιχεῖσθαι, ἐλάττονα αὐτοῦ Τ" 
εἶναι ὑπώπτευον, οὐδὲν οὐδέπω τῶν ἀποῤῥήτων εἰδό- 
πες ἐχείνων. Συνέβη ὃὲ χαὶ βαπτισθῆναι αὐτὸν ὑπὸ 
τοῦ Ἰωάννου " ὅπερ ταύτην μᾶλλον ἐδεδαίον τὴν 
ὑπόνοιαν, εἰ χαὶ μηδὲν τῶν προτέρων ἦν “ ἐνενόουν 
γὰρ ὅτι οὗτος μὲν τῶν πολλῶν εἷς 15 " οὐδὲ γὰρ εἰ μὴ 
τῶν πολλῶν εἷς ἦν, οὐχ ἂν μετὰ τῶν πολλῶν ἐπὶ τὸ 
βάπτισμα ἦλθεν ἐχεῖνος ὃὲ μείζων αὐτοῦ χαὶ πολλῷ 
θαυμαστότερος " ἵν᾽ οὖν μὴ αὕτη χρατήσῃ παρὰ τοῖς 
πολλοῖς ἡ δόξα, καὶ οἱ οὐρανοὶ ἀνοίγονται, βαπτισθέν- 
τὸς αὐτοῦ, χαὶ τὸ Πνεῦμα χάτεισι, χαὶ φωνὴ μετὰ τοῦ 
Πνεύματος χηρύττουσα τοῦ 15 Μονογενοὺς τὴν ἁξίαν. 

Ἐπειδὴ γὰρ ἡ φωνὴ ἧἡ λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὅ 
Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς, παρὰ τοῖς πολλοῖς μᾶλλον 
ἁρμόττειν ἐδόχει τῷ Ἰωάννῃ" οὐ γὰρ προσέθηχεν, 
Οὗτος ὁ βαπτιζόμενος, ἀλλ᾽ ἁπλῶς, Οὗτος " καὶ τῶν 
ἀχροατῶν ἔχαστος περὶ τοῦ βαπτίζοντος μᾶλλον, 
ἣ τοῦ βαπτιζομένον εἰρῆσθαι αὐτὴν ὑπενόει, διά τε 
αὐτὸ τοῦ Βαπτιστοῦ τὸ ἀξίωμα, διά τε τὰ εἰρημένα 
ἅπαντα - ἦλθε τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς τὴν 
φωνὴν ἕλχον ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν, καὶ πᾶσι δῆλον ποιοῦν, 
ὅτι τὸ, Οὗτος, οὐ περὶ Ἰωάννον τοῦ βαπτίζοντος, ἀλλὰ 
περὶ Ἰησοῦ τοῦ βαπτιζομένον εἴρηται. Καὶ πῶς, 
φησὶν, οὐχ ἐπίστευσαν τούτων γινομένων ; Ὅτι καὶ 
ἐπὶ Μωῦσέως πολλὰ γέγονε θαύματα, εἰ καὶ μὴ 
τοιαῦτα " χαὶ μετὰ πάντα ἐχεῖνα, καὶ τὰς φωνὰς, καὶ 
τὰ; σάλπιγγας, καὶ τὰς ἀστραπὰς, χαὶ μόσχον ἐχάλ- 

χευσαν ", χαὶ τῷ Βεελφεγὼρ ἐτελέσθησαν. Καὶ αὐτοὶ 
δὲ οὗτοι 18 οἱ τότε παρόντες, χαὶ τὸν Λάζαρον ἀνα- 
στάντα ἰδόντες, τοσοῦτον ἀπέσχον πιστεῦσαι τῷ ταῦτα 
ἐργασαμένῳ, ὅτ’ καὶ αὐτὸν ἀνελεῖν ἐπεχείρησαν πολ- 
λάχις. Εἰ τοίνυν πρὸ ὀφθαλμῶν ὁρῶντες νεχρὼν 

ἀνάστασιν, οὕτως ἧσαν πονηροὶ, τέ θαυμάζεις, εἰ 
φωνὴν οὐχ ἐδέξαντο φερομένην ἄνωθεν ; Ὅταν γὰρ 
ἀγνώμων ἢ 1" ψυχὴ χαὶ διεστραμμένη, χαὶ τῷ τῆς 
βασκανίας χατεχομένη νοσήματι, οὐδενὶ εἴχει τούτων" 
ὥσπερ οὖν ὅταν εὐγνώμων ἧὗ, μετὰ πίστεως ἅπαντα 
δέχεται, καὶ τούτων οὐ σφόδρα δεῖται. Μὴ τοίνυν 
τοῦτο εἴπῃς, ὅτι οὐχ [[05] ἐπίστευσαν " ἀλλ᾽ ἐχεῖνο 

ζήτει, εἰ μὴ πάντα γέγονεν, ἀφ᾽ ὧν αὑτοὺς πιστεῦσαι 

ἐχρῆν. Καὶ γὰρ διὰ τοῦ προφήτου ὑπὲρ τῶν καθ 

ἑαυτὸν ἁπάντων τοῦτον δ᾽ συντίθησι τὸν τρόπον τῆς 

ἀπολογίας ὁ Θεός. Ἐπειδὴ γὰρ ἀπόλλυσθαι ἔμελλον 

Ἰουδαῖοι, καὶ ἐσχάτῃ παραδίδοσθαι χολάσει, ἵνα μή 

εἰς ἀπὸ τῆς ἐχείνων πονηρίας τὴν αὐτοῦ διαθάλῃ 81 

πρόνοιαν, φησὶν, ὅτι Τί με ἔδει ποιῆσαι τῷ ἀμπε- 

λῶγι τούτῳ, καὶ οὐκ ἐποίησα; Τοῦτο δὴ χαὶ ἐνταῦθα 

αχόπει" τί 3 ἔδει γενέσθαι, χαὶ οὐχ ἐγένετο; Καὶ 

εἴποτε δὲ λόγοι γίνοιντο 5 περὶ τῆς τοῦ Θεοῦ προ- 

νοίας, τούτῳ χέχρησο τῷ τρόπῳ τῆς ἀπολογίας πρὸς 
τοὺς ἀπὸ τῆς τῶν πολλῶν 5" καχίας διαδάλλειν αὑτὴν 

ἐπιχειροῦντας. Ὅρα γοῦν οἷα παράδοξα γίνεται, καὶ 
κῶν μελλόντων προοίμια - οὐχέτι γὰρ παράδεισος, 
ἀλλ᾽ οὐρανὸς ἀνοίγεται. ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν πρὸς Ἰουδαίους 

λόγος, εἰς ἕτερον ἡμῖν ὑπερχείσθω χαιρόν " νυνὶ δὲ, 
τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν, ἐπὶ τὰ προχείμενα τὼν 
λόγον ἀγάγωμεν. Καὶ βαπεισθεὶς ὁ Ἰησοῦς, εὐθὺς 
ἀνέθδη ἀπὸ τοῦ ὕδατος" καὶ ἰδοὺ ἀγεῴχθησαν 

6 εἶναι οη). ἃ. Ε΄. ἐνομίζετο Β. “ διὰ 

τὸν} ἐπί ΕἰΔ. 8 πολλοί] 5ἷς Α. Β, 
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Εαά. 55 τούτων Εάἀι. δ᾽ διαδάλλῃ 
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αὑτῷ οἱ οὐρανοί. Τίνος 55 ἕνεχεν ἀνεῴχθησαν οἱ 
οὐρανοί; Ἵνα μάθῃς ὅτ! χαὶ σοῦ βαπτιζομένου τοῦτο 
γίνεται, πρὸς τὴν ἄνω πατρίδα τοῦ Θεοῦ σε χαλοῦν- 
τος, χαὶ πείθοντος μηδὲν χοινὸν ἔχειν πρὸς τὴν γῆν. 

᾿ ἘῚ δὲ μὴ ὁρᾷς, μὴ ἀπιστήσῃς. Καὶ γὰρ ἐν προοιμίοις 
ἀεὶ τῶν παραδόξων χαὶ πνευματιχῶν πραγμάτων 
αἰσθηταὶ φαίνονται ὄψεις χαὶ σημεῖα τοιαῦτα, διὰ 
τοὺς ἀνοητότερον διαχειμένους χαὶ χρήζοντας ὄψεως 
αἰσθητῆς, χαὶ μηδεμίαν ἔννοιαν ἀσωμάτου φύσεως 
λαθεῖν δυναμένους, πρὸς δὲ τὰ ὁρατὰ μόνον ἑπτοημέ- 
νους ᾿ ἵνα χᾶν μετὰ ταῦτα μὴ γένηται ταῦτα τὰ ἐξ 

αὐτῶν δηλωθέντα ἅπαξ καὶ ἐν ἀρχῇ παραδέξῃ 5 τῇ 
πίστει, Καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἀποστόλων ἦχο: ἐγένετο 
πνοῖῆςς βιαίας, καὶ ὄψεις γλωσσῶν πυρίνων ἐφάνησαν " 
ἀλλ᾽ οὐ διὰ τοὺς ἀποστόλους, ἀλλὰ διὰ τοὺς παρόντας 
τότε Ἰουδαίους. ᾿Αλλ᾽ ὅμως εἰ καὶ μὴ αἰσθητὰ γίνε- 
ται σημεῖα, τὰ ἐξ αὑτῶν δηλωθέντα ἅπαξ χαταδεχό- 
μεθα. Ἐπεὶ καὶ ἡ περιστερὰ διὰ τοῦτο τότε ἐφάνη, 
ἵν᾽ ὥσπερ ἀντὶ δαχτύλου τινὸς δείξῃ τοῖς παροῦσι 
χαὶ τῷ Ἰωάννῃ τὸν Υἱὸν τοῦ θεοῦ. Οὐ μόνον δὲ διὰ 
τοῦτο, ἀλλ᾽ ἵνα χαὶ σὺ μάθῃς, ὅτι καὶ ἐπὶ σὲ βαπτι- 
ζόμενον τὸ Πνεῦμα ἔρχεται. 

γ΄. Λοιπὸν δὲ ἡμῖν αἰσθητῆς οὐ χρεία ὄψεως, τῆς πί- 
στεως ἀντὶ πάντων ἀρχούσης " τὰ γὰρ σημεῖα οὐ τοῖς 
πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις 57. Διατί δὲ ἐν εἴδει 
περιστερᾶς ; Ἥμερον τὸ ζῶον καὶ χαθαρόν. Ἐπεὶ 
οὖν χαὶ τὸ Πνεῦμα πραότητός ἔστι πνεῦμα, διὰ τοῦτο 
ἂν τούτῳ φαίνεται. ΓΑλλως δὲ καὶ παλαιᾶς ἡμᾶς 

ἀναμιμνήσχει ἱστορίας. Καὶ γὰρ ναυαγίου ποτὲ χοι- 
νοῦ τὴν οἰχουμένην χαταλαδόντος ὅπασαν, χαὶ τοῦ 
γένους ἡμῶν χινδυνεύοντος ἀφανισθῆναι, τοῦτο ἐφάνη 
τὸ ζῶον, χαὶ τὴν [164] λύσιν τοῦ χειμῶνος ἔδειξε, καὶ 

χλάδον φέρον ἐλαίας, τὴν χοιϑὴν τῆς οἰχουμένης γαλή- 

νὴν εὐηγγελίσατο᾽ ἅπερ πάντα τύπος τῶν μελλόντων 
ἦν. Καὶ γὰρ τότε πολλῷ χεῖρον τὰ τῶν ἀνθρώπων 
διέχειτο, χαὶ πολλῷ μείζονος ἄξιοι τιμωρίας ἦταν. 
Ἵν᾽ οὖν μὴ ἀπογνῷς, ἀναμιμνήσχει σε τῆς ἱστορίας 
ἐχείνης. Καὶ γὰρ τότε τῶν πραγμάτων ἀπογνωσθέν- 
των, γέγονε λύσις τις χαὶ διόρθωσις ’ ἀλλὰ τότε διὰ 

τιμωρίας, νῦν δὲ διὰ χάριτος χαὶ δωρεᾶς ἀφάτου 35. 
Διὰ τοῦτο χαὶ ἣ περιστερὰ φαίνεται, οὐ χλάδον ἑλαίας 

φέρουσα, ἀλλὰ τὸν πάντων τῶν χαχῶν ἐλευθερωτὴν 
ἡμῖν δειχνύουσα, χαὶ χρηστὰς ὑποτείνουσα τὰς ἐλπί- 
δας. Οὐδὲ γὰρ ἀπὸ χιδωτοῦ ἄνθρωπον ἐξάγει ἕνα, 
ἀλλὰ τὴν οἰχουμένην ἅπασαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάγει 
φανεῖσα, καὶ ἀντὶ θαλλοῦ 5" ἐλαίας τὴν νἱοθεσίαν τῷ 
χοινῷ τῆς οἰχουμένης χομίζει γένει. ἙἘννοήσας τοί- 
νυν τὸ μέγεθος τῆς δωρεᾶς, μηδὲ "0 ἐλάττονα αὐτοῦ 

τὴν ἀξίαν νομίσῃς εἶναι, διὰ τὸ ἐν τοιαύτῃ φανῆναι 
ὄψει. Καὶ γὰρ ἀχούω τινῶν λεγόντων, ὅτι ὅσον ἀνθρώ- 
που χαὶ περιστερᾶς τὸ μέσον, τοσοῦτον τοῦ Χριστοῦ 
χαὶ τοῦ Πνεύματος, ἐπειδὴ ὁ μὲν ἐν τῇ ἡμετέρᾳ φύσει, 
τὸ δὲ ἐν ὄψει περιστερᾶς ἐφάνη. Τί οὖν πρὸς ταῦτα 
ἔστιν εἰπεῖν ; Ὅτι ὁ μὲν Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, φύσιν ἀνθρώ- 
ποὺ ἀνέλαδε" τὸ δὲ Πνεῦμα, οὐ φύσιν ἀνέλαδε περι- 
στερᾶς. Διὰ τοῦτο χαὶ ὁ εὐαγγελιστὴς οὐχ εἶπεν, ὅτι 

ἂν φύσει περιστερᾶς, ἀλλ᾽ ἐν εἴδει περιστερᾶς " οὐχοῦν 
οὐδὲ μετὰ ταῦτα ἐν τούτῳ ὥφθη τῷ σχήματι, ἀλλὰ 
τότε μόνον. Εἰ δὲ διὰ τοῦτο ἐλάττονα αὐτοῦ τὴν ἀξίαν 
φὴς εἶναι, εὑρεθήσεται καὶ τὰ Χερουδὶμ χατὰ τὸν 
λόγον τοῦτον ἀμΞξίνω πολλῷ, καὶ τοσοῦτον ὅσον περι- 
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στερᾶς ἀετός " χαὶ γὰρ εἰς ταύτην χἀχεῖνα ἔσχημα- 

τίσθη τὴν ὄψιν " χαὶ οἱ ἄγγελοι δὲ ἀμείνου: πάλιν 
καὶ γὰρ ἐν σχήματι ἀνθρώπων πολλάχις ἐφάνησαν. 
᾿Αλλ᾽ οὐχ ἔστι ταῦτα, οὐχ ἔστι. Καὶ γὰρ ἕτερον οἰχο- 
νομίας ἀλήθεια, χαὶ ὄψεως προσχαίρου συγχατάθαεις. 
Μὴ τοίνυν ἀχάριστος γίνου περὶ τὸν εὐεργέτην, μηδὲ 
τοῖς ἐναντίοις ἀμείδου τὸν τὴν πηγήν σοι τῆς μαχα- 
ριότητος δωρησάμενον. Ὅπου γὰρ υἱοθεσίας ἀξίωμα, 

ἐκεῖ καὶ ἡ τῶν χαχῶν ἀναίρεσις, χαὶ ἡ τῶν ἀγαθῶν 
ἁπάντων δόσις. Διὰ δὴ τοῦτο τὸ μὲν Ἰουδαϊχὸν παύε- 
ται βάπτισμα, τὸ δὲ ἡμέτερον ἀρχὴν λαμθάνει. Καὶ 
ὅπερ ἐπὶ τοῦ Πάσχα γέγονε, τοῦτο χαὶ ἐπὶ τοῦ βαπτί- 
ὅματος: συμῷαίνει. Καὶ γὰρ χαὶ ἐχεῖ ἀμφότερα μῖτ- 
ελθὼν, τὸ μὲν ἔπαυσε "", τῷ δὲ ἀρχὴν δέδωχε" χαὶ 
ἐνταῦθα " πληρώσας τὸ Ἰουδαϊχὸν βάπτισμα, ὑμοῦ 
χαὶ τοῦ τῆς Ἐχχλησίας τὰς θύρας ἀνοίγνυσιν, ὄνσπερ 
ἐν μιᾷ τραπέζῃ τότε, οὕτως ἐν ἑνὶ ποταμῷ νῦν, χαὶ 
τὴν σχιὰν ὑπογράψας, χαὶ τὴν ἀλήθειαν προσθείς 33. 
Πνεύματος γὰρ χάριν τοῦτο ἔχει τὸ βάπτισμα μόνον" 
τὸ δὲ Ἰωάννου, ταύτης ἔρημον τῆς δωρεᾶς ἦν. Διὰ δὴ 
τοῦτο ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων τῶν ᾽" βαπτιζομένων [160] 
οὐδὲν τοιοῦτον συνέδη, ἐπὶ δὲ αὐτοῦ μόνου τοὺ μὲλ- 
λοντος τοῦτο παραδιδόναι " ἵνα μετὰ τῶν εἰρημένων 
καὶ τοῦτο μάθῃ;, ὅτι οὐχ ἡ χαθαρότης τοῦ βαπτί- 
ξζοντος "δ, ἀλλ᾽ ἡ δύναμις τοῦ βαπτιζομένου τοῦτο 
ἐποίησε. Τότε γοῦν χαὶ οἱ οὐρανοὶ ἀνεῴχθησαν, χαὶ 
τὸ Πυεῦμα ἐπῆλθεν 4. ᾿Απὸ γὰρ τῆς παλαιᾶς λοιπὸν 
ἐπὶ τὴν χαινὴν ἐξάγει πολιτείαν ἡμᾶς, τάς τε πύλας 
ἡμῖν ἀνοιγνὺς τὰς ἄνω, χαὶ Πνεῦμα πέμπων ἐκεῖθεν, 

χαλοῦν εἰς τὴν ἐχεῖ πατρίδα" καὶ οὐχ ἁπλῶς καλοῦν, 

ἀλλὰ χαὶ μετὰ ἀξιώματος τοῦ μεγίστου. Οὐ γὰρ 
ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους ἐποίησεν, ἀλλὰ υἱοὺς Θεοῦ 
χατασχευάσας χαὶ ἀγαπητοὺς, οὕτως ἕλχει πρὸς ἐχεί» 

νὴν τὴν λῆξιν ἡμᾶς. 
δ᾽͵," Ταῦτ᾽ οὖν ἐννοήσας ἅπαντα, καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ 

χαλοῦντος, χαὶ τῆς πολιτείας τῆς ἐχεῖ, καὶ τῆς τιμῆς 

τῆς δοθείσης ἄξιον ἐπίδειξαι βίον " τῷ κόσμῳ σταυ- 
ρωθεὶς, χαὶ σταυρώσας αὐτὸν σεαυτῷ, τὴν τῶν οὐρα- 
νῶν πολιτεύου πολιτείαν μετὰ ἀχριδείας ἀπάσης" 
μηδὲ ἐπειδὴ τὰ σῶμά σου μὴ μετέστη πρὸς τὸ" οὐρα- 
νὸν, νομίσῃ: ἔχειν τι χοινὸν πρὸς τὴν γῆν " τὴν γὰρ 
χεφαλὴν ἄνω καθημένην ἔχεις. Καὶ διὰ τοῦτο δὲ πρό- 
τερον ἐνταῦθα παραγενόμενος ὁ Δεσπότης, χαὶ τοὺς 
ἀγγέλους ἀγαγὼν, τότε σε ἀναλαδὼν ἀπῆλθεν ἐχεῖ, 
ἵνα καὶ πρὸ τῆς ἀνόδου τῆς ἐχεῖσε μάθῃς, ὅτι δυνα- 
τόν σοι τὴν γῆν ὡς τὸν οὐρανὸν οἱχεῖν. Μένωμφ, τοί- 
γυν τὴν εὐγένειαν τηροῦντες, ἣν ἐδεξάμεθα ἐξ ἀρχῆς, 
χαὶ τὰ ἐχεῖ βασίλεια χαθ᾽ ἐχάστην ἐπιζητῶμεν τὴν 
ἡμέραν, καὶ πάντα τὰ ἐνταῦθα σχιὰν χαὶ ὄναρ εἶναι 
νομίζωμεν. Οὐδὲ γὰρ εἰ βασιλεύς τις τῶν ἐπὶ τῆς 
γῆς πτωχὸν ὄντα σε "" χαὶ προσαιτοῦντα λαδὼν, υἱὸν 
ἐξαίφνης ἐποιήσατο, τὴν χαλύβην χαὶ τὴν εὐτέλειαν 
«ἧς χαλύδης τῆς σῆς ἐνενόησας ἄν" χαΐτοιγε οὐ πολὺ 
τὸ μέσον ἐχεῖ, Μὴ τοίνυν μηδὲ ἐνταῦθα λογίζον τι 
τῶν προτέρων " χαὶ γὰρ ἐπὶ πολλῷ μείζοσιν ἐχλήθης. 
Ὅ τε γὰρ χαλῶν, ὁ τῶν ἀγγέλων Δεσπότης ἐστέ " τά 

τε 5" διδόμενα ἀγαθὰ, χαὶ λόγον χαὶ διάνοιαν ὑπερ- 
(αίνει πᾶσαν. Οὐ γὰρ ἀπὸ γῆς εἰς γὴν σε μεθίστησι, 

καθάπερ ὁ βασιλεὺς, ἀλλ᾽ ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν, καὶ 

ἀπὸ φύσεως θνητῆς εἰς ἀθάνατον χαὶ δόξαν ᾿ ἄῤῥητον, 
τότε δυναμένην μόνον φανῆναι χαλῶς, ὅταν αὑτῆς 

"5 Τίνος] 44 δέ Α. Β. Ο. δι]. οὖν Εἀά. 5 δίς Ὁ. ΕΒ. Ε΄. 66. οφίογὶ παραδέξωνται. 57 ἀπιστοῦσι Εὐὰ. 5 χαὶ 
τς ἐγάτο δὶς Ε'. 66. οποτί ἀφάτου χαὶ δωρεᾶς. 5) θαλλοῦ] θαλοὺ Α. δ. (. χλάδου Εὐἀ. 39 μηδέ μὴ δή 

, 9 ἀνέπαυσε ἴ). Ε.. Ε΄. 
δ τῶν οῃ). Α. Β. (. 55 βαπτίζοντος] βαπτίσματος Ὁ. εἰ ρ". Ε, 

3 ἐνταῦθα] δι. πάλιν [}. (. μρ. ρ. βάπτισμα οἵη. ἢ. Κ᾿. Ε΄. 98 προθείς Κ΄. 
9. χατῇλθενΒ. "ΉΘΙΚΟΝ. Ὅτι ὁ Χρι- 

στιανὸς, μὴ ἐπιδειχνύμενος ἐρ στην πολιτείαν, πλέον τιμωρεῖται. "5 σε οὔ. Ε΄. Μοτγ. ροδβι ἐποιήσατο (οἸ]υοδηὶ 
Ὅδν Βεη, 55 Ὃ τε γὰρ... τ 
ὑπερθαίνῃ Β. Υἱὰ. δίποι. 

τε] Ὅταν δὲ χαὶ ὁ... χαὶ τά Α. Β. (, Ὅταν γὰρ ὁ... τὰ δέ Ὁ. Ε΄, ἐστί] ἣ οἱ πιοχ 
" χχὶ δόξαν] δόξαν χαί Βαά. 



ΩΝ 

ἴδιμβοη ἢ ποᾷοβ. Νδπι ἰὼ ὑγίης ρ. 5 δΟΏΡΟΓ δαιιῖ- 

ΓΑ ἀλρυπι Βρ᾽ ΓΠΠ0.8}}0πιχυ6 ΓΟΓΌΙΏ Υἱδίοημθϑ Δρράγοιὶ 

δϑηϑυπ) πον Πί65 Οἱ δ'απᾶ υ] διηοάϊΐ, ἰά 06 5ιυρ140- 

τυιη Ποπιΐηυπ) οαυδᾶ, 4υἱ 56 η51}}} Υἱκίοηο ορι5 μαδοηϊ, 

ΠΟΙ 06 μοϑϑιηῖ 2] } χυδπὶ ἱπΠΟΓρΡΟΓΘ παίυγα ἰάδλη Δἀ- 
ὨΠΠΙΟΓΟ, 50] δὰ νἱ᾽ϑὶ}}}ΠΠ} ἃ ἰδηΐυπὶ ΟὨὈΒίροβοι!, 

ΟἰἰΔη)δὶ ρυδίθα ἴΔ|1ὼ Ποὺ δνδηΐδιῖ, Θὰ 1185 5616} οἱ 

μι ρμεϊεὶρὶο ἔδει δυμὶ δἰ1}}}14, 84 άθηι [18 ᾿αυδιάδιη 

ἀο ποι. Νϑηι οἱ δι}}0Γ ΔρΟΒίοἱοβ 80η1185 [Δοΐυ5 οἱ 

δρί γί(ιι8 υθοπηοη 8, οἱ ᾿ησυδγιπιὶ ἰβηθάγιιπὶ Βρθοίθϑ 

ρρΑΓυΟΓΘ, ΠΟ ὈΓΟΡΙΕΓ ἩρΟΒΙΟΙο5, δ6ά ψγυρίογ 605 

4αυἱ ἰθ"6 ρΓδθηϊεβ ογδηὶ διιάςος. Αἰϊδηνοι ἰἰσοὶ 56η- 
δ} δίσηα πο ἤδηϊ, αι Ρὸγ ἢ}|2 δοπηοὶ εἐἰδηνοι δε αἰ 
δ} Δα πη ἰἰπιι5. Ναι) οἱ ΘΟ υπι θα ἰά60 ἰυμς νἱδᾶ οϑὶ, 

εἴ συ: δὶ ἐἰφίο φυοάλιη ριβϑβοηθυ5 δἱ δοδιὶ ΕἸ] πὶ 

"οἱ πιοηβίγαγοὶ, ΝὍψι6 ἰ660 (Διυπ|., 56} οἱΐδπι υἱ (ἃ 

ἀἰδεογοβ, οἰἰδπὶ δυροῦ ἰ6 ὑαμιϊζαίιπι, ϑρὶ εἰ) ἀ6- 
δοοπάσγο. 

ὅ. δ᾽ ἄος πο ορῶδ μαϑοὶ υἱεῖίοπο. δρίΓί(ει5 δαποίμδ ἠοπ 
γπῖποῦ Οἠτίδίο. Οἠτίδῖμε ΖιάσΘοτγιηι οἱ θαρίΐδα οἰ 

Ῥαεοῆα αὐτοφαί.---ἰδοινυπι ΠΟ ΟΡ᾿5 πο νΐβ 6ϑὶ βϑηϑί!ὶ 
ν)βίοῃθ, οὐπὶ [ἰΔ65 νίδβ. οἰπηΐυ δ81}5 δἷῖϊ : δ 5πᾶ 
απΐρρα ποι ἐγδἀδηκ νυ, βοὰ ἱπογθάι}}8 ἀδηιιγ. ΟἿ 

Δ οπι ἢ ΘΟ 5 ϑραοὶο ἢ Μαιβυοῖι πη οϑι λίπ] οἱ 

τηυηάμη). Ουΐα ἰρίτυγ ϑρίγίίας., πγδιιδιδίυ 8. 6ϑὶ 

ΘΡΙΓΙΔ5., ἰάδο Π|8 (ογπια ἀρράαγιΐ!. ΑἸΙοχυΐπ δι οιη 

γνοίογοιη ἰδ ογίληι πο 5. ἰπ πηθιηου δ} γανοοῦιϊ. ΝΆΠηι 

οὐπὴ Ομ σοπηγηληΐ πδιυγασὶο τοἴπλ οΥυοιη ἰηγὰ- 

ἀδηίθ, ἰοἴμ! ρΓΟΓΘῸΒ ΠΟΙ Πτ) ΘΟΙ1}8 ρογίΟἢ Πἀγοίυγ, 
ἰιος δι ΐ πη} ἀρραγοΐδ,, οἱ τοι 6δίϑι8. {6 μν οδιοπα, 

ἃ ΓΑΠΊΌΠ) Οἰνδδ ΓΟΒΙΓΟ (Θἤθη8., ΘΟΠΊΠΙΠ6Ι ΟΥὐΐβ 

ἰγαπ αι} Π16π| πυηιίανίς : 4: οαλΐα ἤσυγα Πιίαγο- 
τοῦ δγϑηϊ, Τιηο Θηΐπὶ πη! ἀδίογογα συμάϊ ὁπ 
ΤῸΒ ΠΟΠΙΪΠι1ΠΊ ΘΓ, 86 ΠΊ.]10 πιδογα ἢ] Θγᾶπι 50ρ- 
ΡΙΙοἷο ἀΐξηϊ!. Νὰ ἀθβρογοβ ἰσίτγ, πδὴς αἰ ἢἰδιοτγίλιη 
ἐν) πηδιπογίαιη γονοοι!. Νά ἀπ 6 ἀοδρογαιὶα του, 
Θχίιυ8 ἰδηιθι) αι πὶ οἱ δηιοπιἰδιῖ0 [υἱῖ : β6ὰ τὰς 
ΡῈΣ δι ῃρ᾽ εἴυπι,, πυΠς ὙΘΓῸ Ρ6Γ ψγαιΐηπὶ οἱ ἀοημπὶ 
ἐπ Π}} 16. Ιϑδθοᾳυθ δοίιθα ἀρρῶγοῖ., Ποῖὶ ΓΔΗΙΌΠῚ 

. οΟἾἶναι [Ι!6ΓΘ6Ι.8, 86 οπημηΐυπ) τη ογιιπι ΠΟ γαιογθη) ΠΟ 8 

οϑίθικίθηϑ, ὈΟΠΔΠ)46 Βροῃ δ 6 η8. ΝΟ ΠΠ6 ΘηΪΠ ΟΧ 

ΔΓΟΔ υπυπὴ δὐποἷϊ Ποπιὶποπι, 56 οἰπὶ ἀρρογαῖ, ἰουιη 

οΥγθαπὶ Δ.(0}}}} ἴῃ Θ:ΒΙ πὶ, εἰ ργῸ οΟἰΐν γάπιο δὐοριΐο- 
πα ἢ]ϊογυπι σοπμπιυν οΥἷ8 σα πογὶ αὔογί. Μαρηΐί- 
ἀἴποπὶ ἜΡΖῸ ἀον δου} ΓΟρΡυΪΔη5., Π6 ΠηΪπΟγοὸπὶ οἷς 

ἀϊη!δίοπ) Θχ σι π|68., αιοα ἴῃ 121} βρθοίβ δρρᾶγθαί. 

Νδ)η) φυοβιίδηι δυΐίο ἀϊσθιιίος, (ἀμί! 6856 [ΟΠ ΘΠ] 

ἱηίοῦ οἱ ουΐ πὶ! πὶ ἀἰβογίπιθη., αιυδη πὶ ἰῃι6  ΟἸνγὶ- 

δίυπι οἱ δρθὶ γι, αυΐα ἢ|16 ἢ πΔιυΓΑ πΟϑίγα, Πὶς ἴῃ 

δρΘΟοΙο ΘΟΙΪκῈ Δρραγΐ. Ουἱά δά ᾿πὰ ἀϊοθηάιιπ) 

651} ϑεί!οοι ΕἸ υπι Ποῖ παιιγπ) ᾿νοπιΐ 8 Δβϑυπη- 
μ51556 ; ϑρ᾽ γί[πῈ ΚΘΓῸ ΠΟῚ ΠΑΓΙΓΏΠῚ ΔΟσορὶ586 ΘΟ] Π|- 
055, [460 ἀνδηφο ἰδίᾳ πη ἴῃ πδίυγα, 56ι} ἰη Θροοὶθ οὺ- 
“πηνῦ 5 ἀἰχί! : ποῆυ6 ροϑι6ἃ ὑπηυᾶπ) ᾿ς ἤρυΓδ υἱδιὶβ 
ἐπί, δεὶὶ της ἰλη!υπ). δ᾽ ρΟΥΓΟ ο͵5 ἰήδο αϊφηϊίδίρι 
"π᾿ ΠΟΤΘπὶ ἀΐσα9, Πος γαϊ οἰ πδηαϊ ποάο ΟἸδγυθίμ! {0 
ΠΙΆ ]ΟΓΕΒ ΓΟΡΟΡ ΘΠ, οἱ φιδηίυπ) Δ40}}} πηλΐυγ εδὶ 
σοΙαηνθα : παπὶ ἢ}}} λῆς υβόορογα ϑροφίαπι : οἱ Ὧη- 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΙΕΌΜ ΠΟΜΙῚΙ,. ΣΙ. 906 
66}} φιιοχὺθ ργαβιδηιίογοβ, φυΐ Βοπηΐπυπι ϑραοσίο 56 
Δρραγυθγυμῖ. ΔΛ ποη ᾿ϊ8, ποη ἰ(ἃ υἱχυθ γο5 86 μα οῖ. 
Ναπι δ] υὰ οδ5ι νοῦ ια8 οδοοποιηΐα, αἰϊυά (ΘΠΙΡΟΓΔ 68 
Υἱϑίοι" Ἱβ οοηοοβδίο. Νὰ ἰἰίδυα ἱηργϑίυβ δἷβ ΘΓ θ6η6- 
[ΔοΙΟΓΟΠΊ, ΠΟῆυ6 ΘΟΠΙΓΑΓΪ πὶ ΓΕΡΟΠα6 νἱοαπὶ οἱ χιΐ 
661 υ6διΠυαἱπ|8 Γοπίοιη ἀοπανίι. [Π0|] δηΐμ δεῖ δάρο 
Ριΐοι 5 αἰσηϊα5., ἢ] οἱ πηδ]ογὰπὶ ἀδρυϊοῖο,, ἐΐ θοπο«- 
ΤᾺΠῚ ΟΠΊ ἢ "115. ἰάθο δυάαίουπι φυΐάδην θὰ- 
Ρ ϊβπια δυγοραίαγ, ποϑιγυπὶ δυΐδη) δχογάΐαπι Παθοὶ : 
δι46 Ἰάΐρδυπι απο ἴῃ ῬΆΒΟ]Ὡ 6, ἰπ Ὀαριἰϑπιαία ηιο- 
416 οσοηιρ!ι. Νὰπι οὑπὶ αἱΓυπηα116 ράβοθα σοἸογᾶνα-. 
γι, δίτογυπι ἀθγυρανίι, Δ] 16 γὶ νογὸ ρυϊηοϊρίαιπη ἀρυϊι : 
ο΄ ἢΐο Τυγϑυπ),, οὐπὶ δυάαίοιπ, θαριΐδηιδ ἐπ ρ)ανὶῖ, 
ἴυπς εἰ Ἐροἰεδίας Ὀαριϊβπιϑιῖβ ͵δηυ25. ἀραὶ: οἱοιιξ 
ἴυπ6 ἴῃ υπἃ ΠπΠιοηδ8ᾶ, 816 ΠΙΠΟ ἰῇ ΠΠ0 Πιιηΐπα . δἰ υπ)- 
δγδπὶ ἀ6Π Ππ ΘΔ η5, δἱ νοῦ δῖθη δά άοηβ. ϑρίγίτι8 4πῖρ[}9 
δγΔυΪΔπὶ ἢΟς 8071} Ὀαριΐϊσπια ἢαῦοὶ : Ζοληηΐα νογοὸ μὰ- 
Ριΐκπιὰ ᾿ος ἄοπο νου πὶ 6γαὰϊὶ. ᾿ἀθοαθ ἀυπὶ 8}1} ὁπη- 
65 ὈΆΡ(ΪΖαγθητγ, Ὠ 11} [416 σοηιἰαίι : 864 ἴῃ ἢΠὺ ἰΔη- 
ἴ0πὶ αι {ΠΠι4 (ΓΔ Δ 118 γαῖ εἴ οὐπὶ δ ργϑά οι πο ο 
ασυοψυθ ἀἰδοα8, Ποη ρυΓ !ῖαπὶ ὈαριϊΖζαηκ 8 ', δοιὰ θαριῖ- 
Ζϑἰ υἱγίυϊοπι ἰά [τοἶ58586. Τιης ἰἴλψιθ οἱ οὔοὶ δραϑγιΐ 
88ηϊ, οἱ ϑρ᾽}}:05 Βῃρογν ηἶ . Νἅτη ἃ νϑίϑγὶ υἱνθηὰϊΐ ψ6- 
ΠΟΡΘ ΠΟΒ [πὶ ἰγλάμεῖϊ δά πονιπὶ, ἰδηυδῷ 53:ρΟγΠᾶ5 
ΔρΘΓίθηΒ, οἱ ϑρί γι (πὶ ἱπά 6 πη 6 η5 δά {Π|8πὶ ρϑι γί πὶ 
γΟΟΔΠί6Π ; ΠΟΟ ἴΔΠ10Π} νοσληί6πι, 56 ἀ οἱ ουπὶ ἀϊᾳηί δῖ 
πηλχίη. Νοῖ Θηΐπι ΔΏφ6]05 δὲ Ἀγο λησοΙοβ [οοἷϊ, βοα 
ΠΠἸὺ5 1)εἰ οἱ ἀΠ]6οῖο8 : 56 η05 δά {ΠΠὰπὶ βογίδπι δι γα ῖ. 

4. 1{π|6 σορί!δη5 οπιηΐα., οἱ ἀἰδοιίοπα νοοληϊς, οἱ 
ΟΟΙ50Γ110 [Π]0 Θ΄] 6511} οἱ ΘΟ] ]10 ἤοηογα αἰ σηδιῃ ἀϊοῖ8 
Υἱ ̓ πὶ ΟροΓΙοι ; πηυηιΐο οΓυΟἰ ἤχυβ,, οἱ πιπάστη ἰη ἰ6 
ογη οἰ βοη8, ουπὶ οπιηΐ αἰ σαη 8 ο:5] σία ἰηδβεϊ(αὐιπ| 

ΘΧ ἢ ἶθ6 : Ποή:6 4ιΐα ΘΟΓΡΙ5 ἔπ ποιά ἰΓϑ 5] 4{{}}} 
δὲ πη 64: }ππ|, ρι168. 16 Αἰ Πυΐ ΟΠῚ ἰΘΓΓᾺ ΘΟΠῚ ΠΊΠ6 
Πα ο ΓΘ. δρυΐ δηΐΠ] ἀπ 8 065 ἴῃ 6ι}10 5οάδηβ. Δο0- 
76 Βοιῃΐμι15 οι ΡΓΪΠ5. ἢτς νι ββαῖ, δηρο]οβηθο 56- 
οὐπη δά υχίδδαῖ, ἴυμς 16 ἀβϑυπιρίο ἢΠυ 4011, αὐ τὰ 
Δηίο4υδπ) ἔΠΠΠ6 506) .48., δ ΐβοιδ ρο556 (6 ἰθγγηπὶ οἱ 
οὐ] πὶ ἰποοίογα. Ῥογϑθνθγοπηβ ἰίδια ποῦ! Πἀίθιι 
δοΡΆΓΘ, αυδπὶ ἃ} ἰΠΐ{10 51:180 ΟΡ Π|}18, τορίδιηηυς ἢ διη 
ΟοἸοβίθπι πυοι!ἀἴ6 συσγαπιυβ, 86 ργ θη δ οπιηΐα 
ἘΠῚ γΔΠ) οἰ ΒοΠηηἶ"}} 6556 ρυϊοηυβ. ΝΘῆ06 6ηϊπὶ δὲ 
4ι|5ρ᾽3Π| ΓΕΣ ἰογγοη5. ἴ6 πιδηαΐοσυπι οἱ ῬΔΊΡΟΓΘΠη ΓΘ- 
ΡΘηΙ16 ἴῃ {Π᾿ππ| δἀοριαγοῖ, τὐρπγίαπι ἐμεπὶ οὐδ νἱ- 
᾿πιθπὶ ὉΠΓᾺ ΓΟΘΡίΟΟΓΕ8., δἰἰλπιδὶ 66 ποη στγϑηάϊ 
ἱπίογν.} 0 βοραγδηίιγ Νκἧ ἰἴδαιθ Πΐς χυϊἀρίδιη δΣ 
ΡΠΟΡΙθυ8. ἴῃ ΠμΘη16 γΟΓΘ6Β : πδη} Δ] ΙΟηζ6 πηθ ο γῇ 

γοοδίιι8 65. Ουἱ οηἶπὶ νοσϑὶ, δηφοϊογιι Ὠοπηΐπι}8 

6ϑῖ, ὑουᾶχυθ {{Ὸ0Ὶ αυ!ία γαιοηθη οἴμοι οἱ 

ΠΊΘΉΠ0 ΠῚ) δ ρόγδηί, ΝῸΝ 6 ἾΠ ἃ ἰογγ ἴθ ἴον γᾶπὶ ἴο 
ἰγδηδίογι., Ὠἱ 2116 γὰχ; 56 ἃ [δγγὰ ἴῃ οὐ 0η], οἱ ἃ 

ΠΙΟΡΙΆΓΠ παίυγα ἰ) ΘἰοΓίδπὶ ἱπηπιογίδίθπι οἱ ἰπ6 Πα} })͵- 

Ιεπ), 7ι:8 ἴθῃς ἰδηίυπι αἶγα ροίογί( ραγβρίοὶ, ουὐπὶ ἢΠ|8 

[δ Πηηγ. ΤΑ] ᾿λθη ΘΟΠΒΟ΄Ι Γ5 θ01}3., ρΘΟυμἶπ5 
ΠΝ] ΘΟΠΙΠΙΘΠΊΟΓΙ8., ἰ ΓΓΘΠ Δ Π6 μΟΠΊρΆΠ) γοίΐηδς ὃ 

6 ριυιῖ25 ἤχς ὁμηηΐα αι 80} δϑροοίιπι σα υηι, 

ἸηΟ ἀϊοοῦπι ρΔΠπ 5 6586 νἱΠογα ̓  Εἰ φυοπηοάο δι 

1 ὕὍη05, ΠΟΜ μιηγίαίρηι ὑαρίἐπηιὶ; τιϊου8 ΓΘοῖ 6. 
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πόπογα ἀΐφηυδ παϊνοογὶβ ἢ αυ2πὶ ἀδίθηϑίοῃαπὶ ὈΓΟΙΌΓΓΘ 
ροβ8158 Ὁ ἱπ|Ὸ Ροἱΐι5 4085 ρα η88 ποη 165, οὑπὶ ῥροϑδὶ 
ἰδηΐυπι ἀθηυπι δὰ ργίογεπι Ὑοπιυπὶ ουγτγαβ 7 Νοι 
δηἶπὶ υἱγα υὐ ἰοπο,, 86εἀ υἱ {{Π1Ππ|85 οἱ ροσοδίογαι 

ρα τ85 ἀδοΐς,, εἰθίιια ποπουῦὶβ πιαρηϊιυὰο δ π|Δ}..8 
ΘῈ ΡΡΙἰοίαι νίδπι ρατα ῖι. 5 αυίάθπι ποὸ5., ρεοοδινί68 
Β0ΓνΟδ8, οἱ {1105 ἀδ! παι ηῖ65 ΠΟῚ ραγὶ δι ρρ οἷο ρ[6- 
εἰϊπηυ8, οὐπὶ πιαχί πη 11} πιᾶρηᾶ ϑυηΐ ἃ ποὺϊ8 θα ποἤοίδ 

οοπϑοαυυϊὶ. Ναιῃ 5ἱ 15 αυὶ μαγαάδυπὶ ἰῃ δογίοπ) Δ666- 
Ρυγδῖ, φυοά δοπιοὶ ἰγϑηβογοβϑυϑ 65861, ἰΔηίδ ροβί "ο- 

ΠΟΓΘΙῚ ρΟΓΙῸ]  ππαΐὰ ; 208 4 οίιηι Δοοορπιβ., ἃ[- 

ηια πίχαηϊ! σο γα 65 [ΔΟιΐ 50}}18., Π18ΠπῈ Προ ΓΆ- 
υὴηυδ νϑηΐδηι, 5] δὰ βογρϑηίθπιὶ γα οἴα ΘΟ ἢ θ8 ΟἹ - 

ΤΆ15 7 Νοη οηΐπι ΗΕ] ΓΓᾺ δυθιηι5. ΤΟΤΥα ἐξ, οἷ ἴνι (ΕΥ̓ - 

γαπὶ τευετίεγὶς (ὁπ. ὅ. 19), ποφυιθ Ορετγαϑετγὶς Ἰεγτανα 

(τη. ἃ. 12), νοὶ δ)α οἱἱπὶ ἀϊοίβ, βοά Ἰοηξς 1158 ψΓλ- 
ΥἱΟΓΆ., [πο ῦγαϑ δαί ογίογοβ., Υἱ ποῖα ἰπδ 0} 1}}}18, ν6Γ- 

πιο γοποηοβυπι, δίγἰἀόγοπην ἀἐπιϊυπι : οἱ ᾿Γ6 40} |6Π|. 

Θυἱ οπἰπι π6ς ροϑβί ἰΔπίυπι θαηοἤοίιην πι6] οῦ Ἔνδαϊ!, 

Ἶυγα οχίγοπιδς οἱ βγαν  ββ::Π88 ρ06)Ὰ5 ἀΔ0}1. ΑΡρογιὴὶ 

Οἰἵπὶ οἱ οἰδυδὶι οαἰθη Ἐ]1458, δοὰ [8 τῷ μ]ανίδιη δυὶ 

ἀσπιογοῖ δυϊ γοιίπογοὶ (5. ἤθρ. 11) : εἰ] νδγὸ ἤθη 
ἰϊα ἐσϊαπὶ ἀρογίτγ., βοὰ ὧἱ {Ππς ἀϑοοπάδβ; αυοάηθο 

πι8 708 6ϑ᾽., ΠῸΠ υἱ δϑδοθηὰᾶϑ ἰδηίυπι, 86 ὉΠ 8105 

οἰΐαπι ἰθουπι ἀυολ5, 81 γυ6}18, ἰδηίδπι {{Ὀϊ ἰπ 51}18 0Π|-- 

πἰῦυβ ἀιυοίαπι οἱ ρο(οδίδίοιῃ ἀδά!. (υθπίδπι ἰριιυΓ 

ἐνὶ ἀοπιυβ ποϑῖγα οβὲ, {Π|ὸ οπιπὶα ἀθροπϑηλ9, οἱ 11} 

Ηἰς γο πηυλπιυβ, πὸ 1118 ρεγάλπιυϑ. Πὶς Θηΐ πὶ οἰϊαπηϑὶ 

οἴνοπι δἰ 615, αἱ ρογί8 οἱ υβϑοίοβϑ, 5ἱ ΠΤ} }}16 56 Ὸ5 

δἰβίαβ, οἱ ᾿πϑί ἰαίογοϑ οπη685 ἀθο! Π68,, οἰἰλη)5ΐ ἰην]- 

ἀογυπὶ οουϊος οὔιικ[45, οἰδὶ {{π698, οἰἰπιδὶ ρογηίεἰ πὶ 
ηπ2π| ναι 5 αογὶ, ΄υοὰ Δπγοη [ἰδ γὶ ποαιῖῖ, τποΓ- 

ἰ6πὶ ἑογία ηοη οἴδιρίαθ., πποαυὰ (ΘΠ ρΟΥΙ5. ΠΟΙ Οπῖ0 

"αὸ οἰμηΐδ δυίδγθηίυγ ̓  π6ς πιούο ἈΠ} ΓΘΏΠ ΙΓ, 560 

οἰἰαπὶ 5:8 ρ6 ἴῃ τηλη18 ἰπἰ πη συγιπ) ἰγλάθηι. 51 ὙΟΓΟ 

η ἀοπηιπι ἢΠΠλπὶ ἐγαηπ Π} 35. οὐ θυ8 1115 ΘΌΡΟΓΙΟΓ 

ετἷβ. Νϑηυθ οηἷπὶ οἴλνο5., ναὶ ρογίδὶ, ναὶ υθοῖοϑ εἷ- 

᾿ἴθογα ορογίαῖ ; 5416 460 πηυμ ἃ 681 {ΠΠπ Εἰ 125, 

ἰΔπὶ ἱπα χρη ηΔ }}}5 Ἰθοι5, ἴΔπὶ ᾿πλος6551:18 ΠΟΓΓῸ ΟΝ 

εἱ π|δ᾽ χη ἰδ]. 
5. Αὐποῃ οδχίγοπι ἀσπιο εἶ 65ὶ. ᾿ΐ οπηηΐδ 860- 

οὐπλ το 00} ἀσροβιῖα ρογουμὶ οἱ ουγγυμπηρυπίυν, υὐὶ 

νΟΓΟ ἰμδοία πιδηοηὶ οἱ λυοηίγ,, ἰδὲ π6 πιλ  Π|8Πὶ 

οογιπὶ ρΆΓίοπι ἀδροόπογα, οἰπὶ πιαχίηνα ἰδὲ βίπα {{ΠῸ 
υἱείυγὶ 5ἰιηυ57 [60 σ6η}}}65 ἤάσδιη ποσῆπὶ ᾿|5 408: 

ἀϊοϊπυβ : πᾶπὶ χ ἔμποι δ, ΠΟ δχ εἰϊειϊα ἀδπιοπϑῖγα- 

5. ΖΟΑΝΝΙΒ ΟΠΥΒΟΒΤΟΜΙ ἈΒΟΗΙΕΡ. ΟὈΌΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 908 

«ἰοΠΘ 8 πορὶβ οχί συμ : ὃς οὐπὶ τίἀσηι η05 “α'ἀο 
ΘΧΘίΓΌΕΓΘ 5ροπὐϊάλ5, ΠΟΡΙΟΒ οἱ δῖ ποᾶ ρΆΓΆγα,, 608 
ΘΠΊ6ΓῸ, ΠΟΙππί ογοάαγα π058 ργοίοείυπι ἴῃ ἰΐτπι οἷνί- 
ἰΔίοπι ράγΓΆΓ6. Νὺπὶ δἱ [8 Ὄϑϑοῖ, δἴππι, οπιηΐδ απ: 

᾿ΐς ιδθαπὶ ἰῃ ἀγροι απ) δοπιπιίδῖα, {ΠΠ|Ὸ ἀοροῆογα 
ῬΓΩν γί γθηῖ ἢ ΟΟΠ͵ ΘΟ ΠΓΑΠΊΖΙ6 ἀυσιηΐ 6χ ἰΐ8, ηυκο. 
᾿νὶς Πογὶ βοθηὶ. Θραϊδπίίογοβ χαΐρρα νἱάδηνβ ἴῃ ἢ} 5 

Τηδχὶ π|6 υγΓὈ 1 })08 ἀ0Π105., ΔΖγο5., 812 716 οπιηΐα οοπὶ- 
Ῥᾶγδγθ, ἰπ 4η 5 5665 ροϑίιυγὶ δυηῖὶ : δορὰ ποϑ οοῃ- 

γᾷ [οἴ πλι8, ἰΘΓγΓΆπι, 4υ3π| ραυ]οροβὶ γοϊϊοιυτί βυπιυβ, 

ΠΊΆΦηΟ Οὐ 5δἰυάΐο ροδϑίοπιιϑ, πο ροουπίαβ πιοάο, 
δοὰ δβαπρυΐποπὶ οἰΐϑπν ῃΓῸ ρϑυοῖβ ἰογγα ἰυφογίνυβ οἱ 
ἀοπηίθυβ Γιπάϊπηυβ ; Δ4 οὩΙ υπν νΘΓῸ ΟΟπιρδγαπ πῃ ἢ6 
ΒΌΡΟΓυα αυΐάσπι δγορᾶγα υοϊυπη8, οἰϊαπιδὶ ἱἢπὰ 
ῬΆΑΓΥΟ ῥΓΟΙΪΟ οπιδίυγ,, οἱ ἰὴ 96 ΠΡ Ἔγη ἢ ροβοί6ι- 
10, 5] Ἐπιδηυ8. ῬΓορίογθα ἜΣ ΓΟΠΊΆ5 ἀΔὈΪΠ}}}8 ρα" Π85, 

οὐπὶ πυάΐ οἱ ραυρέγαδ 60 πὶ γα ΐπηυϑ; ἱπι0 ροιΐι5 ἤθη 
Οὗ ραυρογίδίοπι ποβίγαπι, 5 ΄υοά 8108 ἰῃ ἤδης πιΐ- 

ΒΟΓΪΆΠῚ ΘΟΠΪΘΟΟΓΙΠΊ018, ἱπί ΙΓ Ὁ}}} ΟΔ]Απι ἰδ1} συ] ο16- 
ἴυΓ. ΝᾺΠΙ οὐπὶ σοη]65 νἱάδδηι ᾿ἰ8 δἰ 8 ἀράϊο5 
(Δπι}8 ἔγαϊ πιγϑίογ 8. : Π.ῸΠ 0 πηορὶδ δὲ ἰρϑὶ ργββοηιῖ- 

θυ5 γτοδυ58 δά οοηΐυγ, ἱπρόπίθπ) ἰθποίῃ βϑυργ8 δρυΐ 
ΠΟϑίγΠΠπὶ δου Πα] ΆΠΠ65. ὐπὶ ΟὨΐπι Πο5, 41] ΡΓά ΒΟ - 

τἰυπὶ ΓΟΓυ ΠῚ οοπιοπηρίαπι 1108 ἀοοούγο ἀοθθιίηυβ, ΠΩ - 

ΧΙ ΠΊ6 Οπληΐιπὶ {ΠΑΡῸ ΠῚ ἴη 6ἷ5 οὐρα δίοπὶ Ἔχε θιυδ, 
αποιηοἋο 5ϑ᾽υϊθ ουηϑθαυΐ ροίογίπηη8, αυἱ Δἰἑογιπη 

ρογηϊοϊοὶ ροπ8 δ γα ἀθθθδπνυ5 ΝΟ δυαάΐϊο Οἰιγν 
δι1:π| ἀἰσοι ΟΠ, 56 ΓΟ 5816 οἱ ᾿δπιρδθί! 9 Πο05 ΓΟ] Ϊ- 

41.556 ἱῃ δος πιυπθο,, ιἱ νοϊαρίλια ἀἰΠΠ]υδπι 68 οοη- 
δἰ γί ραπηι5, οἱ ροσυηὶ: 9ε1υἀ1}5 οὐϊοποῦγαιος ἢ Πυπιὶ - 

ΠΕΠΊΙ5 ἢ δὲ δΡξο {||08 Πι8 518 ἰῃ ἰοῦ ΓΔΒ σοη οἶδ πηη8, 
Εἱ πΊ0  ΠἸογ68 το ἀππιυβ, 40:5 Ποἰ 8 5065 5415 οτὶι ἢ 
ΝυΠΔἃ : 864 6͵ υἱαπίοβ οἱ ἀδιῖι}5 διγίθηίθ8, ᾿ἰρϑιὶς 

ρδύΐθι5 πιδηΐϑυβηιδ ἴῃ φοΠ6ΠΠδ5 ἰβηθην ΘΟΠ [οἰ ΘΠΉΙΡ, 

Ροϑιχυδῖῃ ἀἰν! ἰάτυπιὶ 8011} οἰ υἀ0 Πυϑ Ρία πα Ἄσοηίεςαγί!. 
Ἦτο δυὸ οορ᾽δπί6 5, οπηπΐα (215 (4]} πλοῖα νἱπου] 
ΒΟ] Υ8Π|118, ΠΕ ἰῃ 114 ἱποϊἀδηηι8 4: ἱσπὶ ἰπαχβιίημα " 

ΒΠ| πο8 ἰγδάϊιυγα βιιηϊ. Ναὰπι αυὶ ἀϊν᾽ }}8 δοῦν, οἱ 68 - 

οἶδ ᾿ἷς, οἱ σδι θη 5 {Π|Ὸ ραγροῖιο δαἀδβιγιοίυ8 ογὶὶ : φυὶ 

δυΐοη 4 Πδς ουρὶά!Π416 ᾿ἰυογ δι, υἱγδχῦθ ᾿Ἰθαγίλια 

Ροι οἴ : 41τ|8πΔ υἱ 208 4Π004116 856 Δ ΠΏ}, σοη ΓΟ 
ετνανΐ {10 ἀναγ ᾿υσο,, 8ὰ εαἰυπὶ δάνοϊδγο ΘΟ 16ῃ- 

ἀἄλτθβ, φτδια οἱ θοηὶαπίίδια Ὠοιηπὶπὶ ποϑίγὶ ὅθϑι 
ΟΠ γῖσιὶ, ουἱ α]οτία 6δἱ ἱπιρογίιπι ἰῃ εα οι} 5ϑοου οὔ. 
Απηθη. 

.-........΄΄΄ὖὮᾧΡὕΡἍ ἢ -.----ς--.-.ὕ ἐς  Ἠἐἐ -.9ῦ9ϑθΘ.οὍὕ00,ὥΖ πΙτ΄ “τ Ξ-ΞπτππππΠπΠΠΠΦΨΦΨρΨ[ΨΑΨΙι.ο«ι«
εοο 

ΗΟΜΙΠΜΙΑ ΧΠΙ. 

(μλΡ. ὁ. νυ. 1. Τιιποὸ Ζοεις ἀμείμε εἰ ἱπ ἀσεογ μη α δ ῖ- 

τί. ᾿ι4 ἰοπιαγοίαγ α αϊαϑαίο. 

4. (μιν Ολτὶδίμε ἰεπίατὶ οἱ ἡομπαγο υοἱμογὶ!. Τ ἐπίπ!ϊο- 

εἷς [γνεῖμδ. [πιεπιρεγαπίία υἱίοτιιπι τααϊὩ. --- Ταμο ; 
αιληάοπηπι ̓  ροδϑὶ ἀδϑοσδηϑιιπὶ ἐΠΠ πὶ ϑρΙΓΙ(115 βαηοί!, 

Ροβί νοςεπὶ ἢΠ8πὶ δύρογπο ἀοϊλιδπι οἱ ἀϊοοπίαπι : 1] ς 
εἰ Γ ΠΝ πιομὲ αἰ οοίμς, ἱπ φιο πιῆ εοπιμίαομὶ (Μαιια. 

ὅ. 117). Θυούηι.6. πιγιη εδῖ, ἃ ϑρίγιι βϑησίο : ΠἰῸ 
οδηΐἷπὶ ἰρδυπὶ δάάυχὶ {ΠΠπ||. Ὁ υ͵ἱὰ δηΐπι οπιηΐᾷ δ ἐυ- 

ἐρπάσυπι 05 (οοἰϊ οἱ ραϑϑ8ι18 65., Πὰς δΔἀἀυςὶ, οἰ εὐπὶ 

ἀϊαθοῖο ρυᾷξπᾶπι σοπιπ γα νου, υἱ υμπυθδαυΐδηυθ 

μαριϊχδίογιμη,, δ' μοϑὲ ᾿ιϑριϊβιηυμ πι8 7 0Γ68 ϑυδι]Πθδὶ 

ἰοπ αἰ οπ 68, 6 (ποῖα, 4φθα5ὶ ἱπβρογωίϑι) ΓΟ ΟΧ- 
ΡοΤίυ8, 566. πιδινδαὶ (υγιϊιοῦ οἰπηΐα ίδγθπδ, υἱροίθ ΓΘ 

δοουπάσυπι γαοίλιη δογίαπὶ δοοίάσδηίο. Εἰθηΐῃ Κ160 8Γ- 

πι8 δοοορίβεϊ, ποὴ εἴ Οἱ ογ8, βοὰ ρυρπο8. ἰάθ0 ἰη- 

δτυοπίοβ τοπίδιίοπο5 ποη ἱπιροῦΐί οι : ρΓΐπιο αυ]- 

ἄσπι υἱ ἀΐπολ8 16 τη} Τογιϊογοῖ [(Δοίαπι ; ἀοὶπα υἱ 

πιοάογδίο βαρί85, ποαῦδ ἀοπογυπι τπηδβι ὐΐης οΧ- 

(01]1υγ5, οὐτῇ ἴ6 ἐοπίδιίοπο 5 Τορεϊαιδηι; δά ἰδς ὙΟΓῸ, 



Φη1 

ἀπολαύσωμεν. Τοιούτων τοίνυν μέλλων μετέχειν ἀνα- 
θῶν, χρημάτων μοι μέμνησαι, χαὶ τῆς ἐνταῦθα φαν- 
τασίας ἀντέχῃ ; καὶ οὐ νομίξεις ἅπαντα τὰ ὁρώμενα 

τῶν τοῦ προσαιτοῦντος ῥαχίων εὐτελέστερα εἶναι: 
Καὶ πῶς ἄξιος φανήσῃ ταύτης τῆς τιμῆς ; ποίαν δὲ 
ἕξεις ἀπυλογίαν εἰπεῖν, μᾶλλον δὲ ποίαν οὐ δώσεις 
δίκην, μετὰ τοσαύτην δωρεὰν ἐπὶ τὸν πρότερον ἐμετὸν 
τρέχων ; Οὐχέτι γὰρ ὡς ἄνθρωπος ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὡς 

υἱὸς Θεοῦ ἁμαρτὼν χολάζῃ, χαὶ γίνεταί σοι τὸ τῆς 
τιμῆς μέγεθος ἐφόδιον τιμωρίας μείξονος. Καὶ γὰρ 
καὶ ἡμεῖς οὐχ ὁμοίως δούλους ἁμαρτάνοντος, χαὶ υἱοὺς 
τὸ αὐτὸ πλημμελοῦντας χολάζομεν " χαὶ μάλιστα ὅταν 
μεγάλα παρ᾽ ἡμῶν εὐεργετημένοι 3 τύχωσιν. Εἰ γὰρ 
ὁ παράδεισον λαχὼν [160], διὰ μίαν παραχοὴν τοσαῦτα 
μετὰ τὴν τιμὴν ὑπέστη δεινά " οἱ τὸν οὐρανὸν ἀπολα- 
θόντες ἡμεῖς, καὶ τῷ Μονογενεῖ γενόμενοι συγχληρο- 
νόμοι, τίνα ἕξομεν συγγνώμην, τῷ ὄφει μετὰ τὴν 
περιστερὰν προστρέχοντες ; Οὐχέτι γὰρ, 1) ἢ εἶ, καὶ 
εἰς γῆν ἀπειεύσῃ, καὶ, ᾿Εργᾷ τὴν γῆν, καὶ τὰ πρό- 
τερα ἀχουσόμεθα ἐχεῖνα, ἀλλὰ τὰ πολλῷ τούτων χαλε- 
πώτερα,. τὸ σχότος τὸ ἐξώτερον, τὰ δεσμὰ τὰ ἄλυτα, 
τὸν σχώληχα τὸν ἰοδόλον, τὸν βρυγμὸν τῶν ὀδόντων" 
χαὶ μάλα εἰχότως. Ὃ γὰρ μηδὲ εὐεργεσίᾳ τοσαύτῃ 
γενόμενος βελτίων, διχαίω; ἂν τὴν ἐσχάτην χαὶ χαλε- 
πωτέραν δῴη " δίχην. ἬἭνοιξέ ποτε χαὶ ἔχλεισε τὸν 
οὐρανὸν Ἠλίας, ἀλλ᾽’ ὥστε ὑετὸν χατενεγχεῖν " χαὶ 

ἀναστεῖλαι" σοὶ δὲ οὐχ οὕτως ἀνοίγεται ὁ οὐρανὸς, 
ἀλλ᾽ ὥστε ἀναδῆναί σε-ἐχεῖ " χαὶ τὸ δὴ μεῖζον, οὐχ 
ὥστε ἀναθῆναι, ἀλλ᾽ ὥστε χαὶ ἑτέρους ἀναγαγεῖν, εἰ 
" βουληθείης " τοσαύτην σοι παῤῥησίαν χαὶ ἐξουσίαν 
ἐν τοῖς ἑαυτοῦ ἔδωκεν ἅπασιν. Ἐπεὶ οὖν ἐχεῖ ἡμῶν ἧ 
οἰχία, ἐχεῖ πάντα ἀποθώμεθα, χαὶ μτδὲν ἐνταῦθα 
χαταλίπωμεν δ, ἵνα μὴ αὐτὰ ἀπολέσωμεν. Ἐνταῦθα 
μὲν γὰρ χἂν χλεῖν ἐπιθῇς, χἂν θύρας χαὶ μοχλοὺς, 
χἂν μυρίους ἐπιστήσῃς οἰχέτας, χαὶ πάντων περι- 

γένῃ τῶν χαχούργων. χἂν 1 τοὺς τῶν βασχάνων δια- 
φύγῃς ὀφθαλμοὺς, χἂν τοὺς σῆτα:, χἂν τὴν ἀπὸ τοῦ 
χρόνου γινομένην ἀπώλειαν, ὅπερ ἀδύνατον, τὸν γοῦν 
θάνατον οὐ διαφεύξῃ ποτὲ, ἀλλ᾽ ἀφαιρεθήσῃ " ἅπαντα 
ἐχεῖνα ἐν μιᾷ χαιροῦ ῥοπῇ . καὶ οὐχ ἀφαιρεθήσῃ 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ εἰς τὰς τῶν ἐχθρῶν πολλάχις παρα- 
πέμψεις χεῖρας. "Ἂν δὲ εἰς ἐχείνην παραπέμψης τὴν 
οἰχίαν, πάντων ἀνώτερος ἔσῃ. Οὔτε γὰρ χλεῖν, οὔτε 
θύρας χαὶ μοχλοὺς ἐπιθεῖναι δεῖ " τοιαύτη τῆς πόλεως 

ἐχείνης ἡ δύναμις " οὕτως ἄσυλον τὸ χωρίον ἐστὶ, χαὶ 
φθορᾷ χαὶ πονηρίᾳ πάσῃ ἄδατον τοῦτο ὑφέστηχε ἣ. 

ε΄. Πῶς οὖν οὐχ ἐσχάτης ἀνοίας, ἔνθα μὲν ἀπόλλυται 
χαὶ διαφθείρεται τὰ ἀποτιθέμενα, σωρεύειν ἅπαντα, 
ἔνθα δὲ ἀνέπαφα μένει, χαὶ πλείω γίνεται, ἐνταῦθα 
μηδὲ τὸ πολλοστὸν ἀποτίθεσθαι μέρος, χαὶ ταῦτα τὸν 
ἅπαντα μέλλοντας ἐχεῖ βιώσεσθαι "ὅ χρόνον; Διὰ τοῦτες 
χαὶ Ἕλληνες ἀπιστοῦσι τοῖς παρ᾽ ἡμῶν λεγομένοις " 
ἀφ᾽ ὧν γὰρ πράττομεν, οὐχ ἀφ᾽ ὧν λέγομεν, τὴν 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΗΟΜΙΙ,. ΧΠΙ. ΦΩδ 

παρ᾽ ἡμῶν ἀπόδειξιν λαμθάνειν ἐθέλουσι " καὶ ἐπειδὰν 
ἴδωσιν οἰχίας οἰχοδομουμένους λαμπρὰς, χαὶ παρα- 
δείσους χατασχευάζοντας χαὶ λουτρὰ, χαὶ ἀγροὺς 
ὠνουμένους, οὐχ ἐθέλουσι ν" πιστεῦσαι, ὅτι πρὸρ 
ἑτέραν παρασχευαζόμεθα "5 πόλεως ἀποδημίαν. Εἰ 
γὰρ τοῦτο ἣν, φησὶν, ἅπαντα τὰ ἐνταῦθα ἂν ἐξαρ- 
γυρίσαντες, ἐκεῖ προαπέθεντο" χαὶ τοῦτο ἀπὸ τῶν 
ἐνταῦθα γινομένων στοχάζονται. Καὶ γὰρ ὁρῶμεν 
τοὺς σφόδρα εὐπόρους ἐν ἐχείνα:ς μάλιστα ταῖς πό- 
λεσιν οἰχίας χαὶ ἀγροὺς καὶ τὰ ἄλλα πάντα χεχτη- 
μένους, ἐν αἷς διατρίδειν μέλλουσιν. ᾿Αλλ’ ἡμεῖς 
τοὐναντίον ποιοῦμεν χαὶ τὴν μὲν " γῆν, ἣν μιχρὸν 
ὕστερον ἀφιέναι μέλλομεν, μετὰ πολλῆς χτώμεθα τῆς 
σπουδῆς, οὐχὶ χρήματα [107] μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὸ 
αἷμα αὐτὸ προϊέμενοι ὑπὲρ πλέθρων "" χαὶ οἶχη μάτων 
ὀλίγων " ὑπὲρ δὲ τοῦ τὸν οὐρανὸν πρίασθαι οὐδὲ τὰ 
περιττὰ τῆς χρείας ἀνεχόμεθα δοῦναι, χαὶ ταῦτα 
ὀλίγης αὐτὸν μέλλοντες ὠνεῖσθαι τιμῆς, καὶ διαπαν- 
τὸς ἔχειν, εἴγε αὐτὸν ὠνησαίμεθα. Διά τοι τοῦτο τὰν 
ἐσχάτην δώσομεν δίκην, γυμνοὶ χαὶ πένητες ἀπιόντες 
ἔχεξ' μᾶλλον δὲ οὐχ ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας πτωχείας, ἀλλὰ 
καὶ ὑπὲρ ὧν ἄλλους τοιούτους ποιοῦμεν, τὰς ἀνηχέ- 
στους ὑποστησόμεθα συμφοράς. Ὅταν γὰρ ἴδωσιν ἘἜλ- 
ληνες περὶ ταῦτα σπουδάζοντας ποὺς τοσούτων ἀπὸ- 

λαύσαντας μυστηρίων, πολλῷ μᾶλλον αὐτοὶ τῶν πα2- 
ὄντων ἀνθέξοντα!. Ὅθεν πολὺ 5 χαὶ ἐντεῦθεν ἐπὶ 
τὴν ἡμετέραν χεφαλὴν σωρεύομεν πῦρ. Ὅταν γὰρ 
οἱ διδάσχειν αὐτοὺς ὀφείλοντες ὑπερορᾷν τῶν φαι- 
νομένων ἁπάντων, αὐτοὶ μάλιστα πάντων αὐτοὺς εἰς 
τὴν τούτων ἐμδάλλωμεν ἐπιθυμίαν, πότε δυνησόμεθά 
σωθῆναι, τῆς ἑτέρων ἀπωλείας τὰς εὐθύνας ὑπέχον- 
τες; Οὐχ ἀχούεις τοῦ Χριστοῦ λέγοντος, ὅτι ἀντὶ 
ἁλῶν χαὶ λαμπάδων ἀφῆχεν ἡμᾶς εἶναι ᾽ ἐν τῷ χόσμῳ 
τούτῳ, ἵνα χαὶ τοὺς διαῤῥέοντας ὑπὸ τρυφῆς ἐπι-- 
σφίγγωμεν, χαὶ τοὺς τῇ μερίμνῃ τῶν χρημάτων 
ἐσχοτωμένους φωτίξωμεν ; “Ὅταν οὖν χαὶ εἰς σχότος 
αὐτοὺς ἐμδάλλωμεν πλεῖον, καὶ χαυνοτέρους ποιῶ- 
μὲν, τίς ἔσται σωτηρίας ἡμῖν ἐλπίς ; Οὐχ ἔστιν οὐ- 
δεμία " ἀλλ᾽ οἰμώξζοντες, χαὶ τοὺς ὀδόντας βρύχον- 
τες, χαὶ δεδεμένοι πόδας χαὶ χεῖρας εἰς τὸ τὴς γεέννης 

ἀπελευσόμεθα πὺρ "ἷἿ, μετὰ τὸ χατεργασθῆναι χαλῶς 
ταῖς τοῦ πλούτου φροντίσι. Ταῦτ᾽ οὖν ἐννοήσαντες 
ἅπαντα, τὰ δεσμὰ λύσωμεν τῆς τοιαύτης ἀπάτης, 

ἵνα μηδὲ εἰς ἐχεῖνα ἐμπέσωμε» τὰ τῷ πυρὶ παρα- 
διδόντα ἡμᾶς τῷ ἀπδέστῳ. Ὁ μὲν γὰρ χρήμασι δου- 
λεύων, καὶ ταῖς ἐνταῦθα ἁλύσεσι χαὶ ταῖς ἐχεῖ δι- 

ηνεχῶς ἔσται ὑπεύθυνος " ὁ δὲ ταύτης ἀπηλλαγμένος 
τῆς ἐπιθυμίας, ἑχατέρας τεύξεται τῆς ἐλευθερίας " 
ἧς ἵνα χαὶ ἡμεῖς ἐπιτύχωμεν, τὸν χαλεπὸν τῆς φιλο- 
χρηματίας συντρίψαντες ζυγὸν, πτερώσωμεν ἑαυτοὺς 
πρὸς τὸν οὐρανὸν, χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυ- 
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

"εὐηργετημένοι Α. Β. ( εὐεργετούμενοι οἱ τυγχάνωσιν Εἰ. 5 δϑη ὅἷς Ε. οαίοτγὶ δώσει. " χαταγαγεῖν Ἀ. Β. 
(. 5 εἰ] ἐάν Ἐπ, “ χαταλείπωμεν Ε΄. 1 χᾷν] χα 1). (δ. Ε΄, 5 ἀφαιρεθ 

11: ἐθελήσουσι Α. (, πιστεύξιν ι). πέφυχε Κ΄. νῖι!. δΔάοῖ. "5 διώσασθαι [ὑἀ. 
σεται ἐμὴ ̓ἰδι. " ὑφέστηχε] χαθέστηχε 

(4. 15 58ὶς Β. Εὖ. νυϊχο παρ- 
εσχευασάμεθα. "3 χαὶ τὴν τς τὴν Ὡ" γάρ Α.Β.6. " πλέ ΡΩΝ ἐλ6: γῆς Α΄. ΒΒ. πιοχ πριάσασθαι Ειἰά. 15 Ὅθεν 

. πολύ ἃ. Β. (. πολύ] δὶς Ε. χαὶ πολύ ἢ. 
δας ὅτι ἀντὶ ἁ, χ. λ. ἀφῆχεν ἡμᾶς ὁ Χριστὸς εἶναι Α. 

σωρέύομεν γπΊ. Εἰδιονὶ οὐ 6. σωρεύοντες. 3 Οὐχ οἷ- δίο Ει. 
᾿ Ο. "ἀλλ᾽ ἀνάγχη οἱμώξοντας, χαὶ «-. ὁ. βρύχοντα,, 

χαὶ δεδεμένους π, χ. χ. εἰς τὸ τῆς γ. ἀποπέμπεσθαι πῦρ Α. Β. Ο. Ρτο νυ ραιῖία βιδηι 6 Γ85. 

ΟΜΙΛΔΙΔ 1". 
Τότε ἀνήχθη ὁ ᾿Ιησοῦς εἷς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ 

Πνεύματος, πειρασθῆγαι ὑπὸ τοὺ διαδόϊου. 

α΄. Τότε᾽ πότε; Μετὰ τὴν τοῦ Πνεύματος χάθοδον, 
μετὰ τὴν φωνὴ" τὴν ἄνωθεν ἐνεχθεῖσαν χαὶ λέγουσαν" 
Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς, ὃν ᾧ ηὐδό- 

45 ἐνάγει. 

κησα. Καὶ τὸ δὴ θαυμαστὸν, ὅτι ὑπὸ τοῦ Πνεύματος 
τοῦ ἁγίου τοῦτο γὰρ αὐτὸν ἀνάγειν " ἐνταῦθά φησιν. 
Ἐπειδὴ γὰρ πάντα πρὸς διδασχαλίαν ἡμῶν ἔπρατ- 
κε χαὶ ὑπέμενεν, ἀνέχεται καὶ τῆς ἐχεῖσε ἀναγωγῖ͵ :, 
χαὶ τῇς πρὸς τὸν διάδολον πάλης " ἵνα [168] ἕἔχαστος 
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τῶν βαπτιζομένων, εἰ μετὰ τὸ βάπτισμα μείζονας 
ὑπομείνειες πειρασμοὺς, μὴ ταράττηται, ὡς παρὰ 
προσδοχίαν τοῦ πράγματος γινομένου, ἀλλὰ μένῃ 
γενναίως πάντα φέρων, ὡς χατὰ ἀχολουθίαν τούτου 
συμθαίνοντος. Καὶ γὰρ διὰ τοῦτο ἔλαθες ὅπλα, οὐχ 
ἵνα ἀργῆς. ἀλλ᾽ ἵνα πολεμῇς. Διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐπιόντας 
χωλύει τοὺς πειρασμοὺς ὁ Θεός" πρῶτον μὲν ἵνα 
μάθῃς ὅτι πολλῷ γέγονας ἰσχυρότερος " ἔπειτα ἵνα 
μένῃς μετριάζων, μηδὲ " τῷ μεγέθει τῶν δωρεῶν 
ἐπαρθῇς, τῶν πειρασμῶν συστέλλειν σε δυναμένων " 
πρὸς τούτοις, ἵνα ὁ πονηρὸς δαίμων ξχεῖνος, ὁ τέως 3 

ἀμφιδάλλων περὶ τῆς σῆς ἀποστάσεως, ἀπὸ τῆς βα-- 
σάνου τῶν πειρασμῶν πληροφορηθῇ, ὅτι τέλεον αὐτὸν 
ἐγχαταλιπὼν ἀπέστης " τέταρτον "", ἵνα ἰσχυρότερος 
χαὶ σιδήρου παντὸς εὐτονώτερος ταὐτῇ χατασχευα- 
σθῇς᾽ πέμπτον, ἵνα ἀπόδειξιν λάδῃς σαφῇ τῶν πι- 
στευθέντων σοι θησαυρῶν. Οὐδὲ γὰρ ἂν ἐπῆλθεν ὁ 
διάθολος, εἰ μή σε ἕν μείζονι γενόμενον εἶδε τιμῇ. 
Ἐντεῦθεν γοῦν χαὶ ἐξ ἀρχῆς ἐπανέστη τῷ ᾿Αδὰμ, 
ἐπειδὴ πολλῆς αὐτὸν εἶδεν ἀπολαύσαντα τῆς ἀξίας. 
Διὰ τοῦτο παρετάξατο πρὸς τὸν Ἰὼό, ἐπειδὴ στεφα- 
νούμενον αὐτὸν χαὶ ἀναχηρυττόμενον ἐθεάσατο παρὰ 
τοῦ τῶν ὅλων Θεοῦ. Καὶ πῶς οὖν φησιν’ Εὔχεσθε 
μὴ εἰσε.λθεῖν εὶς πειρασμόν ; Διὰ τοῦτο οὐχ ἀνιόντα 
αὐτὸν ἁπλῶς δείχνυσί σοι τὸν Ἰησοῦν, ἀλλὰ "5 ἀναγό-- 
μενον χατὰ τὸν τῆς οἰχονομίας λόγον, αἰνιττόμενος 
διὰ τούτων, ὅτι οὐχ αὐτοὺς ἐπιπηδᾷν χρὴ, ἀλλ᾽ ἑλχο- 
μένους ἑστάναι γενναίως. Καὶ ὄρα ποῦ λαδὼν αὐτὸν 
πὸ Πνεῦμα ἀνήγαγεν" οὐχ εἰς πόλιν χαὶ 33 ἀγορὰν, 

ἀλλ᾽ εἰς ἔρημον. Ἐπειδὴ γὰρ τὸν διάδολον ἐπισπά- 
σασθαι ἐδούλετο, οὐ διὰ τῆς πείνης μόνον, ἀλλὰ χαὶ 
διὰ τοῦ τόπου δίδωσιν αὐτῷ λαδήν. Τότε γὰρ μάλιστα 
ἐπιτίθεται ὁ διάθολος, ὅταν ἴδῃ μεμονωμένους χαὶ 
χαθ᾽ ἑαυτοὺς ὄντας. Οὕτω χαὶ τῇ γυναιχὶ παρὰ τὴν 

ἀρχὴν ἐπέθετο “5, μόνην αὐτὴν ἀπολαθδὼν, χαὶ τοῦ 
ἀνδρὸς χωρὶς οὖσαν εὑρών. Ὅταν μὲν "δ γὰρ μεθ᾽ 
ἑτέρων ὄντας ἴδῃ χαὶ συγχεχροτημένους, οὐχ ὁμοίως 
θαῤῥεῖ, οὐδὲ ἔπεισι. Διὸ χρὴ μάλιστα χαὶ διὰ τοῦτο 
μετ᾽ ἀλλήλων ἀγελάξεσθαι συνεχῶς, ὥστε μὴ εὐχει- 
ρώτους εἶναι τῷ διαδόλῳ. Εὐρὼν τοίνυν αὐτὸν ἐν τῇ 
ἐρήμῳ, καὶ ἐρήμῳ ἀδάτῳ (ὅτι γὰρ τοιαύτη ἣ ἔρημος 
ἦν, ὁ Μάρχος ἐδήλωσεν εἰπὼν, ὅτι Μετὰ τῶν θηρίων 
ἦν)" ὅρα μεθ᾽ ὅσης προσέρχεται χαχουργίας χαὶ ποντ.- 
ρίας, καὶ ποῖον παρατηρεῖ χαιρόν. Οὐδὲ γὰρ νηστεύ- 
ὄντι, ἀλλὰ πεινῶντι προσέρχεται" ἵνα σὺ μάθῃς, 
ἡλίχον ἡ νηστεία χαλὸν, χαὶ πῶς ὅπλον ἐστὶ χατὰ 

τοῦ διαδόλου μέγιστον, χαὶ ὅτι μετὰ τὸ λουτρὸν οὐ 
τρυφῇ καὶ μέθῃ καὶ τραπέζῃ πληθούσῃ, ἀλλὰ νη- 
στείᾳ προσέχειν δεῖ. Διὰ γὰρ τοῦτο χαὶ αὐτὸς ἐνή- 
στευσεν, οὐχ 35 αὐτὸς ταύτης δεόμενο:, ἀλλ᾽ ἡμᾶς 
παιδεύων. Ἐπειδὴ γὰρ τὰ ἁμαρτήματα τὰ πρὸ τοῦ 
λουτροῦ τὸ γαστρὶ δουλεύειν εἰσήγαγεν " ὥσπερ ἂν 
εἴ τις νοσοῦντα ὑγιῆ ποιήσας, χελεύοι μὴ [109] ποιεῖν 
ἐχεῖνα, ἐξ ὧν ἡ νόσος γέγονεν " οὕτω δὴ χαὶ ἐνταῦθα 
χαὶ "7 αὐτὸς μετὰ τὸ λουτρὸν νηστείαν εἰσήγαγε. Καὶ 
γὰρ καὶ τὸν ᾿Αδὰμ ἧ ἀχρασία τῆς γαστρὸς ἐξέθαλε 
“οὐ παραδείτου, χαὶ τὸν χαταχλυσμὸν τὸν ἐπὶ τοῦ 
Νῶε αὕτη πεποίηχε, χαὶ τοὺς Σοδόμων χεραυνοὺς 
αὕτη κατήγαγεν. Εἰ γὰρ χαὶ πορνείας ἔγχλημα ἦν, 
ἀλλ᾽ ὅμως ἑκατέρας τῆς χολάσεως ἡ ῥίζα ἐντεῦθεν 
ἐφύη᾽ ὅπερ χαὶ ὁ Ἱεζεχιὴλ αἰνιττόμενος ἔλεγε " Πλὴν 
τοῦτο τὸ ἀνόμημα Σοδόμων, ὅτι ὃν ὑπερηφανίᾳ 

" [δέ] χαὶ μηδέ Ὁ. Ε. Ε΄. "9 ὁ τέως] ἅτε ὡς Ε΄. Μον. 
χαὶ εἰς 6ἱ μ. ̓ . εἰς τὴν ἔρημον Εα4. “ἐπετίθετο Ε΄. 5 μέν οιν. Ε. Ε΄. 

5. ΖΟΑΝΝΙΘ ΟΗΒΥΒΘΟΒΤΟΜΙ ἈΠΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

" τὸ τέταρτον Εἀά. 33 ἀλλά] Δαν. χαί Ὁ. Ε.. ΚΕ, 
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καὶ ἐν" πλησμονῇ ἄρτων, καὶ ἐν εὐθηνίαις 

ἑσπατάϊλων. Οὕτω χαὶ Ἰουδαῖοι τὰ μέγιστα εἰργά- 

σαντο χαχὰ, ἀπὸ τῆς μέθης χαὶ τῆς τρυφῆς ἐπὶ τὴν 
ἀνομίαν ἐξοχείλαντες. 

β΄. Διὰ δὴ τοῦτο καὶ αὐτὸς νηστεύει τεσσαράχοντα 

ἡμέρας, ἡμῖν τὰ φάρμακα τῆς σωτηρίας δειχνὺς, 
καὶ οὐ προέρχεται περαιτέρω, ὥστε μὴ πάλιν τῇ 
ὑπερδολῇ τοῦ θαύματος ἀπιστηθῆναι τῆς οἰχονομίας 
τὴν ἀλήθειαν. Νῦν μὲν γὰρ οὐχ ἂν ᾽ τοῦτο ἐγένετο, 
ἐπειδὴ καὶ Μωῦσῆς καὶ Ἠλίας προλαδόντες εἰς τοσ- 

οὔτον ἴσχυσαν ἐξελθεῖν μῆχος, τῇ τοῦ Θεοῦ χρᾶ- 
ταιούμενοι ᾽᾽ δυνάμει. Εἰ δὲ περαιτέρω προέδη, πολ- 
λοῖς ἂν χαὶ ἐντεῦθεν ἄπιστος ἔδοξεν εἶναι ἡ τῆς 
σαργχὸὺς ἀνάληψις. Νηστεύσας τοίνυν τϑσσαράκοντα 
ἡμέρας χαὶ νύχτας τοσαύτας, Ὕστερον ἐπείνασε" 
λαδὴν αὑτῷ παρέχων εἰς τὸ προσελθεῖν, ἵνα συμπλα- 
χεὶς δείξῃ πὺς δεῖ περιγίνεσθαι " χαὶ νικᾷν. Οὕτω δῆ ̓ 
χαὶ ἀθληταὶ ποιοῦσι" τοὺς γὰρ μαθητὰς τοὺς ἑαυτῶν 
διδάσχοντες περιγίνεσθαι χαὶ νιχᾷν, ἑχόντες ἐν ταῖς 

παλαίστραις συμπλέχονται ἑτέροις, ἐν τοῖς τῶν ἀντι- 
πάλων σώμασι παρέχοντες τούτοις θεωρεῖν χαὶ παι- 
δεύεσθαι τῆς νίχης τὸν τρόπον. Ὃ δὴ χαὶ τότε ἐγέ- 
νετο. Ἐπειδὴ γὰρ ἐδούλετο αὐτὸν ἐπισπάσασθαι εἰς 
τοῦτο, χαὶ τὸ πεινῆν αὐτῷ χατάδηλον ἐποίησε, χαὶ 
προσελθόντα ἐδέξατο, χαὶ δεξάμενος, ἅπαξ χαὶ δὶς 
χαὶ τρὶς αὐτὸν χατέῤῥαξε 3 μετ᾽ εὐχολίας τῆς αὐτῷ 
προσπηχούσης. ᾿Αλλ᾽ ἵνα μὴ παρατρέχοντες τὰς νίχας 
ταύτας, λυμαινώμεθα ὑμῶν δὴν ὠφέλειαν, ἀπὸ τῆς 
πρώτης ἀρξάμενοι προσδολῆς ἑχάστην μετὰ ἀχρι- 
θείας ἐξετάσωμεν. Ἐπειδὴ γὰρ ἐπείνασε, φησὶ, Προσ- 

ελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ" Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ 
Θεοῦ, εἰπὲ ἵγα οἱ «1ίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 
Ἐπειδὴ γὰρ ἤχουσε φωνῆς ἄνωθεν φερομένης καὶ 
λεγούσης" Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός " 
ἤχουσε δὲ χαὶ Ἰωάννου τοσαῦτα περὶ αὐτοῦ μαρτυ- 
ροῦντος, εἶτα εἶδε πεινῶντα “ ἐν ἀμηχανίᾳ λοιπὸν 
ἦν, καὶ οὔτε ὅτι ἄνθρωπος ἦν ψιλὸς πιστεῦσαι ἡδύ- 
νατο, διὰ τὰ περὶ αὐτοῦ λεγθέντα " οὐδ᾽ αὖ πάλιν 
καραδέξασθαι, ὅτι Υἱὸς ἣν τοῦ Θεοῦ, διὰ τὸ βλέπειν 
αὐτὸν πεινῶντα. Ὅθεν ἐν ἀμηχανίᾳ γενόμενος, ἀμφι- 
Οόλους ἀφίησι φωνάς. Καὶ ὥσπερ τῷ ᾿Αδὰμ προσελ- 
θὼν παρὰ τὴν ἀρχὴν, πλάττει τὰ μὴ ὄντα, ἵνα μάθῃ 
τὰ ὄντα" οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα, οὐχ εἰδὼς σαφῶς τὸ 
ἀπόῤῥητον τῆς οἰχονομίας μυστήριον, χαὶ τίς ποτέ 
ἔστιν ὁ παρὼν, ἕτερα ἐπιχειρεῖ πλέχειν δίχτυα, δι᾽ ὧν 
ᾧετο εἴσεσθαι τὸ χεχρουμμένον καὶ ἀπαφές. Καὶ τέ 
φησιν; Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ .1ίθοι οὗτοι 
[110] ἄρτοι γένωνται. Οὐχ εἶπεν, Ἐπειδὴ πεινᾷς, 
ἀλλ᾽, Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ" νομίζων ὑποχλέπτειν 
αὐτὸν τοῖς ἐγχωμίοις. Διὸ καὶ τὴν πεῖναν ἐσίγησεν, 
ἵνα μὴ δόξῃ προφέρειν 5 αὐτῷ τοῦτο χαὶ ὀνειδίζειν 
Οὐ γὰρ εἰδὼς τῶν οἰχονομουμένων τὸ μέγεθος, αἷ- 
σχρὸν αὐτῷ τοῦτο ἐνόμιζεν εἶναι. Διὸ χολαχεύω; 
αὐτὸν ὑπούλως, τῆς ἀξίας μέμνηται μόνης. Τί οὖν 
ὁ Χριστός; Τὸν τῦφον αὐτοῦ χαθαιρῶν, χαὶ δειχνὺς 
οὐχ αἰσχύνης ἄξιον ὃν τὸ συμδὰν, οὐδὲ ἀνάξιον τῆς 
αὑτοῦ σοφίας, ὅπερ χολαχεύων αὐτὸν ἐχεῖνος ἀπεσέ- 
Ὑῆσε, τοῦτο εἰς μέσον αὐτὸς προφέρει χαὶ τίθησι, 
λέγων᾽ Οὐχ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος. 
Ὅθεν ἄρχεται ἀπὸ δ τῆς χατὰ τὴν γαστέρα ἀνάγχης. 
Σὺ δέ μοι σχόπει τοῦ πονηροῦ δαίμονος ἐχείνου τὴν 
καχουργίαν, καὶ πόθεν ἄρχεται τῶν παλαισμάτων, 

3 χαί] 
36 οὐχ] οὐχ ὡς ἔρ. "7 καί οι. Α. Β. 

δ᾽ ἐν οπι. (ἰ. Ε. Ε΄, ἐν 41ὸ εὐθηνίαις οἵη. Ε΄. Ε΄. "3 οὐχᾶν] οὐδέν Α. 39 δίς Ε΄. ε« χραταιούμενοι Μ55, πηε}}.» 
Ἡοπιοί. Ὑυᾳο χρατούμενοι. 
Δ. Β. ξ 10 προςφέρειν. 

δ᾽ περιγενέσθαι ([}}5). Κα. Ε΄. οἱ ΡΠ. ὃ. 
δι τθθεν ἐχεῖνος ἄρχεται ἀπό Ε. Καὶ 

8: χατέῤῥηξεργ. ἢ. 5 προφέρειν] 816 
πόθεν "γε ἐ Από Ε΄, Πα πὲ ὶ πὰς ᾶ 

περέφοϊία( 6 ϑέπιτιδ ἱπείρονο. ας. ΟἸΔΌδυ Δ Π| σὰ η8 αι δη) πιο] ἐϑίδῃ) ὑγαίΟΓΙΝ 511 ΑὙΊς 
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αἱ πιο! ἰσπβ ἰΠΠ6 ἀφπιοη, Δῃ 8ὺ 86 ἀϊβοθυβογὶδ Ὁ  (ΔΏ8, 

τοηἰδιϊοπεπὶ Θχραγίπιεπίο ΘΟΡΪοῦ ἤδὶ, (6 'ρδο ῬΓΟΓΒΙ5 
Γοϊϊοιο δϑϑοθϑβὶ586; φυδγίο υἱ ΓΟΥΓΪΟΓ οἱ ἰρ50 [Ι[ἜΓΓῸ δο- 

Ἰιάΐοῦ βἰς δνδά:)β; αυΐϊη!ϊο αἱ (Ποδαιγὶ {10] ογοάϊεϊ Θ6Γ- 

ἴυπ Παῦδλ5 ἀγχυπιοπίυπι. ΝΟαμα οηἷπι (6 ἰηναϑίββοὶ 
εἰἰαθο υ8., πἰϑὶ (6 'π πηϑίογα ροβίιππὶ ἤοηΟΓα υἱά 556ὶ. 

Ηλς ἀ6 ολυ8ι Θδηἰπὶ δὺ ἰπίε10 ἱπδυργοχὶϊ ἰ Δἀδιηηυπ), 

αυΐα πιυΐτ ἐπὶ ἴτυΐ νάο θαι ἀϊσηϊ!αί6. [400 οἱ ΘΟη ΓΔ 

δονυπι δοίϑπι ἰηβίγιχὶῖ, χα ἐΠπὶ οογοπδίυπι οἱ 4Ὁ 

υπϊνογβογιη 60 οοἰοθγηιπι νἱάουτι. Εἰ ον ἀἰοὶ!, 

ὑταῖο πὲ ἱμιγειὶ ἐπ [ὁπίαἰΐοηεπι (αι. 36. 41)} Ρτγο- 

ρίογοα οδυηὶ ποη υἱἱΓῸ δυηίαπ) ὀχ θοαὶ, 56. οδὐάυ- 

οἰυπη βοουπάυπι σΘϑοοῃομηΐα; Γαι οποίῃ : δι} 10 2η8., 

πη ἰπ58,}]}Ἰοηἀυπ 6856, 564 δἱ διἰ ἀπο πη Γ, (γι 6 Ὁ 655 

βἰδηάππι. Εἰ σοηβιάθγα 400 ἱἐΠΠππ| ϑρὶ 08 ἀυχορίι ; 
"θη μ᾿ υγῦσιη, π66 ἰῃ ἔδγυπι, 56 ἴῃ ἀδδογίυπιμ. Ουΐϊᾶ 

ομἶη ἰδ ο] πὶ ἰρϑιτ ναὶ Δ}Π ΓΘ, ΠΟη 6Χ (86 

ἰπῖυπ|, 56ἀ οἰΐδπ ὁχ ἰοοο οσοϑϑίοηθι ἢΠΠ γα θι}}. 

Τυις οπίπι πιαχΐιηα ἀΐὈο 5 ἰπσγυϊδ, ουπὶ δοῖο8 υἱ δὶ 

ἃς δϑογϑίιινϑ δρδιίδβ. δ’. πηῦ !]]γαπὶ ἐμ! {0 ἀφβγοβϑυϑ 
ὁ6ι, 5012π| δήϊΐδηβ, Δ" δδηία υἱρο. Οὐπὶ Θἐ ἢ) Δ] 14 1108 
δίπι}}] οἱ οοησγοξαίοβ νἱδδι., πον δυάδι ἰηνδάθγο. 
Ι6ο ορονίεὶ ας πιαχίπια (6 σδυ59 [γοαυδη ον ΘΟΏςΓΟ- 

βατὶ, η6 ὐΐαθο!]ο οαρίυ [26 }}68 δὶ π08. [ἤν οηἱδ ΘΓ. Ὸ 

ἐΠυπι ἀϊαθοίυβ ἰῃ ἀοδογίο, οἱ ἴπ βοϊἰυἀ 6 ἰηνία. 

Οιοά διεἷπὶ ἰ8}15 6886ῖ βδο υἀο, Μάτουβ οἰψηϊβελί ἢ}5 
γοΓυ 8. : Εσαι οπὶ ϑεείς (Ματο. τ. 15). Ρεγροιὰδ οὑπὶ 

ψιδηία ναίγιἰ6 εἰ παι ἰα δοσοάδι, εἰ αυοά ἰδπηρυ8 

οὐδαγνοεῖ. Νοη δηΐηιϊ ἰδ υηδηΐοιῃ δῖ, δε ἃ Θϑυγίαπίθηι : 

οἱ αἀἰδο85 φυληϊαπι ὈονΌπι δἰ 6) πη] ἢ, αι η! 02.40.6 

δῖ σοηίγὰ ἀἰαυο! πὶ (αἰ τππ ; οἱ αυοὰ ροϑὶ θαρι ϑηηυπι 

μὺῃ ἀοἰ εἶθ, πο ἜὈγίδιδεὶ,, μῸἢ πηθηϑ85, 504} 16} 0810 

ορογὰ δἰ ἀλπάα. Ῥγορίογοα δηΐπὶ {116 δ υπᾶνίῖ, πη 

ηιοά οὐυπίο Θριι5 ᾿ιϑθογοῖ, βδεὰ υἱ ΠΟῸΒ δγιϊΓοί. 
θιυια ροοοϑῖδ δηί6 ἰδνδογυπι νθηιΓ8 ογαρυΐᾷ ἰπιυ]οΓαὶ : 

ηυδηιδλάπιοάυπι 8ἱ αυΐβ αιϑγοίυπι δὰ βαν)ίδίθπι αὐ 56 

τοάποιππι ἤθθδιὶ βοὴ 1114 (Δ γα υτμ]6 πιορὶνι5. 1||2[1|8 

εβὶ : ἰς δὲ 1Π|6 ροϑὶ Ἰαυδογιπὶ ἐν εκὶι Ἰολιπ πη. Νάηι 

οἱ Δάδιμηπι ἰμτοπηρογαηιϊα ναηιγὶβ 6χ ρΆγΔ 150 ε]θοἰϊ, 
οἱ ἀϊ!νίυπι ἰοπιρογο Νος ἱπάυχὶϊ, δἴχφυο ἰη ϑοάοπι» 
115 Πιπιΐπα ἱπηπιϊ5],. Εἰἰαπιϑὶ ἐπίπι προ αι (ΟΓμΪς 8. 

εἰοννῖβ οὔθ ογαὶ,, δι ἀπιθὴ υἱτίυπα! ΒῸρΡ οἷ! γα ὶχ 

ἱπὰθ ργοάϊι : αυοὰ οἱ ΕΖθο οὶ ἱπάϊοδη5 ἀϊοθυαί : 

Ῥεριιπιαηιθη ᾿ς ἐγαὶ ρεροαίμηι ϑοάοπιογιηι, φμοιιϊαλ 

ἐπ διρογϑϊα οἱ ἵπ βαϊμγίίαι6 ραπμηὶ, εἰ ἱπ αϑιπάαπῆα 

ἰαεεἰοϊεδαπι (Εξοολ. 16. 49). 51. οἱ ϑυάκὶ πηαχἢηᾶ ρὲ γ- 

ρμαίγαγυνε πιαῖα, δὺ δργίθίαις οἱ οἰ ογυπὶ ἀ6] 1618. ἐπ 

ἰηπἰφυ αίοπι ἱπιρίπέθη68. 
4 Ιἀδο οἱ 'ρ86 ἰο᾽ιπαι χυλάγαρίοία ἀἰεθι5, 5801} 

ποδία τοπιθάΐα οδίοπάδηδ., παῆ!6 εἰ ογίυδ ργοσθα!, 

ΠΟ Οἷ» οχδοβϑυπὶ Πιγϑοι! ἢ, ΟΘΟΟΠΟΠΙΪ γοΓΠ[25 Πθἢ 

οτγοάογοίυγ. Ναης οηἰππ πη ΐπι6 ἢΠΠυἀ εἰπηοπάτιηι, 4110- 

πίλπι ΜοΥ568 οἱ ΕΠ ΪΔ8 Ὠεὶ ροϊοπιία [}1|, δὰ ᾿Π]Δπὶ }8- 

ἦν} ἀϊυνιγη δῖοι) ρϑγιϊρογο ρου ΓΙΗί. Θ᾽ δι ίοηι 

αἰτογίτ5 ργοργοβϑὺβ [υ͵886ι, Βἴης ρἰυγίπι!δ ἱπογ  }}}8 

νἱβὰ [υἱβ56ὶ ὀλΓΠΐ5 δϑϑυπιρίίο. 3. ὕυπι εὐμπαδδεῖ ΕΥ̓ 

φιαάταρίπία ἀἰεϑιιε εἰ φμαάγασίηια ποειῖϑι, ροδίεα ἐδπ- 

φἰϊε : ὁσολβίοησπι δοοδἀοπαὲ ἀΐϊάθο0]0 ρα η8,, οἱ (01- 

ξιοθθη9 οὐἰοπάοτοῖ,, 4ΠΟΠΟ0 ΟρογΙΟΓΕὶ ϑ8ιιρόγαγΘ δ0 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΕΌΜΊΙΟΜΙ,. ΧΗ, 410 

νηοῦ. δὶς δἱ δι ]οία (Δοΐππηι! : παπὶ υἱ ἀϊδεΐρι!- 

05 5.08 ἀοοθδηΐ ΄υοπιοῦο νἰμοθγθ ορογίθαϊ, υἱἱγοὸ 

Οὐ} 4118. ὧ) Δ] ϑῖγὰ 86 Ομ ρ ἰοδηϊ, ἴῃ δάνογβα- 

Τίογυπι σΟΓρΟΡ 8 δροοϊλου πὶ) ᾿ρ518 δα θ6Π 65. 

αι νἱπσοπ τηοιυ οαϊϑοθηϊ. Οιοά ἰθπς οἰἴλι 

[λοἰιπ 65ι. Θυΐὰ δπὶπὶ οΐδοϊυπιὶ νυϊοῦαὶ δὰ οογιἃ- 

161} ΔΙ(ΓΔΠΟΓΟ, [Ἀπηϑιὴ ποίδπι ἰμϑὶ (ὁεἷ!, φοσθάξη!οῖῃ 

Θοχοθρί!, Ἔἐχοορίι παι 56 π|6], 18 οἵ (6 γ, ἰρϑυηὶ 618} 

(ΟΠ Ἰ16 οἱ δ Θοπιροίθη!α ρῥγοδίγαυϊ, δοὰ ἢ [88 υἱ- 

οἰοΥγίδ8 ὑΓΙΘΓΟ ΓΓΘΙΕ8., 1}}ΠΠ|π|1 ναϑίγ δαυϊὰ ἀ6- 

(ΓΔ ΔΩ) 5, ἃ ῬΓΪΏΟ ΘΟ ΓΘΘ80 ΟΓΒὶ, δίηρι!ο8 ἀεὶ 6 

δοοηγαῖθ Θχρίογεπιαβ. Ουοηίαπι ἜβΌγΙ!, 4,1: ὅ. Αοοθ- 
ἀεης ἰοπία!ον αἰεὶ εἰ ; δὲ ΕΠ ΠΣ Βεὶ ἐς, αἷς εἱ ἰαρὶ 468 

ἑεϊὶ μαπες βαπ!. Ουἷα δηΐτῃ δυάΐογαὶ νούθπὶ ὧδ “:8}0 

ἀϊόοηίοπι : ἤϊε 6ὁει ΕἸ 8 ἢιότις αἰ δεῖς (Ἡ αἰ||. ὅ. 11) ; 
διάγει ἴοι δολπηθ πὶ [2η18 ἀθ 'ρΡ50 (65{{Π2Π|6 1 : 

ἀεϊνάσφυα νἱ δ ἰὴ δϑηγίθηίθπι : ἱποογίυϑ ἀδιπιπ 

ΘΓΆΙ ; π66486 6ι}}Π| ᾿ρδ1}} "οπ 6 Πἢ 6556 ρυΡυΠ ΟΓ6- 

(ογθ ροίογαι, οὐ ΘΆ 4015 ἀ6 "10 ἐἰϊςία [μογαηϊ, πεαυ8 

οὐ ΕἸ πὶ θοαὶ δἀπηίοτγο, αυοά νἀ αγαὶ {Πυπἢ 65. γί ΓΘ. 

Ουδργορίοῦ ἀυδῖ05 Δηΐπ)}, ἀυ}118 δαλ εἰ νος68. ἃς 

ηποιηδάπϊηοάιπν Αὐλιηο ἴῃ ργὶποἰρίο οὐν᾽ϑπι νϑπίθἢ8., 

4:5 ποιι ὁγδηὶ ἤηρὶξ, 0} απ ἜΡΆΠ} Θαἰδοογαὶ : [Δ οὲ 

ἢυπς, οὑπὶ ποη δἰάγα οοσηρδεογοῖ Ἀγοη) ΟΔΟΟὨ πη ἷη5 

"δι ογί απ}, Π6 6 18 68561 ἰΠΠ6 ἔπῆς Ὀγδ68., 8418 

μδαίεγα γοιία ποι υν, 4η68 ρυίαραι, ἰὰ αυοὰ 40 560η-- 
ἀϊϊυ οὈκου ΡΠ ΘΡΩΪ 566 ἴβοογα ρυβ58. ἔοι υ 

αἰι3 δὲ ΕΝ 5 θεοὶ οε, αἷς μὲ ἰαρί4ος ἰδίὶ ραπὸς βαπί. 
Νοη ἀἰϊχὶι, Θυυπίδιι 65:5 ; 566, δὲ δ 5 δεῖ δὲ: }ι:- 

ἰδ 56 ρ0556 ἰἰ πὶ ρ6} Ποογ6. ἴά60 (Δητδην ἰϑουΐΐ, πὸ 

νἱδγοίυν ἢ υὰ ᾿ρ5ὶ ργοίογγα αἱ ὀχργοῦγαγοί. υπὶ πον 

ποσδοῖ δηΐπὶ ΓΟΓῸΠῚ 4165 ἐἰδροηβαυαπίιγ πιαρο ι"α ]- 
μομι, ᾿ ἢ" ργόῦγο ἴογα ρυίαῦδι : φυλργορίον δύ υϊδιν» 

εἰ τῆογὸ δυϊόρ!α ἀϊχηϊ απ 6]08 8οίδιη ΠιθηΟΓἂ,. 

Ουϊὰ ἱφίιυν ΟΝ είβιυϑ ἢ Ελϑίιπι ο 5 ἀδργι πιοη 8, οδίθη- 

ἀδηθαυὸ πὸ ργοῦγοβιπι ἰὰ 6856 4800 Δεσίάογαι, πὸ 

βαρίϑηιία δὰ ἱμάϊφηιπι, φυοὰ [Π|6 δά υἰπάο ἰδουεγαῖ,, 

ιος 'π πιοάΐυπι ρτγοίογι ἃς ἀϊοὶ! : 4. ΝΟΥ ἱπ δοίο Ῥᾷη8 

υἱσεί κοιπο. ϑὶς ἃ ποοαβϑίίαἱα υϑιγὶβ ἐμοὶ μι. Τὰ νογὸ 

ταἰ πα! σοὶ ἀ:πιοιΐβ νογβϑυᾶπι ρεγροπθς, οἱ ππάςὶ 

οογίϑιβθη ἱπεὶρίαι, οἱ φυοπῖθ ὁ 8855 βοὴ ΟΝ ΒΟ} 

ατγίϊβ. Αὖ [,8 δπὶπι φυδὶβ ργί μην Πομ Ποῖα ἀσ) δ οΟΓϑὶ, 

δὲ βοχοϑηξβ 1η8}}8 οἰγουιπιάοάογαι ", 80 ᾿ἰϑδάθιῃ ἀολυλ 

πδοιῖι, ἀ6 νοπιγίβ ἐμ θπιρογαηιὶα θ]υογ. ΜΌ]Π108 οἰΐδια, 

εὐπς 5[αἰ08 δυάΐγΓα 651, 40] ὁϊευπί βοχ ἐθ!ἃ ΡΟΓ ΥΟὨ- 

(το πιαΐα 148 6856. Αἱ ΟἸιγίβιυ8 οβίθῃβάθηῃβ Υἱγι 

ρυπαΐτθ τὰ ποῖ ρο556 Πᾶς ἰγγαΒη16 σοι ρ6}}  δ4 ᾳια- 

ἄλτα οὐπῖγα ἀδοοόγαπὶ δ πη οι, οἱ ἐϑυτὶ!, εἴ ἡεϑδυὶ 

ποη ρᾶγοί, ἀο66}}8 ἐπ πυ!ο ουὐδοαηὶ ἐἰα ο!ο "08 Ορο7"- 

τογ6. Ουἱα πίνῃ ργίσϑαβ ΒοπῖῸ μος Ρδ0ῖο Ὠοὺπὶ οἴδπη- 

ἀεγαῖ ἰοφοιη ἰγληβϑϑγοϑϑυϑ, Οχ αὐυπάαμὶ τ6 ἀοςοῖ, 

εἰἰαπηοὶ ἰά, αοά “16 }υνεῖ, ἐγᾶπβαγεββίο πο 81, Ὠ δἰι 

οἰΐδπι οὐϊοπιρογανάυπι 6586. Ἐσημ ἃ ἰΓΘΗΒΘΓΘΘΒΙ ΟΝ ΕΙΩ 

ἀΐοο 1 Εἰοὶ φια υἱἱϊ6 ἀϊοαηὶ ἀι»πιοηε8, ἰπααΐ!, η6 δὶς 

ιοσηια {}}Π1Φ διιοπ 8. δίς. οπΐπι ἴ]6 ἀσμιομαβ ἰομοὶ 

γοϊιῖι, ρυβἀϊδαπεθβ ᾿ρβιπὶ 6856. οἱ ΕἸ ᾿υλ (μις. ἃ. 

58). Ραυυϊυ8 ἰΐεπὶ ἰθΐρβυπὶ οἰδπθδη 8 ἱπογοραν!,, 

«ὑπιι5, ε΄ φ6“οοπῖο5 αἰδοδ ἡππιπογὶς πιαϊὶς εἰτομιἀοαδ α. 
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οἰἰδπιοὶ ἰώ, φυοὰ ἀϊοοῦαπι, υἱἱ]6 6β86ῖ ; δε 1109 

πιοαὶθ πιλαίσαυς ἀδργίπηθη8, ΘΟγιθ 6 ἐοπίγᾶ ΠῸδ 

ἰι5ἰάϊας οὐδίγυοιβ, οἰΐαπι οὐ 5! ἰᾶγὶα ἀορηνδῖδ ρῬΓο- 

εἰϊοαγοηΐ, ργορι βαθεῖ, οογαπι ΟὨΒΙΓΙΘἢ8 ΟΓΔ, ἰρϑίϑηυθ 

δἰ ὐπεϊπ προγὰη (Άει. 16. 18). Ιἀοίγοο ποῆυθ ᾿νϊὸ 

Ομ γίβιας αἴοι8 δηπιΐ : 56 ἃ ᾳιϊὰ «11. 3 Νοη ἱπ δοίο 

ραπθ υἱυεῖ ποηιο. (θά Ὑ ΓῸ ἀϊεΐι, μευ αβηηοαὶ 68ι: Ρο- 

οι δοιὰ οιἰδη νόγῦο δϑιγίθπίοην δἰογθ, οχ Ὑαοίογὶ 

δογίρίυγα (δδιἰπιοπίτπι ΔΙΈΓΘΙΒ5, ἃ6 ἀοςοηδ, αι ΔΙΥ 8 

οϑυγίδιηπβ, συδηινὶβ ΑἸ φυϊάρίαπι ρα ιἰδπηυγ,, ΠῚ - 

ᾳύλιν ἃ Ὠοπιΐπο Δ 5ἰδίοη πὶ 6556. 

ὅ. Ουοὰ εἰ ᾳιῖὶβ ἀϊχογί!, (ὐδτῖθ οροτίοῦαι ἰὰ Θχ}νὶ- 

Βόγο : γοβροπάδθο ἰρϑὶ, συγ, οἱ 4υ8 ἀ6 οαυβὰ ἢ Νόη 

δηΐιη, υἱ ογεάοτγεῖ, ἰὰ {116 ἀΐοουαὶ ; δδα υἱὶ αυδηίυ 

ορίπαδαίυγ, ἀθ ἱπογάυλίδίθ ἰρϑυοι οοηνίποεγεί. 

Οὐιληἀυφιίάαπι ῥτίπηοβ Βοπηΐν68 δίς ἀδοθρὶϊ, οἱ ἀ6- 

χποπϑδίγανιϊ ἴρδο8 ποη πηυλυπὶ Πε0 οΥ ἄγ. Νὰπι οθη- 

ἰγιγία 5 φχυ δοὺ5. ἀΐχογαὶ 'ρ56 ΡΟ] ΠΙοἷιι5, ἰι8ι}} 608 

8ρ6 ἰληθ, δἴχυθ ἴῃ ἱπογοὰυϊ ἴοι οΟη  οΘἢ5., 8:|6 

οἰΐλπι οχ ἰΐ5 {πη μοϑϑιἀθυδης Ὀοι8 ἀα᾽οοῖ!. Ὑαγμη 

Οἰιγϊϑιυς 6686 τηοηϑβίγαλί; βαυθ ἀΐδ᾽ο]ο, πϑαυθ δυ δε 8 

οϑάσιη 40: ἀΐαυοίαϑ βεπεοηιἾδυ.8 ΟὈ ΘΠ ρογαπίθν, ΠῸ8 

υδίχυα ἀοοαπβ, οἰἰδηιδὶ ροββίπγη5 δ᾽ ἰφυϊὰ ὀρογασῖ, ηἰ- 

ΙΝ τϑτθοῃ ἰδιμογα δὲ βἰπα οαυϑᾶ ἰδοϊ Ὁ! 6856, ἰη0 

πος 5] ποροϑϑι[45 ἰηβίϑε, ἀἰδθ0]0 6556 ΟὈ ΟΠ ρογδηάυ}}. 

Ουἱϊά τφίιυν οὀχβοογδηάμ ᾿}}6 υἱεῖυβ [ἐοἷϊ ἢ Ῥοδίψηλδιη 

᾿ς βιδάογα πο ροίαογαὶ υἱ ᾿αδδυπι ΘΟ αυεγοίαγ, οἰἰδηὶ 

ἰδηΐᾶ ἰμβίρη! ἴλπιο, δὰ δἰἱαὰ ργοσϑάϊι ἀΐθθνδ: ὁ. δὲ 

Εἰ δεὶ οε, πε [6 ἀδονειπι. δοτὶρίμπι δεὶ ἐπῖπι : 

Οποπίαηι απροῖῖϊς δὶς πιαπάαυσὶϊἐ ἀἐ [ε, εἰ ἱπ πιαμίϑμε 

ιοἴίδπι τὲ (Ρεαί. 90. 11). ΟὟΡ 5ἰηᾳυ}}5 (ἐπίδι! 1005 

Ἰιος ρθε ἶι, δὲ Εἰς δεὶ ἐε 3 Αυοὰ [μι ὈΓΪὰ5 [6-- 

εὐγαῖ, ἰά δὲ πυπο [Δοἷϊ. ϑἰοιΐ οηἰπι υπς Ὁ 60 ἀοίγαμο- 
Βαί ἢἰ8 νογθϊβ, ἡ πασίπησιο ἀξ εοπιεάεγι ας, ἀρέτίθι- 

ὰγ οομἰξ υοειτὶ (εη. 5. 58); ἰδ οβίδηθοσο ὑ ίθῃ8 

ἶρ808 ἀοοορίοβ ἃς ἀδίυβοβ [υ͵816, πἰ αι ὈΘιο οἷ! 

ἈΟδορἶ556 : ἰδ εἰ Ὠἷς ἰάΐρβυπι βυθἱπάϊοδιθ αἷἱὶ : Τὸ 

(γιιϑίγα ἢ απὶ γοοανὶς, Δ6 ἄοῃο (6 [ε{6}}}} : οὐχί δὶ 

μη [18 56 Γ68 αυσδαὶ, οδίϑηά8 πο} 8 ορογίοὶ (6 ἴἃ- 

ἴδῃ παῦογο ροιοϑίδίαπι. Ποϊπάθ., φηοηίδπι ὁχ ϑοτγὶ- 

Ῥίυγίβ ἰρϑηπι δ᾽] οι ῖυϑ5 εγαὶ, 'ρ86 4υυ 406 ργομί οι: 

(οεἰἰπηοηΐτπ ΔΠγι. 
Ῥιὶαϑοίμε μεν ρμαϊἱεπίίαηι εἰ! ρεγαΈΓ. ---- ΟἿΌΣ Ἔγ80 ΟΠ γὶ- 

δἰ ποῦ ἰπάϊφιλδιυθ, πον Ἔχϑρογαίι8 οϑὲ, δε ΟἿ 

γχυλπδυοίυάἑ πα πιυΐϊὰ τυγβυβ οχ δογίρίυγὶ5 ἰρβύπι 4|10- 

συίΐτυγ, ἀΐεαι8 : 1. Νοη Ιεπίαϑΐα θοπίπυπι ὕεμπι ἰμιηιὶ 

(δ όιμ. 6. 16)} {1 ησς ἀοεθαῖ, πο ΡῈΓ βίβῃα, βϑᾶὰ βογ 

ρΡαιϊδηιίαπι βυρογδηάυπι ἀΐα θοί πὶ ἐ856, π᾿ Π41}6 οπι- 

εἴπο δ οὐἱδπιδιίοπθπι 6856 ᾿δεϊθνάυπι. ΕἾ08 Ρόττο 

βιυλ{πἰδπι νοὶ Δ 6ὸ φιοά διίι}}} τοδιἰπιονΐο ρεγρθινθ. 

Ν πὶ ἰοδιἰπηοηΐ ἃ θοπῆπο δἰἰδῖα δίῦο δἰπιοάυπι οὁρ- 

Ρογίπῃο δὰ τα δυπὶ ; 4υ88 δυίοπι 8} {|| ἀδυγραμίιγ, 

ἰοπηογα ὀϊ ἱπαρίθ ρτοίογαμίυγ, πος 24 γϑιὴ ργοροδίίϑιη 

ὁοσοιηπούαία διηι. Νοχυθ δηΐπὶ πὰ, δογρίμηι ὁδί, 

ΔΛηρεϊϊς τεὶς πιαπάαυϊ! ἀά ἰδ, δυλὰοὶ 5666 ρΓΩΟΙρί ὁπ 

ἄλγο : οἱοαυΐῃ υθρὸ ποὴ ἀθ δϑοπηῖπο ἰιος ἀϊείίαγ. ΑἹ- 

ἀληιοῦ ᾿ς {16 ποι τοίθ! ἢ, εἰδὶ σοηϊυπιο} 056. ἀἶα}»- 

Ἰυβ ἀϊοίο υἀϑι.5 (υἱβδεῖ, να] θαι σου ΓΑΓΙΟ δθι δὶ. ΝΘ ΒΊ0 

ὁ Ὁηυ5, δά ἡίατι ρίαοίάε τεἀαγοιῖῖ, ἀἰ6Ή8. 

5. ΖΟΑΝΝΙΘ ΟΠ ΥΘΌΘΤΟΥΙ ΔΠΟΗΙΕΡ. ΘΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. φ49 

οεἷπι 4 ΕἸ ο Ὠοὶ οὶ ρμοιὶῖ, 864 ἀΐαθο! οἱ ἀφο υπ) 
οΟηϑ μὴ οδῖ δ6 ἀδογϑυπι πιίογο : θ6ὶ γογο, ᾿λοθη 5 

οΥγίζογο. Νδπ) δἱ ροϊθηι8πὶ οδιθινάδγο ορογίογεϊ, ἤθη 
δαίρβαπι πὲ ἰσηε0, ν6}] ργοὶρίδηάο0, 56ι} Αἰ ἰοΒ Βορνβϑῃ- 

ἀο, ἰά (ὁαἰβ5οῖ. ϑοίρβιη δηΐηι ἴῃ ργδγυρία οἱ ργιβοὶ- 

Ρἰτἰ6 πιο γα, 3 ἀΐα}"0}} ΡῃδΙδησόπι ρμογιϊποὶ. δὶ. ἰψὶ- 

ἴυν 1116 δούυοσίοῦ υνίαι ἄρόγα δοϊεὶ. ϑ'ϑὰ ἢ ἀΐοιὶα, 

ΟΠινῖβἔιβ ἤθη 56 [(3Π|6} γενοΪδῖ, 86 45] ᾿οτηο οἱ ἴῃ - 
(ον Ἰοχυ αν. Ναπι συοὐ αἰχὶ!, ΝΌΟΝ ἱπ δοίο ραῃε υἱοεῖ 
μονδο, δίαυο Πυὰ, Νοη ἐοπίαδὶς ϑοπιπια ὕτππι ἔπη, 

ΠΟΙ! 5686 δή πηούυῃ! "Δ η [6δί81:}18 οΓαὶ, δοὰ 5686 6χ 

οἴόγογυπι Ὠοπυπὶ θη ΓῸ ἀθοίλγαπίβ. Να τωϊγογίβ 

ΡΟΥΤΟ δὲ Οἰιγίϑίυμ 81|104}}6118, 86 ΟἰΓΟΌῺ δα ρὲ νογίδὲ. 

Θυδπιδάμηουῃι οηἷπὶ Ρυφίΐο5, οὑπὶ ἰ6[8]}}14 δοοὶρίυπι 

ΨΌΪΠΟγα,, 58δη θυ ΐπαπι αἰγουπιδιη οπ|685, οἱ νοι μθ 

σὩριΐ οἰγου πη γυηιι : δὶς δὲ 16 ἃ ργίπιᾶ οἱ βεουμηάα 
Ρίοψα οὈϊεποθγδίυβ, αυς ἰῃ πιδηῖοπὶ νοηΐσμξ δἰ τηρὶ!- 

αἶαν ῥγοίογίι,, οἱ δά ἰογίϊυπι σου γΓοϑ50π) ργοσοιῖι. 8. 
Εἰ αξειιηιρίο 60 ἐπ πιοπίδιπ Θχοοίξιηι,, οεἰοπαϊ εἰ οη!πῖα 

γέρπα "9. οἱ αἰαῖ ; ἤ α΄ οπιπῖα δὲ ἀαϑο εἰ εαάδης δεῖο - 
γαθογὶς τηι6. 10. Το αἰοὶς εἰ :Σ Ψαωά6 γεῖγο ἢϊθ, δαίαπα. 

δογίρίμηι 6εῖ ἐπῖνι : δοηπμηι ἤομπι ἱμπὶ αὐἀοταϑὶς, εἰ 

ἐ{Ππ δοἱδ δογυῖες (διά. ὃ. 15). Θυΐα δεΐπι [πὶ 'ῃ Ῥαίσοιη 

᾿ρδυπὶ ρεοσάνογαῖ, ΟΠΠἢΪΔ 4018 ἢΠΠΠ58 ογδμ 503 6556 

ἀϊοσοηϑ, αἱ 560 ἀδαπὶ ργοβίογὶ διά θῖ,, υἱ ογθαδιογοι 

υηἰνογθὶ, τὺ ἱπογαρανὶι ; που ΟΠ ΠῈ γοϑιπθμεία, 

86 5 π|ρ] εἰ 16 Ὁ : γασο τεῖγο ἢ, δαίαπα. (υοά ᾿υβδυπὴ 
ΠιΔ8᾽5 ογαῖ, αιδηὶ ἱπογοραιίο. ϑέπη! χυΐρρα ἀϊχὶε, 

γαάε, οἱ [πραᾶνὶϊ ἢ πν. ΝΘαυα δη πη 4125 ἱρϑὶ ἰομδεῖο- 
π65 Ομ. 

4. ()μοπιοάο. (ιν δι οηϊπόηι ἰοη! αἰλοηδηι σομ δι ηι - 

υετῖ!. (οπίτα ἱιαϑεπαΐ ομρὶἀαίεηι.---- ΕΔ αποιοάο, ἰπ- 

ηαΐος, [υσ85 αἷϊ, ἰρδυπι ομηηθπ) ἰδηἰΔιϊοησπι σοπϑινη.- 

πιᾶνΐ586 (ἔμο. 4. 15) 1 Υἱάδιυν πιῖ οἱ οαμίι4 ἰουϊὰ-- 
ιἰοῆππὶ ἀἴοογαὶ, οπιηὸ5 ἀἰχὶβθθ, 4υδ5ὶ 4} 118 ος πυΐίεγο 

οὐοργοιθηβὶς. Νδπ) [56 Πι418, ᾿ἰΠηυπιεγδ 4} 18 σομπημὸ- 
οἰυηΐυγ, νοηιΓὶ βογνίγο, δά νδηᾶπὶ σἰοΥγίπι αυϊὰ ἀφογα, 

[(υγῖο90 ρϑουπίδγυμη διίίογα ἰδ αγὶ. Ουοά ουπὶ δείγοι 

δοοϊγαί8 ἴἢ|6, οπηπΐθι5 ναϊδηιίογαπι, ἰηδα ἰδῆ 

ροηϊ ουρὶ ἀ αίαπι, αἰ ἰπιαπι ροκουὶ! ; ἰά 1Δπ ἃη(6 οἱ 
ἃ ὈΓϊηοίριίο ραγίυγθη8, δοὰ ροδβίγοηιυπι βογνϑηβ, υἱ- 
Ροίδ ναὶ εΐυ5 οὐβδίογίϑ. ΗΠ: 96 αυΐῃρα ᾿ρϑὶυδ Θογιαπθϑ 5 

εχ ὁδὶ, υἱ υξ νἱἀδηίυγ δὰ βυρρίδι!αηάμπι ἀρίίογα, 

Ροβίγοπὰ ἀἴϊγαϊ. Ὁυοά οἰΐαπι οἶγοα δοθυπὶ [δαὶ!. Ἰὲ - 
αἶγοο Πῖς οὔβιυ ἃ} [15 φυ8 νυἱἀδδηίυγ ἰῃ ΠΓΙΪΟσΆ 6656, 

δὰ να]οιεἶι5 ριοοοαΐ,. Οιιοπιοῖο δυίΐδηι μος χηδίυπι 

νίποογο ορογίειῦ ὕι (ΟἸγἰϑίυὸ ἀοουΐϊ,, αὰ θουμπὶ οοηξι- 
σἰοπάο : ἰΐᾳ υἱ ἢ66 [Δπ|6 σοποϊάδηνιβ, σγθάθι 8 οἱ 
4υΐ ροϊεδϑὲ δ118Π0 ὙΟΥ0Ὸ ράβοογα, "66 ἢ) ΒΟ ἷ8 4085 86- 
ορΡίπιιβ, ἀδίογοπι ἰΘηϊ οι; 56 δυρογηᾶ σίογίδ ὁση- 

ἰοηιὶ, μυπιδη: 0} 8 πὸ ἢ ΔθοΑπηα8 γαιϊίοηθηι, οἱ ὑπο 

ᾳυοά δευρογῆυυπὶ 68ι, ἀδερμίοίδιπι5. Νὲβ}} ἐπίιη ἰἰδ ἀΐδ- 

"οΪο ευθύϊιυπι τε άϊι, υἱ ᾿πϑαι40}}}5 παθοιΐ ευρὶἀϊ- 

(48, οἱ ἀναγ 8. [416 ΣΧ ἰἰ5 αὐδὲ πυπς ουθηδιπὶ σοΓ- 
ὭΘΓῸ 684, ϑυπὶ οηἰπ αὖυἱ ἀΐοδηὶ : απο οἰηηία ιἰυὲ 

ἀλθπιυδ, δὶ οδάθῃβϑ δάογαυογίβ : μοπιΐηθς αυϊόδπι, 

Ππαίυγϑ, 86 ἱπϑοίγυπιοηί ἀἰαΠοΪ οἤοειι. Νδιη οἱ ἰυπα 

5 Ροβὶ [ι35 γοσῦ8, ΟηἸηΐα τοηηα, αυἱάδπι δὐάυηϊ, πριαὶ 
οἰογίαηι 6718. ᾿ ὼ 
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χαὶ πῶς τῆς οἰχείας οὐχ ἐπιλανθάνεται τέχνης. ἐείὰ 
ὧν γὰρ χαὶ τὸν πρῶτον ἐξέδαλεν ἄνθρωπον, καὶ ἐτέ- 

ις ὃ περιέδαλε χαχοῖς, ἀπὸ τούτων χαὶ ἐνταῦθα 
πλέχει τὸν δόλον, τῆς χατὰ τὴν γαστέρα ἀχρασίας 
λέγω. Πολλῶν γοῦν χαὶ νῦν ἔστιν ἀχοῦσαι ἀνοήτων, 
λεγόντων τὰ μυρία διὰ τὴν χοιλίαν χαχά. Ὁ δὲ 35 
Χριστὸς δειχνὺς, ὅτι τὸν ἐνάρετον οὐδὲ αὕτη 5 ἡ 
τυραννὶς χαταναγχάξει τι τὼν μὴ ΠΡ 
ποιεῖν, χαὶ πεινᾷ, χαὶ οὐχ ὑπαχούει τῷ ἐπιτάγματι, 
παιδεύων ἡμᾶς ἐν μηδενὶ πείθεσθαι τῷ διαδόλῳ. 
Ἐπειδὴ γὰρ ὁ πρῶτος ἄνθρωπος εὐτευϑὼ χαὶ τῷ 
Θεῷ προσέχρουσε, χαὶ νόμον παρέδη, ἐχ περιουσίας 
σε διδάσχει, χἂν μὴ παράθασις ἡ τ παρ᾿ αὐτοῦ 
χελευόμενον, μηδὲ οὕτω πείθεσθαι. Καὶ τί λέγω πα- 
ράδασιν; ἂν γάρ τι χρήσιμον λέγωσιν οἱ δαίμονες, 
φησὶ, ἐν οὕτω πρόσεχε 5 αὐτοῖς. Οὕτω γοῦν χαὶ 
τοὺς μονας ἐπεστόμιδσεν ἐχείνους, κηρύττοντας 
αὐτὸν Υἱὸν Θεοῦ. Καὶ ὁ Παῦλος δὲ πάλιν αὐτὸ τοῦτο 
δοῶπτιν ἐπετίμησε χαΐτοι τὸ λεγόμενον χρήσιμον ἦν" 
ἀλλ᾽ ἐχ περιουσίας ἀτιμάζων αὐτοὺς, χα' ἀποτειχίζων 
τὴν καθ᾽ ἡμῶν ἐπιδουλὴν, καὶ σωτήρ'α δόγματα 
χηρύττοντας ἤλαυνεν, ἐμφράττων αὐτῶν τὰ στόματα, 
χαὶ σιγᾷν χελεύων. Καὶ 3 διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐνταῦθα τοῖς 
λεγομένοις ἐπένευσεν Ν᾽" ἀλλὰ τί φτσιν"): Οὐχ ἐπὶ 
ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος. Ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν 
ἐστιν" ὅτι Δύναται ὁ Θεὸς χαὶ ῥήματι θρέψαι τὸν 
πεινῶντα, ἀπὸ τῆς Παλαιᾶς φέρων αὐτῷ μαρτυρίαν 
Γραφῆς, χαὶ παιδεύων, χἂν λιμύττωμεν, χἂν ὁτιοῦν 
πάσχωμεν, μηδέποτε ἀφίστασθαι τοῦ Δεσπότου. 

γ΄. Εἰ δὲ λέγοι τις, ὅτι χαὶ μὴν ἐπιδείξασθαι ἐχρῆν, 
ἐροίμην ἂν αὐτόν’ Τίνος ἕνεχεν χαὶ διὰ τί : Οὐδὲ γὰρ 
ἴα πιστεύσῃ, ταῦτα ἔλεγεν ἐχεῖνος, ἀλλ᾽ ἵνα, ὡς 
ᾧετο, εἰς ἀπιστίαν ἐλέγξῃ. Ἐπεὶ χαὶ τοὺς πρώτους 
οὕτως ἡπάτησε χαὶ ἤλεγξεν, οὐ σφόδρα πιστεύοντας 
τῷ Θεῷ. Ἐναντία γὰρ ὧν εἶπεν ὁ Θεὸς, ἐχεῖνος ὑπο- 
σχόμενος, χαὶ χεναῖς αὐτοὺς φυσήσας ἐλπίσι, χαὶ εἰς 
ἀπιστίαν ἐπα ον , οὕξω καὶ ὧν εἶχον ἀγαθῶν ἐξ- 
ἐύαλεν. ᾿Αλλ᾽ ὁ Χριστὸς δείκνυσιν ἑαυτὸν, μήτε τούτῳ 
{17| τότε, μὴτε ὕστερον τοῖς τὰ αὐτοῦ φρονοῦσιν 
Ιουδαίοις σημεῖα αἰτοῦσιν ἐπινεύσας "5, πανταχοῦ 

παιδεύων ἡμᾶς, χἂν δυνώμεθά τι ποιεῖν, μηδὲν 
πράττειν εἰχῇ χαὶ μάτην, μηδὲ ἀνάγχης ἐπιχειμένης 
πείθεσθας τῷ διαδόλῳ. Τί οὖν ὁ μιαρὸς οὗτος : 
ἩΗττηθεὶς χαὶ πεῖσαι "5 μὴ δυνηθεὶς τὸ χελευόμενον 
ποιῆσαι, χαὶ ταῦτα πείνης ἐπιχειμένης τοσαύτης, 
ἐφ᾽ ἕτερον πρόεισι, λέγων" Εὲ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, 
βάλε σεαυτὸν κάτω" γέγραπται γάρ" "Ὅτι τοῖς 
ἀγγέιλοις αὑτοῦ ἐντελείται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χει- 
ρων ἀροῦσί σε. Τί δῆποτΞ χαθ᾽ ἐχάσττην πεῖραν τοῦτο 
προστίθησιν, Κὲὶ Υίὸς εἶ τοῦ Θεοῦ ; “Ὅπερ ἐπὶ τῶν 
ὑψες ὧι δ) ἐποίησε, τοῦτο χαὶ νῦν ποιεῖ. Ὥσπερ 
γὰρ τότε διέδαλε τὸν Θεὸν, λέγων, ὅτι Ἧ ἂν ἡμέ 
φάγητε, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοί: ἕὰ 
τούτων δεῖξαι: βουλόμενος, ὅτι ἢπάτηνται χαὶ πᾶρελο- 
γίσθησαν, χαὶ οὐδέν εἰσιν εὐηργετη μένοι" οὕτω δὴ χαὶ 
ἐνταῦθα τὸ αὐτὸ τοῦτο αἰνίττεται λέγων, ὅτι Εἰχὴ σε 
ἐχάλεσεν Υἱὸν, χαὶ ἡπάτησε τῇ δωρεᾷ" ἐπεὶ εἰ μὴ 
τοῦτό ἐστι, παράσχοι ἡμῖν ἀπόδειξιν τοῦ τῆς δυνά- 
ξεν εἶναι ἐχείνης. Εἶτα, ἐπειδὴ ἀπὸ Γραφῶν αὐτῷ 
ιελέχθη, καὶ αὐτὸς τοῦ προφήτου παράγει μαρτυρίαν. 
Πὼς οὖν ὁ Χριστός; Οὐχ ἠγανάχτησεν, οὐ παρ- 

ὠξύνϑη, ἀλλὰ μετὰ πολλῆς τῆς ἐπιειχείας πάλιν ἀπὸ 
τῶν Γραφῶν αὐτῷ διαλέγεται λέγων Οὐκ ἐχπειρά- 
σεις Κύριον τὸν Θεόν σου" παιδεύων ἡμᾶς, ὅτι 
τὸ ἐραβαν τα α διὰ ση "πᾷ ἀλλὰ δι᾽ ἀνεξιχαχίας 
καὶ μακροθυμίας περιγίνεσθαι . καὶ μηδὲν πρὸς 
ἐπίδειξιν ποιεῖν χαὶ ΑΝ αρκαμίαν ΤΑ λτςς κόποι ΡΣ 
αὐτοῦ τὸ ἀνόητον χαὶ ἀπὸ τῆς μαρτυρίας αὐτῆς, ἧς 
τ ΟΊ ΥΟΎΥ. Αἱ μὲν γὰρ παρὰ τοῦ Κυρίου παρευ- 
εχθεῖσα: μαρτυρίαι σφόδρα ἁρμοδίως ἀμφότεραι "" 

85 δὶς Εἀά. ἑτέρους μυρίους Ε΄. οἰίατὶ ἑτέρους μυ 
ἱ δ᾿ προσέχ ὁ Βιά. 57 αὔτη) δίς Ἀ. Β. νυϊξο αὐτή. 
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εἴρηνται" οἱ δὲ παρ᾽ ἐχείνου ἁπλῶς χαὶ ὡς ἔτυχε, χαὶ 
οὐδὲ τοῖς προχειμένοις τὸ προσῆχον ἀντεπήγετο. Οὐ 
γὰρ δὴ τὸ γεγράφθαι, Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ 
ἐντελεῖται περὶ σοῦ, παραινεῖ ῥιπτεῖν ἑαυτὸν χαὶ 
χρημνίζειν " ἄλλως δὲ οὐδὲ ἘΩ τοῦ Κυρίου τοῦτο 
εἰρημένον ἐστίν. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν τέως οὐχ ἤλεγξε, 
καίτοι γε χαὶ ὑδριστιχῶς αὐτοῦ χρησαμένου τῷ λέ- 
ῳ, χαὶ σφόδρα ἐναντίως. Θὐδεὶς γὰρ παρὰ Υἱοῦ τοῦ 
ἑοῦ ταῦτα αἰτεῖ, ἀλλὰ διαδόλου χαὶ δαιμόνων τὸ 

βάλλειν ἑαυτὸν "5 χάτω᾽ τοῦ Θεοῦ δὲ, χαὶ τοὺς χει- 
μένους ἀνιστᾶν. Εἰ γὰρ δύναμιν ἐπιδείξασθαι ἔδει, 
οὐχ ἑαυτὸν ῥιπτοῦντα εἰχῆῇ χαὶ χρημνίζοντα, ἀλλ᾽ 
ἑτέρους σώζοντα. Τὸ ὃὲ ἑαυτοὺς ῥιπτεῖν εἰς φάραγγας 
χαὶ χρημνοὺς, τῆς ἐχείνου φάλαγγός ἐστιν. Οὕτω 
γοῦν ὁ "Υ παρ᾽ αὐτοῖς πλάνος ποιεῖ πανταχοῦ. ᾿Αλλ᾽ 
ὁ Χριστὸς, χαὶ τούτων εἰρημένων, οὐδέπω ἑαυτὸν 
ἐχχαλύπτει. ἀλλ᾽ ὡς ἄνθρωπος τέως αὐτῷ διαλέγε- 
ται. Τὸ γὰρ εἰπεῖν, Οὐχ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται 
ἄνθρωπος, χαὶ τὸ, Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν 
Θεόν σου. οὐ σφόδρα ἑαυτὸν ἐχχαλύπτοντο- ἦν, ἀλλ᾽ 
ἕνα τῶν πολλῶν δειχνύντος. Μὴ θαυμάσῃς ὃ, εἰ τῷ 
Χριστῷ διαλεγόμενος περιτρέπεται τλλλέχις: Καθά- 
“περ [172] γὰρ οἱ πυχτεύοντες, ὅταν γαιρίας δέξωνται 
πληγὰς, αἵματι τεριβῥεύμεκι πολλῷ χαὶ σχοτούμενοι 
περιφέρονται " οὕτω δὴ χαὶ αὐτὸς ἀπὸ τῆς προτέρας 
χαὶ δευτέρας πληγῆς σχοτωθεὶς, ἀπλῶς τὰ ἐπιόντα 
φθέγγεται " καὶ πρόεισιν ἐπὶ τὴν ν τρίτην προσδολήν. 
Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν εἰς ὅρος ὑψηϊὸν, δείχνυσιν 
αὑτῷ πάσας τὰς βασιλείας, καί φησι" Πάντα σοι 
ταῦτα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. Τότε 
λέγοι αὐτῷ ᾿" Ὕπαγε ὀπίσω μον, Σατωανὰ γέγρα- 
πται γάρ' Κύριον τὸν Θεόν." σου προσχυγήσεις, 
χαὶ αὐτῷ μόνῳ ατρεύσεις. Ἐπειδὴ γὰρ λοιπὸν 
εἰς τὸν Πατέρα ἡμάρτανε, τὰ ἐχείνου πάντα αὑτοῦ 
λέγων εἶναι, χαὶ θεὸν ἐσπούδαζεν ἑαυτὸν ἀπορῇναι. ὡς 
δημιουργὸν τοῦ παντὸς, τότε ἐπετίμησε χαὶ οὐδὲ τότε 
μετὰ σφοδρότητος, ἀλλ᾽ ἁπλῶς "Ὕπαγε ", Σατανᾶ" 
ὅπερ καὶ πρόσταγμα" μᾶλλον ἦν, ἣ ἐπιτίμησις Ὁμοῦ 
τε γὰρ εἶπεν αὐτῷ. Ὕπαγα, χαὶ δραπετεῦσαι αὐτὸν 
ἐποίησεν" οὔτε "' γὰο ἑτέρους πειρασμοὺς προσήγαγε. 

δ΄. Καὶ πῶς ὁ Λουχᾶς φησιν, ὅτι πάντα συνετέλεσε 
πειρασμόν. Ἐμοὶ δοχεῖ τὰ χεφάλαια τῶν πειρασμῶν 
εἰπών, πάντα εἰρηχέναι, ὡς καὶ τῶν ἄλλων ἐν τού- 
τοῖς περιειλημμένων. Τὰ γὰρ μυρία συνέχοντα χαχὰ, 
ταῦτά ἐστι τὸ γαστρὶ δουλεύειν, τὲ πρὸς χενοδοξίαν 
τι ποιεῖν, τὸ μανίᾳ χρημάτων ὑπεύθυνον εἶναι. "Ὅπερ 
οὖν καὶ ὁ μιαρὸς οὗτος συνιδὼν, τὸ πάντων ἰσχυρότε- 
ὯΝ ὕστερον τέθειχε, τὴν τοῦ πλείονος ἐπιθυμίαν " 
νωθεν μὲν χαὶ ἐξ ἀρχῆς ὠδίνων ἑλθεῖν ἐπὶ τοῦτο, 

ἔσχατον δὲ τοῦτο τηρῶν. ὡς τῶν ἄλλων δυνατώτερον 
ὄν. Καὶ γὰρ οὗτος αὐτοῦ τῆς πάλης ὁ νόμος, τὰ δο- 
χοῦντα δ3 μᾶλλον ὑποσχελίζειν, ταῦτα ἔσχατα προσ- 
ἀγξιν "5, “Ὅπερ χαὶ ἐπὶ τοῦ Ἰὼδ ἐποίησε. Διὸ δὴ καὶ 
ἐνταυῦα ἀπὸ τῶν χουν ἐπι ἐπ υθοθε ἡμὸῇ καὶ 
ἀσθενεστέρων ἀρξάμενος, ἐπὶ τὸ ἰσχυρότερον πρόεισι. 
ΠΙὥὡς οὖν ἜΝ αῖ, περιγένέδθδι ἐν ζεῖ ὀύτως ὡς ὁ 
Χριστὸς ἐπαίδευσεν, ἐπὶ τὸν Θεὸν χαταφεύγοντας. 
χαὶ μήτε ἐν λιμῷ ταπεινοῦσθαι, πιστεύοντας τῷ 
δυναμένῳ χαὶ διὰ λόγου τρέφειν, μήτε ἐν οἷς ἂν 
λαμθάνωμεν ἀγαθοῖς πειράζειν τὸν δεδωχότα, ἀλλ᾽ 
ἀρχεῖσθαι τῇ ἄνωθεν δόξι . τῆς ἀνθρωπίνης οὐδένα 
ποίου μένους λόγον, χαὶ πανταχοῦ τῆς χρείας τὸ πε- 
ιττὸν ἀτιμάζειν. Οὐδὲν γὰρ οὕτως ὑποπίπτειν τῷ 
ιαδόλῳ ποιεῖ, ὡς τὸ τοῦ πλείονος ἐφίεσθαι, καὶ 

πλεονεξίας ἐρᾷν. Καὶ τοῦτο χαὶ ἀπὸ τῶν νῦν γινο-» 
μένων 55 ἔστιν ἰδεῖν. Καὶ γὰρ καὶ νῦν εἰσιν οἱ λέγον- 
τες Ταῦτά σοι πάντα δώσομεν, ἐὰν πεσὼν προσχυ- 
νήσης ἄνθρωποι μὲν ὄντες τῆν ύσιν, ὄργανα δὲ 
ἐχείνου γενόμενοι 5, Ἐπεὶ χαὶ τότε οὐ δι᾽ ἑαυτοῦ 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ δι᾿ ἑτέρων αὐτῷ προσήει. "Ὅπερ χαὶ 

ίοις. (ογίε ἑτέρους ᾿πνόΠοΓΌη! Ἰηΐοτρρ. 5 Ὁ δέ] ᾿Αλλ᾽ 
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ὁ Λουχᾶς δηλῶν ἔλεγεν, ὅτι "Ἑως χαιροῦ ἀπέστη 
ἀπ᾿ αὐτοῦ" δηλῶν ὅτι μετὰ ταῦτα διὰ τῶν οἰχείων 
ὁργάνων αὐτῷ προσήει. Καὶ ἰδοὺ ἄγγειοι προσ- 
ἡλθον, κχαὶ διηχόγουν αὐτῷ. Ἡνίχα γὰρ τὰ τῆς 
προσδολῃς ἐγίνετο, οὐχ εἴασεν αὐτοὺς φαίνεσθαι, 
ὥστε μὴ ταύτῃ σοδῆσαι τὴν ἄγραν" ἐπειδὴ δὲ αὐτὸν 
ἐν ἅπασιν ἤλεγξε, χαὶ δραπετεῦσαι παρεσκεύασε 57, 
τότε φαίνονται ἐκεῖνοι " ἵνα χαὶ [172] σὺ μάθῃς, ὅτι 
χαὶ σὲ μετὰ τὰς κατ᾽ ἐχεῖνον 55 νίχας ἄγγελοι δέξον- 
ται, χροτοῦντες χαὶ δορυφοροῦντες ἐν ἅπασιν. Οὕτω 
γοῦν καὶ τὸν Λάζαρον μετὰ τὴν χάμινον τῆς πτωχείας 
χαὶ τοῦ λιμοῦ χαὶ τῆς στενοχωρίας ἀπάσης, ἄγγελοι 
λαθόντες ἀπῆλθον. Ὅπερ γὰρ ἔφθην εἰπὼν. πολλὰ ὁ 
Χριστὸς ἐπιδείχνυται νῦν, ὧν καὶ ἡμεῖς ἀπολαύειν 
μέλλομεν δ. Ἐπεὶ οὖν ταῦτα πάντα διὰ σὲ γέγονε, 
ζήλωσον χαὶ μίμησαι τὴν νίχην. Κἂν προσέλθῃ σοΐ 
τις τῶν τοῦ δαίμονος ἐχείνου θεραπευτῶν, χαὶ τὰ 
ἐχείνου φρονούντων, ὀνειδίζων καὶ λέγων " Εἰ θαυ- 
μαστὸς εἶ χαὶ μέγας, μετάστησον τὸ ὄρος " μὴ τσρα- 
χθῇς, μηδὲ θορυδηθῇς - ἀλλὰ 55. μετὰ ἐπιειχείας 
ἀπόχριναι, χαὶ εἰπὲ ὅπερ δ' τοῦ Δεσπότου σον ἤχουσας 
λέγοντος " Οὐχ ἐχπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου. 
Κἂν ἐχεῖνος δόξαν χαὶ δυναστείαν προβαλλόμενος, 
καὶ χρημάτων πλῆθος ἄπειρον, χελεύῃ "" προτχυνεῖν, 
στῆθι πάλιν γενναίως. Οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τοῦ χοινοῦ Δε- 
«πότου πάντων ἡμῶν τοῦτο πεποίηχεν ὁ διάδολος 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ χαθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν ἐφ᾽ ἑχάστου 
τῶν ἐχείνου δούλων ταύτας προσάγει τὰς μηχανάς " 
οὐχ ἐν ὄρεσι μόνον χαὶ “᾽ ἐν ἐρημίαις, οὐδὲ δι᾽ ἑαυ- 
«οὐ, ἀλλὰ καὶ ἐν πόλεσι, χαὶ ἐν ἀγοραῖς, χαὶ ἐν 
διχαστηρίοις, χαὶ διὰ τῶν συγγενῶν ἡ υἷν ἀνθρώπων. 
““ἰ οὖν δεῖ ποιεῖν ; ̓Απιστεῖν αὐτῷ χαθόλου, χαὶ τὰς 
ἀχοὰς ἀποφράττειν, καὶ χολαχεύοντα μισεῖν, χαὶ ὅταν 
μείζονα ἐπαγγέλληται, τότε μειζόνως ἀποστρέφεσθαι. 
Ἐπεὶ καὶ τὴν Εὔαν, ὅτε μάλιστα ἐπῆρε ταῖς 5" 
ξλπίσι, τότε χατέθαλε, χαὶ τὰ μέγιστα εἰργάσατο 
χαχά. Καὶ γὰρ ἐχθρός ἐστιν ἄσπονδος, χαὶ πόλεμον 
ἀχήρυχτον ἀνεδέξατο δ᾽ πρὸς ἡ μᾶς. Καὶ οὐχ οὕτως 
ἡμεῖς σπουδάζομεν ὑπὲρ τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας, ὡς 
ἐχεῖνος ὑπὲρ τῆς ἀπωλείας τῆς ἡμετέρας. ᾿Ἀποστρα- 
φῶμεν τοίνυν αὐτὸν, μὴ ῥήμασι μόνον, ἀλλὰ χαὶ 
ἔργοις " μὴ “᾽ διανοίᾳ, ἀλλὰ καὶ πράξεσι" καὶ μηδὲν 
ποιῶμεν τῶν ἐχείνῳ δοχούντων" οὕτω γὰρ πάντα 
ποιήσομεν τὰ τῷ Θεῷ δοκοῦντα. Καὶ γὰρ χαὶ ἐπαγ- 
γέλλεται πολλὰ, οὐχ ἵνα δῷ, ἀλλ᾽ ἵνα λάδῃ. Ἐπαγγέλ- 
λεται ἐξ ἁρπαγῆς, ἵνα ἀφέληται βασιλείαν χαὶ δι- 
καιοσύνην᾽ χαὶ -ίθησιν ὥσπερ τινὰς παγίδας χαὶ 
θήρατρα θησαυροὺς ἐν τῇ γῇ, ἵνα χαὶ τούτων χαὶ 
τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀποστερήσῃ θησαυρῶν ’ χαὶ βού- 
λεται ἐνταῦθα πλουτεῖν, ἵνα μὴ πλουτήσωμεν ἐκεῖ. 
Κἂν μὴ δυνηθῇ διὰ πλούτου τῆς ἐχεῖ λέξεως ἡμᾶς “7 
ἐχθαλεῖν, ἑτέραν ἔρχεται τὴν διὰ τῆς πενίας ὁδόν " 
ὅπερ ἐπὶ τοῦ Ἰὼδ πεποίηχεν. Ἑπειδὴ γὰρ εἶδεν, ὅτι 
οὐδὲν αὐτὸν ὁ πλοῦτος ἠδίχησε, διὰ τῆς πενίας πλέχει 
κὰ δίχτυα, ἐχεῖθεν αὐτοῦ περιέσεσθαι προσδοχῶν " 
οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν ἀνοητότερον ; Ὁ γὰρ πλοῦτον δυνη- 
θεὶς ἐνεγχεῖν σωφρόνως, πολλῷ μᾶλλον πενίαν οἴσει 
γενναΐως " χαὶ ὁ παρόντων οὐχ ἐπιθυμῶν χρημάτων, 
οὐδὲ ἀπόντα 5" ζητήσει " ὥσπερ οὖν οὐδὲ ὁ μαχάριος 
τότε ἐχεῖνος, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς πενίας λαμπρότερος ἐγίνετο 
πάλιν. Τὰ μὲν γὰρ χρήματα ἴσχνσεν ἀφελέσθαι ὁ 
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πονηρὸς δαίμων ἐκεῖνος " τὴν δὲ ἀγάπην τὴν πρὸς τὸν 
Θεὸν οὐ [44] μόνον ἀφελεῖν οὐχ ἠδυνήθη, ἀλλὰ καὶ 
δυνατωτέραν “ ἐποίησε, χαὶ πάντων αὑτὸν γυμνώσας, 
πλείοσιν ἐποίησε χομᾷν ἀγαθοῖς " διὸ καὶ ἐν ἀμηχανίᾳ 
ἦν. “Ὅσῳ γὰρ πλείους ἐπήγαγε 75 πληγὰς, τοσούτῳ 
τότε δυνατώτερον ἑώρα γινόμενον. Διὸ δὴ πάντα 
ἐπελθὼν χαὶ διαχωδωνῖσας, ἐπειδὴ πλέον οὐδὲν ἤνυσεν, 
ἐπὶ τὸ παλαιὸν ὅπλον ἔδραμε, τὴν γυναῖχα, καὶ 
προσωπεῖον ὑποδύεται χηδεμονίας, καὶ τὰς συμφορὰς 
ἐχτραγῳδεῖ τὰς ἐχεΐίνου σφόδρα ἐλεεινῶς, καὶ προσ- 
ποιεῖται ὑπὲρ ἀπαλλαγῆς τῶν ἐχείνου χαχῶν τὴν ὅλε- 
θρίαν ἐχείνην εἰσάγειν 1; συμβουλήν. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ οὕτιυς 
ἐχράτησε " χαὶ γὰρ συνεῖδεν αὐτοῦ τὸ δέλεαρ ὁ θαυμα- 
στὸς ἐχεῖνος ἀνὴρ, χαὶ μετὰ πολλῇς τῆς συνέσεως τἣν 

ἐξ ἐχείνου φθεγγομένην γυναῖχα ἐπεστόμισεν. 
ε΄. Ὃ δὴ καὶ ἡμᾶς χρὴ ποιεῖν" χἂν ἀδελφὸν, χἂν 

φίλον γνήσιον, χᾷἄν γυναῖχα, χἂν ὁντιναοῦν τῶν 
ἀναγχαιοτάτων ἡμῖν ὑποδὺς, φθέγγηταί τι τῶν οὐ 
προσηχόντων, μὴ ἀπὸ τοῦ προσώπου τοῦ ταῦτα λέ- 
γοντος δέχεσθαι τὴν συμθουλὴν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς συμ- 
δουλῆς τῆς ὀλεθρίας τὸν ταῦτα λέγοντα ἀποστρέ- 
φεσθαι, Καὶ γὰρ χαὶ νῦν πολλὰ τοιαῦτα ποιεῖ, καὶ 
συμπαθείας προδάλλεται προσωπεῖον " χαὶ δοχεῖ μὲν 
εἶναι εὔνους, τὰ δὲ ὀλέθρια χαὶ δηλητηρίων χαλε- 
πώτερα ἐνίησι ῥήματα. Τὸ μὲν γὰρ ἐπὶ βλάδῃ 
χολαχεύειν, ἐχείνου " τὸ δὲ ἐπὶ τῷ συμφέροντι παι- 
δεύειν, Θεοῦ. Μὴ δὴ παραλογιζώμεθα, μηδὲ ἐχ παντὸς 
τρόπου τὸν ἄνετον ἐπιζητῶμεν βίον. Ὃν γὰρ ἀγαπᾷ 
Κύριος, παιδεύξι, φησίν. "Ὥστε ὅταν εὐημερίας 
ἀπολαύωμεν ἐν πονηρίᾳ ζῶντες, τότε μάλιστα ἀλγὼ- 
μεν. ᾿Αεὶ μὲν γὰρ ἁμαρτάνοντας δεδοιχέναι χρὴ" μάλι- 
στα δὲ, ὅταν μηδὲν πάσχωμεν δεινόν. Ὅταν μὲν τὰρ 
χατὰ μέρος ἀπαιτῇ τὰς τιμωρίας ὁ θεὸς, χούφην ἡ μῖν 
ποιεῖ 12 τὴν ὑπὲρ τούτων ἔχτισιν " ὅταν δὲ ἐφ᾽ ἑχάστου 
τῶν πλημμελουμένων μαχροθυμῇ, εἰς μεγάλην ἡμᾶς; 
τοῖς τοιούτοις ἐπιμένοντα : ταμιεύεται δίχην. Ἐὶ γὰρ 
τοῖς χατορθοῦσιν 75 ἀναγχαῖον ἡ θλῖψις, πολλῷ μᾶλλον 
τοῖς ἁμαρτάνουσιν. “Ὅρα γοῦν πόσης μαχροθυμίας 
ἀπολαύσας ὁ Φαραὼ, ἐσχάτην ὑπὲρ πάντων Ἶ" ὕστερον 
ἔδωχε δίχην᾽ πόσα ὁ Ναδουχοδονόσορ πλημμελήσας, 
πρὸς τῷ τέλει τὸ πᾶν ἐξέτισε" χαὶ ὁ πλούσιος, ἐπεὶ 
μηδὲν ἔπαθεν ἐνταῦθα δεινὸν, δι᾽ αὐτὸ τοῦτο μάλιστα 
γέγονεν ἄθλιος, ὅτι τρυφήσας ἐν τῷ παρόντι βίῳ, 
ἀπῆλθεν ἐκεῖ πάντων τούτων δώσων δίχην, ἔνθα οὐδὲ 
παραμυθίαν ἦν εὑρεῖν τοῦ χαχοῦ. ᾿Αλλ᾽ ὅμως εἰσί 
τινες οὔτω ψυχροὶ χαὶ ἀνόητοι, ὡς τὰ ἐνταῦθα ἐπι- 
ζητεῖν ἀεὶ μόνον, χαὶ τὰ χαταγέλαστα ἐχεῖνα λέγειν 

ῥήματα ᾿Απολαύσω τῶν παρόντων τέως πάντων, χαὶ 
τότε σχέψομαι περὶ τῶν ἀδήλων " χαρίσομαι τῇ 
γαστρὶ, δουλεύσω ταῖς ἡδοναῖς, παραχρήσομαι τῷ 5 
παρόντι βίῳ" δίδου μοι τὴν σήμερον, χαὶ λάμδανε τὴν 
αὔριον. Ὧ ὑπερδολὴ ἀνοίας Καὶ τί τράγων καὶ ᾽5 
χοίρων οἱ ταῦτα λέγοντες διαφέρουσιν ; Εἰ γὰρ [175] 
τοὺς ἐπὶ τὴν γυναῖχα τοῦ πλησίον χρεμετίζοντας οὐχ 
ἀφίησιν ὁ προφήτης ἀνθρώπους νομίζεσθαι, τίς ἡμῖν 
ἐγχαλέσει τούτους τράγους χαὶ χοίρους χαὶ ὄνων 
ἀνοητοτέρους εἶναι νομίζουσιν 7", οἱ τὰ τῶν ὁρωμένων 
φανερώτερα ταῦτα ἄδηλα εἶναι νομίζουτιν : Εἰ γὰρ 
μηδενὶ τῶν ἄλλων πιστεύεις, παράστηθι δαίμοσι 
μαστιζομένοις, τοῖς ἐπὶ τῇ 15 βλάδῃ τῇ ἡμετέρᾳ 
ἄπαντα καὶ λέγειν χαὶ πράττειν μεμελετηχόσιν. Οὐ 
δὲ ἐχείνων Α. Ε. ἐχείνου Β. Ερ. 6α. νἱά. δάηοι. 

δ᾽ ἩΘΙΚΟΝ, Ὅτι οὐ δεῖ προσώποις ἀπούλέπειν ἐν ταῖς συμόδουλαῖς, ἀλλὰ τοὺς λόγους τῶν πρὸς ἡμᾶς 
λαλούννων δοχιμάζειν' καὶ περὶ ἀναστάσεως, χαὶ βασιλείας, χαὶ χολάσεως. ἃ. “᾽ ἀλλά) δὰ. χαὶ 3. Ε- 
4ι ὅπερ) ὅ ΕἙ. ὥσπερ Εάὰ. 55 χελεύει Β Ὁ. Ε.. Σδεὐση ΒΕ. 5:χα!] οὐδέ Ε΄. ἀλλὰ χαί (. Ὀοϊη δ νεγθΐβ οὐδέ 
(καὶ οὐδέ (.) δι᾽ ἑαυτοῦ δῆς 56ίδιη δδοίρηδηι (. Ε. Μογ. 6δ. Αγηι. ἴῃ οίοτγὶ8 οοαά. ἰοου 5ἰς ἰοκίτυν : οὐχ 
ἐν ὄρεσι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν ἐρημίαις, χαὶ ἐν πόλεσι. χαὶ ἐν ἀγοραῖς, καὶ ἐν διχαστηρίοις, καὶ οὐδὲ δι᾽ ἑαυτοῦ, 
ἀλλὰ χαὶ διὰ τῶν σ. ἧ. ἀ. Ῥαυὶυ «[ογ αν. Βρη. οὐχ ἐν ὄρεσι μόνον χαὶ ἐν ἐρημίαις, ἀλλὰ χαὶ ἐν πόλεσι χ. τ. 
ἂν Ὁ τας, ἐν ταῖς Α. Β. “' ἐδέξατο Ε. 55 ἀλλὰ καὶ ἔργοις" μὴ] χαί (οπη}5518 ο:ἰ6ν19) Α. Β. “7 ἡμᾶς οπι. 
Α. “ ἀπόντων Ε. ζητήσειεν Κα. “᾽ δυνατωτάτην Ε. σφοδροτέραν Λ. Β. ὦ. 75 ἐπῆγε Α. Β. (6. 7! εἰσάγων 
ἰάθη. 715 ποιεῖται Κήά. 7 χατωρθωχόσιν Κα. 75 πάντων] τούτων Ὦ. Ε΄. ὕστερον οἴ. Α. 715 τῷ] χαὶ τῷ 
Ἑάὰ. 759 χαί] ἢ Α. Β. Ε΄, 7 εἶναι νομίζοντας Ὁ. Ε΄. Ρ. Ρ. φανότερα Ἑ. "9 τῷ οῃ). Κ΄. χαί Δηι6 λέγειν οπι. Α. Β. 
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πὴ μ6Γ Φ6 80᾽υπ), δε μ6Γ 4]1ἃ 4υιπιδπι ᾿ρϑυπὶ ἀρργέϑ- 

5:18. δδί : φιοή ἀδοίατδηβ {μι088 ἀἰοαυαιὶ : 4 ἐένη ρτιδ 

αϊδοοςεὶς αὐ ἱἰ0 ({.ιο. 4. 153), ἀδι ]λ 05 ᾿ρϑιιπὶ μοβίεδ 

οὐτπ ργορτίϊ5 βιυἱ ἐπβιγαιηθ 15 δοοοϑβ856. 11. ΕἾ ἐδεθ 

απφείϊ ἀεοφεξόγμη!, εἰ ηἰνὶδιγαθαπι εἰ. ἀμτν Ομ Ο0η: 

Πίοῖυ5 γαῖ, μ"'ὸη δἰνὶὶ [105 ΔρρΆΓοΓΟ, Π6 ΤΠῸΧ (ἃ- 

ρίεπάυπι ραγίεγγοίλοογαϊ : ροδίᾳυδη) ἀυΐθη, {ΠΠῸΠ| ΡῈΓ 

οὐποίᾳ οοπίαϊαν!, οἱ {ἰφανὶῖ, ἰθπο ἀρράγθιῖ {Π| : υἱ 
εἰ οαϑ 1 φιοηυδ, ρυδίᾳυδιι ά ΟΣ ΘΙ μ] 01) 6}115 ν σογὶ 5᾽ν 

αὖ δηροὶ 5 ἀχοϊρι ἐπε 6556 ρἰδυάοηιθυ5,8ς μαι ΟἸ 

διϊ ρα 8. ϑ᾽ 6 διέ οἱ ζαγυι Ροδϑὶ [Γεθ ρᾶυ- 

ρου λει 5, Δ π}}5 οἱ δηαυ δια», η66}} ΘΧΟΙ ρΙΘ 65 ΔὈϊογυμὶ. 

ϑιφυΐθοπι, υἱ 7δη) ἀἰχὶ, πι!α ΟΠ γδίαβ πιιης οδίθπαί, 

ηυΐνυ5 05 Γγηυγ. Οὐ ἰφίτυν ἤῸ Οηηΐᾶ ΡΓΟΡΙΟΓ 

(6 ἴδοι διινῖ, ἤδης ἰ ΠΠἌΓῸ., οἱ πὴ Γ6 Υἱοι γί, 

Ετ 5 4υὶβ ὁχ ΠΠΠι5 ἀξβπιοι}5 τη ἰδ 18. (6 δάσαί, 4υ] 

1412 βαρμίαϊ, ἜΧργοῦγαιβ {0} ἃ. ἀΐοθηδ : Μίγα 115. μ8- 
Ευυβαυς 68, Πιομ διῇ ᾿ΓΔΠΒΙΕΓ : η6 {ΠΓΌΟΓΙ8, 6 1})0- 
γΘαΓ5.; δ6ιὶ οὐτῃ πηδιιδυδι ἶη6 γαϑροηάςθ, υἱ θογηΐηιμι 

δυάδι ἀϊοδιίοιη : Νοηπ οπαὐὶς θοπιΐπαπι ἴομπ (μι. 

5.116 φίογίαπι. ροιαηἰἀπλ4116 ΟἰδΓΟΙ5 ἀία 6 ἐπι θη- 

88Πι υἱπὶ ἀϊν} τ γυπὶ, Δάυγαγα (6 ᾿ἰυμθθαὶ,, 518 (γι ΘΓ. 

Νοη δηΐπὶ ΘΟηΓᾺ ΘΟΠΙΏΌΠ6ΠῚ ΠΟΠλδ .ΠῚ ΠΟΒΙΓΙΠ) ΟΠ}- 

πίυμη ἰΔηίυηι ἰνος [εοἷϊ ἀϊαθο δ ; 56ιε| οἰἰλπὶ φυοι 16 

ἰῃ βἰηφυϊοβ 6}118 δογνοϑ [85 δαπιονοῖ τηδο]ηδϑ ; ΠΟῃ 

(λυ αι ἰῃ πο 5, ἰθ ἀσβογι 8, δα οἰΐαπὶ ἰῃ υγΓΌ!θυ8, 

ἦι (ογἱβ, ἰπ γὶ μα ἢ 085; Π6( 16 Ρ6Γ 86 βου 566 οἱ 

μὲ Βοπιίηδβ οοφηδίο8 ποϑίγοϑβ. Ου]ὰ ἰρίτυγ (λοϊΘηι ηι 

Νοη ογθθηάυμπι οἱ, δυγθβῆιδ διη} ουϑίγιθηῦι, δά" 
Ιδίογαυ οὐΐο Βαυθδηάυβ : εἰ οὑπὶ πιλἦογα ργοηλ 1, 

᾿πἢ πηλς]5 ἀνογεαγὶ οὐπὶ οροτγίεὶ. Βἰχιίάθπι εἰ Ενδηῃ 

οὐπὶ 5ρ6 πη87}0γα οχίυ τ, ἴανο ἀδ)6οῖ!, ΤᾺΣ θδ 406 ἱρ5 

λυ ι ἀλλ]. Η 5.15 αυΐρρα ὁδὶ ἱμόχογα! 5, Ὀ6] 11 - 

406 σοη Γὰ Π05 δυκοδρὶξ πη ρ Δ ΟΆ}}}}6. 'Νὸς ἴϊἃ π08. 51- 

1.1 ποϑῖγβ διυδοιηυΝ, υἱ 16 ποϑίγβ ρογηϊοϊοΐ. ΑΥ̓ΘΓ- 

Βοηιγ ἰίδαυς ἱΠΠπἢ, ποι! ν6Γ}}}8 (Δ πὶ, 566] οἰΐδη 

ΟροΥΐ θυ; ΠΟῚ πιθηῖ6 580]0π|, 56 Δ0ί|})115, ὨΪ 146 

ηυοά ἰρδὶ μίἰδοϊ(υπὶ 51 [λαϊαιηυ8. : δῖ. οπηπί αυὰ θ 00 

νἰδοίια βυμὶ (μεἰοπηδ. Ναπι πα] || ρΟΠ Ιου, πθη 

υἱ ἀει, 564 υἱ δοεὶρίοι, Εχ γαρὶπᾶ ρο  ]Π]οίυγ, υἱ ὁυ- 

[γαῖ τοϑηιπὶ οἱ }ιιδι}|8π|; {Π 658 ΠΓῸ5 ἴῃ (ΘΓΓΔ 66 Ἰὰ- 

48605 ἰοινδη8 ἀ]06 σά5568,.,. Ὁἱ Εἱ ["}5 οἱ (6501 005 

γίνει ἰναβδιγὶβ : νἢ]ϊ ΠῸΒ 6 Οἰ!εβοθγθ, η6 ἡΠΠ1Ὸ 

εἰϊιοβοδηνιβ. ϑἰπ ΟΠ ροβοῖ! ΠῸ5 Ρ6Γ ἀἰνὶΠα5 ἃ {{{ 

δογίβ δ᾽ίςογα, δἰίδγαπι, ρῈΓ ρλΠρο (61 ΠΕΠΊΡ6, ΥἹΔΠῚ 

ἰηἰξ : φυοά ἴνν 300 ([οοἷι. Οὐπὶ νἱάἀοτὶι ἐπηΐτη ἩΪ 1] οἱ 

ποουΐδδα ἀϊν 125, ΡῈ Γ ραυρογίαίοπι γαῖα ποι, Π80 

νἷλ βρεδηβ 86 υἱοίυγίδιη ΓΟΡΟΓΙΔΙΙΓΙ ΠῚ 6556 : {10 

φυϊὰ 5ιυ 5 6856 ροϑϑὶί ̓  Ὁ υἱ Θπΐπὶ ἀἰν εἶ45 1ἰ6πλρο- 

ΤΑ ΟΓ ἴεγγα ροίυϊι, πιυ}10 πα ϑὶβ ραυρεγιδίο πὶ [ΟΓΙΪΙΘΓ 

Τεγεῖ : οἱ φυΐ ργωββθηιεβ αἰ νί185 ἤθη σοπουρ ]ΐ, ΔὈδ5θῃ- 

165 "οη χυςτγαί, φιεπιαθπιοάμηι Ὠδηι6 Ὀθδίυ5 Πα. 

βϑὰ εχ μαυρογιδῖς γυγϑιπὶ Βρ6ηἀάϊοῦ οεεῖυ8 6. 

Νδπι ἀϊν εἰα5 φυϊάοηι δυΐεγγα ροιυἷϊ πη] βπι8 116 ἀ.Ὲ- 

πῇ ; οαγδίοπὶ γ ΓῸ οὐρὰ θαυ ποη πιοάο αὐΐογγα 

ποι Ροιεῖ!, 564 οἰἴαπι [ὉΓΥ ΘΠ ΟΓὲ ΠῚ γοἀάϊαϊι, ᾿ρδι:Π1- 

46 πυάλιυπι οπηηΐἶθι15, Ρ᾿ΓΊ 05 ουγανΐὶ 5ρ]οπάογα θ0- 

Δ Ἰιορογαιίη στοῦ χατ᾽ ἐχείνων Μομίεία! οηία 5 [δἰ πΠ6 486 

το ἠάοται, φροείφιαπι {05 υἱοετῖς, Ὑἰἀοδ5ῖ8 χὰ ἴθ Βυης 
Ἰοςαπι βοίλν!ι Ετίἀοτίοηβ ΕἸεὶά. 
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ἢἷδ; ἰἀδοοφυδ αυϊὰ οοηϑὶ! ! οαρογαὶ ποϑοουαῖ. (0 

ρίυτγοβ οηΐμ ἰηΠίσαυαϊ ρ᾽αψα8, 60 νἈ]Θ ΙΒ Π]ΟΓΘΙῺ ΘΟΓΙΘ- 
υαἱ. Ἰἀδόχια Ομ 5 ἰοη.4115 οἱ Δ4}}}}}115, αυϊῷ π}}}}} 
ΠλΔΦ 15 ργοί οἷα υαι, δ νοῖυβ ΠΠυἀ (ο] .ηλ ουὐγΓῖ!, ὕὑχύγοιι 

ΠΘΙΙΡΘ, οἱ Δ55:Π|ρ8 ργον] ἀοηι185 ᾿ἰγγὰ, σα] δι 108 
618 1} 56 ΓΔ} 10 Ὁ Οἱ ἰγωρίεα ἀδβογιῖῖ, οἱ δ᾽ υ αι 50 
Ρυγιηϊοϊοδυμῃ {ΠΠι|4 ἀδγο σοηβ θη, υἱ ᾿Π|6 ἃ πη} }5 
ΡΓΟΓΘΙΒ ᾿ἰθαγοίυν, 564 ηθ486 ἰἰὰ ργῶνδ!υἷ : ΥΡ ΘΠΪΠὶ 

1116 αὐπαϊγαπάυ ο}1|8 οβοδιῃ δηϊπηδάνογιϊ,, 6 σαΠῚ π10}- 

ἴὰ ρῥγιιάθιϊα υχοτῖ, 6}115 διιαθὰ Ἰοφαθη!, οὁ5 Οὐ ϑιγιιχὶϊ. 
δ. 14 φυοά οἰἴαπι η05 ἴδοογα σοηυθηΐ; οἰἰπιϑὶ [Γὰ - 

ιγἷ8, οὐἱδηηϑὶ διηΐοὶ, δἰϑδὶ χυγὶβ Ὑο] 4] (6 γί οι) 5 ΠῸ6 

Ρογβοπᾶμ ἱπάπμοηϑ, ὩῸη ΟΟΏΖΓυΘΙ ΕἾΔ Ἰοαυδίυγ, Π0η δχ 

Ροῦβοιᾶ ἰοαιδιν}}8 σΟ δ᾽} πὶ Θχοίρεγο, 8044 Γαϊυηθ 

ρΡογηϊεἰοοί σοη δ} θς ἀϊσδηΐίθπ) ἀνογβαγὶ ἀθυδπλι:, 

δἰφιίάδαν πυης οἰΐδπη 5111} ἢλι}}1:| [Δ6]1, Οἱ ΘΟΥΏΙΗΙ - 

δΟΓΙΓΟΏ 5 ἰαγνδῖη Ἀ550}}} ; 836 ἀθ} θοΠ νυ 5 ν᾽ δῖ ιΓ, 

ρΡογηἰοϊοδα οἱ ΠιΟΥΪ5 ἡ η6ι0 ἀοίογίογα (1 σογθᾶ. 

Νὰ δι μοουμιομίυπι δά ]αγὶ, ἀϊαυοὶὶ; δἰ θοπαυηι 

ργαβδίηπάυ!η σογγίρογο, θεὶ ἐδι. Να ἰίλαι6 ἀροὶμίΔΙηΌΓ, 
θα ΡΟΣ ΟΠΊΠΘΙ πιράτιπὶ ἰγαη 4111} } 56 οἰ Πλ1Γ Υ]- 
ἰλη. Οτιόπι οηΐπὶ αἰ οὶ θεῖς, οαδίφαι (Ῥτου. ὅ. 13), 

ἱψαι. Οὐ ᾿άαι6 ΠΏρΓΟ 6 νἴνθη 68 ΓΟυ15 ὈΓΟΒ) ΓΒ 
[τυϊπιγ, ἴσης πληχίη!α ἀΟἰΘΔΠΏ15. : ΡΟΘΟμ 168 ΘΠΪπὶ 
ΘΘΏΡΟΥ {ἰπ 6 Γ6 ΟρΟΥΕΐ : {πΠ} ὙΟΓῸ πηλχίη]Ὲ Οὐπὶ ἰγῖϑίο 
1} ραϊυγ. Ουληάο δηΐμν ροῦ μᾶγι658 θοὺ5. ρ05:885 

αχίψι!, ἰονϊογοπι ρᾶγαὶ Υἱμἀ!οίαπι ; αυδηάο Δι|6Π} 566- 

Ιογὰ βίησυϊα δγὶ ρα θη 6, ἰῃ ΠΙΆΡΤΟ ΠῚ Π08 ἷη 115 με γθ6- 

γογδπίοβ ταβογναῖ υἱἰοτ6πὶ|. ΝΑΠὶ 51 ῃγΓῸ}}5 ΠΟΟ6558Ι ἃ 

αοἱ ΔΙ οιῖο,, πτυϊο πιαφὶβ ρασοαητθυ5. ΥἹἀ6 ΠδΙλι16 

αυυπίδηι θεῖ ρα! δηεἴλπὶ Ἔχ ραγίι8 ῬΌαλγδο, δα! γοιπθὴὶ 

ἀδηΐχια ργὸ Ομ 15. {0} Βιρρ] οἴαπν; μοὶ οὙπἰητιηι 

τοιιβ Ναδιοιούοιόπογ, οπμηΐυπι ἀπ άθτη ρΟΘ 15 [1 ; 

ἀἶνοβ θὰ 4υΐἷα πἰΒ}} ᾿ς Ἐγυμηπάγυηι "8558 ογαΐ, 

(60 πιαχῖπὶθ τοῖο} ΓΟἷϊ; αὐ ἰη 46 νὰ ἀο]εἰαίυ5, 

ἰ ̓ ς δι} οὐπηΐι ραπᾶ5 ἀαίυγυδ, ΟἹ ἡ Π]Π πὸ ̓ἢ πιλ- 

|15 σοηβοϊεἰοποιη γορογίγα οι ὶ. Αἰἰἀπηδῃ 4} [2π| διιῖ 

[14 {εἰχίἱ οἱ δια, αἱ ργα δοιἴϊα ἴδῃ} ΒΟΠΊΡΘΓ αι5- 

γαηΐ, οἱ [66 τί ἀἸσ 0}. γογῦα ργο[οι ηϊ : ΠΠΟΓΠἢ ῬΥΩ8561- 

εἰδας ἴγυδτ οἰαηΐυαβ; ἰυης ἀδ ἱποογιῖβ ργοβρίοἶδπι; ΥὙ6ι:- 

τὶ ἱπάϊφοθο, νο]υρίμ θυ 5ογυΐαπι, ἀρυϊαῦ ΓΒ ΒΘηΙΙ 

να. δ4 πιϊδὶ μούίογημπι ἀἴδπν, δὲ δοοὶρθ ογϑϑίϊ- 

ἐπι. Ο ἰηφοιίοπι βία! ἐαπ ᾿ [ὼ αὐὸ 40 Βἰγοὶβ εἰ 

μογοὶβ ἀἰεγυηι 4} ἰ]ϊὰ Ἰοφυύμμιν ὃ ΝᾺΠῚ 521 608, 

4 δῇ υχογαπὶ ργοχἰπιὶ δαὶ πἰ πιεῖ, Ποη δἰη1} ρΓο- 

ν]ιδία Βοπιΐμθ5 γορυϊαῦὶ (}6γ. ὅ. 8), η1|5. 205 ουἱρὰ - 

νἱϊ δἱ 05 ΠΓοῦδ, ῬΟΓΟΟΒ οἱ βίη ἷβ ̓ η9]ρ᾽ ΘΠ ΟΓῸ5 6558 

οχἰσυϊμηθηυθ, 4] οἰδγίογα 15. 405 ὁ6}}}8 ν᾽ ἀθῆιηγ, 

ἰποθυία δβ86 ριιίδηὶ 3 51 δηΐμν η0}}} 4}}} ογεάΐβ5, ἀ:βιηο- 

πἰϊνις βαϊίθπι δἀβία ἀυπὶ νϑγθογαθί; [15 50 Π οὶ ααὶ 

ἰη ραγπίοἴθπι ποϑίγαιη Π1}}}} πο ἀϊοιηΐὶ οἱ ἀρυνῖ, Νο- 

406 οηἷπὶ ἢυ6 ποράιυτυβ 65, ἴρδ05. ΠΘΙΏΡΘ ηἶΠ}} μοι 

6616 υὧἱ ἀδοίἴλπι ποβίγαπι δυροληΐ, σοί ηη:5 πιείθπι 

δυΐογδηϊ, οἰ οί αθ αἱ Γυἱυ1Ὸ }υάϊεῖο ἤάεπη ποβὸ- 

πιιι8. Αἰἰαπιθη αυΐ ἢ οπρίυμ!, οἰδπιαπῖο5 δὲ υ]}- 

Ἰληίο5 βΒερα,, ἰογηθηια {ΠΠ|᾿π δά! δ 18 ργαἀϊοδμὶ (6). 

ὕπά6 ἰφίιυν. μας ἀΐοιμ!, οἱ σομίγα αυδπὶ νοϊηί 10- 

(4) ηυᾷ Πἷς ἀδ ἀππιοηίαοίϑ ἀϊευπίυν, οὐϑεγνδίυ ἀΐσῃ 
500 :. - 
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4υυνιν ΝΟ Αϊλ ἀὰ οδυθα, αυδηὶ αυοά πιλ]οτῖ 

Ἔογυοίαια οοφϑηίυν. Νουα οηΐαι γ]]δηΐ ϑρόπὶθ σ0η- 

{πογὶ, Ὑ6] 86 ἃ πιογίυ͵β ποι ηΐθυ8 ἰογαυοῦὶ, νοὶ 

86. οἰπηΐῃο σγᾶνο αυϊάρίαπι μαι]. θυ γθο ἀδ ὀδυϑᾶ 

[80 ἃ πιὸ ἀΐοία δι Ουΐϊα ἀιηοηθβ, 40] ποϊυπὶ 

ογεὰϊ φοποηηδπι, ἰηθη ἐοβοππδ οΟηΠίοηίυΓ : ἴὰ 

γ6ΓῸ 4] ἰΔιῖο αἰζπαγὶ Βόθογα, αυΐψυς ἱπε Δ Β 11π| 

ΔΟΗ80Γ8 68 Πιγϑίογίογιπι, ποθ [108 ἱπιϊἀτὶβ, 86ἀ 

οἰΐδπὶ "18 ἀοίογιοῦ ἰδοῖυβ 65. Ἐοα"ΐ5, ἰπᾳυΐθ8, 80 

ἰνΐδγηο τοι, οἱ ἢὸ υυπιίανι ἢ 5.4 οἱ ἀδ 6:18 

4υΐθ. νοιΐϊ, ἀϊχίίψυα Παυπὶ 6856. 4υἱ] οπιπία ογεᾶν]ι ἢ 

Οιιοά δυϊδπὶ δαϊπιλπὶ ἰἰᾶῦδδπι8 πΠ16 ραΪαπὶ 6ϑὶ 

51 οηἶῃ [4 δοϊυπι 405 δ0Ὁ δϑρθοίυπι οαὐπηϊ ΟΓ6- 

ὐϊυτυβ 65, 86 46 60, ἀδ6 δηφθ}}8, ἀθ πιεηίθ οἱ ἀδ 

δηΐπια ἀυυ ϊα5, δἷς {0} ] οπιηΐα νϑυ 118 ἀορη)δία ρΡ65- 
δι ἱνυηὶ. Αἰφαΐ δὶ δὺὉ βδηϑυπὶ οδἀδηι 1:5 ἰδ - 

ἰυπὶ νἱβ ὀγδάδγα, ἰ ν 151} } 805 πιδαφὶθ 418 Π| Υἱ51}}}} 08 

οΓο 5. οροιίοί. Οιοά 5 οἰυραπάιϊπι νἱἀδαίυγ ἰά φυοά 

αἰχὶ, δἰδϑιηθη νογύπὶ οἱ δρυδ ᾿θθηΐ6 ργβ 1105 ᾿η 60η- 

ἔε550 65ϊ. Οου}Ϊ οἰ πὶ 8:2206 (ἈΠΠυτΠΓ, ποη ἰη ἰην 81 }}}}- 

μυ51Δη6π| (ἢ φυῖρρα ποη ΠΟΙ), 564 ἰη 1}}15 οἰ η] 

401 ΘΟΓΠΟΓΟ δὶ υἱάδηϊαν ; οὐδίδηϊα 96 Πα πὶ 
ἀἰδίδηια., δὑὶ Δ6ΓΟ, δ01 πῆρα αἰΐο ἱπίθηϊδ, «ὖἱ 

γᾶ, δὺ0ϊ 50] οὐ υἀῆηα6, δι ϑοχοθη 8 4115 Οδὶς 8 

Δοσυγδιοπθπ) (Ο]6ι 1 θ05 : 8η}Π|8 ἃυϊ6 πὶ οΟρ᾽(8- 

ιἰο., 8ὶ αἰνίπατυπὶ ϑογ υγάγυπα [66 ρογίαπαδίιγ, 

οσυγϑι 8 ἃς ΟΟΓΙ.8. ΓΟΡΙῺ ἰυσίοίυπι (ογοῖ. Να [18 - 

716 πὸ5 ἔθ5805 [γυςίγα ἀδο ρἰΆΠ}05, ΠΟΥ ὈΓΏΘΙΟΙ Υἱἱ Ὁ 86- 

φιυϊείδιν μυὐυϑηιοάὶ ἀθ πηι} 65 ρατίδη, οἰἶδιη γΓῸ 0518 

ἀυρπιλι θυ γα ν ογοὶ ΠΟ ἷ58. Υἱαὶ ᾿ση 8 Θοουπυ 6 ΙΠιι15. 

(ἰογία δἱ Ἰυαϊοίυπη) ΠΟῊ 681. ποαυὸ ροθηδϑ ἀΔὈὶΠ}}5 

Βοοίογυπ), ἤ6706 ᾿Δθογυπὶ ργΓηἶα συμϑοσυδηυγ. Ῥογ- 

Ροηῦμα, 405)50, φυο (οιάϑηϊ Ὀ] ΔΒ ρθη}: νϑϑίγοθ, οὐπὶ 

αἀἱεἰιἰ8, θουπ ἰυπίυη, πιίση, ἰοἱ ἰΔθοΓο 8 βυάογοθα|υθ 

ἀεδρίοογθ. Εὶ φυοπιοάο ᾿Ξ. γαιοπὶ οοηβοηᾶ [ιογίηι 

δοπιοπδίιταίε πιόγοδάδηι υἱτιιμΐ οἰ υἱδ᾽ ρωπαηὶ πῃ 

αἰϊογα υἱα τοξεγυαγὶ. --- ἘΛδὶ οιἷπὶ ποη δἰϊαηάο, 58]- 
6 6Χ [15 71:6 ἰῃ ἀθη)0 ἰυΔ σογτυπίυῦ ᾿ς Οχρίοτδ, 

αἱ ἰυὸ φυδπὶ ὐϑυγάδ [120 51᾽ε| ἀδργο οηά65. ΕΠΙΔΠγϑὶ 

ὀρ δἀπιοάυμῃ ἰηδυιπδηυ8 518 30 γα 6115, ἴπιο ᾿ρ5.8 
[ἐγ]58 ἱπη πη πίον, Π01168 66 116 ϑαεῦνυπ) ἰυυπὶ ὈΘΠΘΥΟΪ ΠῚ 

1}}}} πηογίοπϑ βἷπδ ργ πο ΓΟ  Π4ΠΘΓΘ,, δοὰ οἱ ᾿ θογία 8 
ἀοηδ8, εἰ ρδουπῖδ πΠ6ΓΟ ; οἱ «υἷα (υ ἀδοράδηβ π| ἢ} 

Ροίδ5 υἱιγὰ ἱμϑὶ οοηίογγα θουΐ, 14 ἀρυὰ ἰἰογοὰθβ 005 

ουΓᾶ5, Γορλη8 Πἰ ἢ Ζ6 Πθη ἃ 56Π5, υἱ π6 ᾿Π|6 56 ΠΊΟΓ- 

οδάδ πηληθδᾶϊ. Αἰαυὶΐ 5ὶ ἐ ποαιδπὶ ᾿οπιο,, ἰἰα Πυπηδηυ8 
᾿δηΐψζηυδηι 68 ὄγζὰ [Δ] πὶ, 1η ἱπηπηθπβα θεαὶ θ0- 
εἰ148, ἱμ6Π80}}}8 Ὀοηΐση 45, (Δι 114 πηαπιϑυοιυάο, 
[Δ1}}|058 δυος, Ῥοίγυπ), Βαϊ, ΦΖλοοθιη οἱ 2081- 

Π6 1, υοιίτα ρΓΟΡΙΟΓ ᾿Πἰυπ ὀδυγίθ 65, νἱμοίοβ, 

Πυφο 05, δυσιῖ θυ ἀδηογβοβ, [ογὶβ Ου]θοί95., πιοσιΐ 

ἰγλ 105, Δ] 486 ᾿ππυπΊο γα ρ45503, ἱποογοηδίος ΓΟ Ϊπη- 

ιοὶ ἢ Αφοηοι] δία ϑδης Υἱοίόγοπ ἰη ΟἸγρίεἶς ργαα]- 
οδἱ οἱ οΘὐγοῃδὶ, ᾿ΟΓ.Β ΒΟΓΥΌΠΊ, ΓΟΧ [ἢ ΠΠ|6Ππ| ΠΟποΓαὶ, 

οἱ αυίΐϊδᾳυδ ἀδπι ΠΠΠυ πὶ 4] 5}}}} πλϊ πἰϑιγαυθῦῖὶ αι 

μοϊοδὶ ὕυοηΐδ τοπημδγαὶ : θουδαᾷθς δοῖυ8, Ροδὶ ἴϑιν108 

Βυίογοβ οἱ ἰ ΟΓ65, Β66 ΡΑΓΥΙΠῚ Π6Ὸ τηλβηι πὶ ἰμ5}5 

βυηυπὶ οοηίεγι, β6ὰ [υ5ι} 111} ἃς ρῥὶϊ υἱγὶ, φυ! Οὔ" δ 

Υἰγίυ 5 ἤϑηι5 δάϊογυπὶ, οδάθηι ὁγυηΐὶ οοπάϊιίθηα, 

5. ΦΌΔΛΝΝΙΘ ΟΠΠΛΥΒΟΘΒΊΟΙΜΙ ΔΊΙΟΙΠΕΡ. ΟΟΥΘΤΑΝΤΙΝΟΡ, 

4η18 πιο οὶ, ραγτιοἰάφΒ, Ποπιϊοἰ δ ἰπιυ]οῦυδι4υθ 

οἴυπϑογοϑ' ̓  οηυλ ἰπϑῖ 1 8. γαῖ ἢ δὲ δηΐπὶ πὶ ἢ} 

Ὁ] ΕΓ ἐϑὶ ροβί ἀΐβοθϑδυῖ ὃσ ἢδς Υἱίδ, οἱ δἱ ποβίγῷ βἰηνἱ 

ΡΓα 56 η{15 γ| 5 1 π}}}0 08 οἰγοι πη δογὶρία, ἰη οὐδ πὴ κυ πὶ 
βίαια αἱ δ οἱ {Π;: 0 θοη δοίη ἰη βίαια. 9] δι ΐπι, 

δοουηάιμη (6, Ροϑ1Πλς δοάσιη ἰῃ βίδια ϑἰηϊ : δὲ ᾿ς, 

ἢ} ἴῃ ἐγαηαυ  Π 816, [ν} ἢ} δι ρΡ] οἷο 010 ἰΘΠΊΡΟΓΘ τὸ ῦ- 

5311) δυηΐ. ΕΘ υἷ5 ΤΥ ΓΔηηι8 ἱπιηΔη}9, 4018 ΠΟΠΊΟ ΘΓ" 

ἀε118 οἱ ἰηΠυΠη πὺ8 56 ΓΥῸ8 51}. 0570 5005 56 6χο6- 

μἱι 7 Υἱάδη᾽ ἰηφοπίθπὶ δοϑυγοϊαίοπ), οἱ αὶ ἢηΐδ 5}1 

12}158. γα(ἱσοὶ ηἰϊ 3 ΠΙΔη1|6 δὶ ἡ}}0 4110, 06 5αἰΐοιη το ϊο- 

οἰηΐο δγυάϊίυ9, δι μοβοϊπιλπιὶ ΟΡ ἰδ πὶ ΓΟρΙ ΐς 

ἴυδὸ πΙ|Δ}}|}4πὶ., οἱ ἸΔθΟΓΟ8 ἢγο υἱγίυ6 δυβοὶρε,, οἱ σης 

5065 ἸΟδΙΓΆ ΠΟ 6556 ὈΓΘΒ6 15 νἱ 1:5 11 η}}11}9ι15 ΟἾΓΟΙ}» 

βογὶρία. δῖ 48 δυΐθπ) αυξγαὶ ἃ (6 : οηαυΐβ ἰπι 6 

νΘΠ16Π5 [114 πυπιἰαΥ]ῖ Υ γοϑροηάθ {ΠΠ| : ἤοπηυ αυϊάσοπι 

ὨΠ]1ὺ5 : ΠΔΠΊ 5] ΒΟΠΙΟ οϑ86ῖ, η0ῃ {ΠΠ σγοάϊτυπ] 806 

[υἱεϑ6ῖ, υἱροίθ φυὶ Γ68 ὀχαφφογαγοῖ Δι} ΠΠογοίαι6 : 

Δηφοϊογυπ) ἡογο Ὠοηιΐηυ 1}14 οπιηΐα δοουγαῖα ἡπηιἷ8- 
νἷι. Ουἱᾷά ογὕζο ορυ8 ποιηΐπθ,, οὐπὶ ͵β8 4 ρΠ85 ἃ 
ΠΟ8 ὀχδοίηγυβ δὲ, (φυοι! ἀΐα οἰαπιοὶ 86 σφ ΘΙ ΘΠ ΠΔ ΠῚ 

ρϑγλνίβ86, οἱ ΓΟΘΠΠἢ ΟΟΠΟΘΒΒυΓΌΠῚ 6556, ΠΟΓΌΠΊζΘ 

ΠΟ 5 ἀΓφυπηθηία Οἰαγα ργθθοαὶ ἢ ΝΑΙ δὶ πο [68 - 
ἰυγιι9 6556ῖ, η6 ἰδ ψφυΐϊάοηι υπη4υ πη) ρΟοΠλ5 οσορ δϑεῖ. 

Ετοηΐπὶ ἰὰ ασυοᾳυς αιοπιοίο εὐπὶ Γαϊΐ0η6 σΟὨϑοιιοὶ, 6 Σ 

(λοϊποσγοβὶβ ἃἰΐος ρυ γί, 4|105 πιηἰπηα Ὁ Νλη) 5ἱ ἤδυ8 

ΡΟΓβΟη85 ΠΟ δοείρί!, αυοὰ νΘΓῸ ΠῚ ΘΟΓΙ6 65ῖ, οἷ πε 

υἱιυβ 681. πὸ ἱπρυηθ δυΐγα εἰν  Πος 6ηΐπι Π|2]0- 
ΤΟΙ 43Π| βΌρτγα ἀΐοία αἰ ΠΟ δι 6 πὶ πηοτοὶ. δὰ ϑἱ 
ΒοπῸ π|6 δηΐπιο δυάϊγα νου 8, πᾶπς φυοφια δοὶ- 
τοι 8 αυϊοδίοηδη). (Δ ΠΔΠ| ΘΓΒῸ 50 0{|}0 6517 Ναδε 

ἃ ΟΠΊΠΪΒΕ5 ἰϊΐὸ ρα πα9 οχίχιι, πὸ ἀ46 ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΪΟΙ6 
ἀδβρογὸϑ οἱ ἀὰ (υἱυγο }ιἀϊοῖο, 485] ΟἸπ65 Βα ραῃδς 
ἀδάοσγιηϊ : 6406 Οὔ 65 ἱπηρυη 5[η1}1 αὐΐγ ; π6 ρι65 
ομληΐα δἰπα υ1]α ρτγονί ἀθπίἃ φογὶ : δβοι οἱ ρυηῖϊϊ,, οἱ 
ποη ρυηΐϊ. Οὐπὶ μυπὶ! ἀυ!6πὶ, οβίοιμϊ!,, 56 οἰΐαπὶ 80 

1}}18 φυὶ ἷς ρῥίἐχὶ ϑιιηῖ ραη45 ἰἰἰἰΐς οὀσδοίυγαπ), 6586 ; 

δ ν6ΓῸ ποθὴ ρυηΐί, 6 τἀ ογοδοπάσηι ἱπάσοί!, 6558 

Ροϑῖ δχοδϑϑιπὶ ἐχ 86 Υἱῖα {γτἰδυηα] Πογγεπάυπι. 8 
ΡΟΙΤΟ ῥγίογα οπληΐπο πορὶ φογαῖ,, π0}}05 εἷς ρυπίγεῖ, 

Π0}105 νϑηοίϊοϊϊ5 αἰποαγοὶ : ἤὰης Διΐθπὶ τὶ 65. {ΠΠππ| 

Ργορῖον (6 οἱ οα"υπὶ οχιοπάϊθς6, οἱ βοῖδηι δοοδι 556, 

οἱ ἰογγαπὶ [ὑπάλ556, αἱ πιάτα [1886 οἱ ΔοΓδιὴ ρ8η- 
ἀΪ856, οἱ ᾿υηα; ΟἰἰΓ805 ἀἰδροπυΐ556, οἱ δηηὶ ἰδηραβῖ8- 

Εἰ ἱπιπιοῖλς βίδιι:56 ἰοῦ68, οοδίογδυ!θ οπιηΐᾶ 

ἰρδβῖυϑ πεῖ δοσυγαῖα ουγϑύπι 5}πὶ ρδΡο γα. Δί επΐπὶ 

πδίυγα ΠΟΒίΓ3, παίυγὰ αιυᾳίδ ἰγγαι  ση8 9} υπι, δογΡρη- 
ἰἰαϊα, φηδάδηϊίαιη., νοϊδιυπὶ, παίαπιϊαπ), δογυπι 

40:8 ἰη 5ίασινἱβ, ἰπ (Ὁ"||06.8. 'ῃ δυπϊηΐθυ5, ἴῃ ᾿ποημ]- 

υυδ.. 1ῃ Φ ΠΠΠὺ5., ἰῇ ἀοιπὶλι5., ἰπ 80 Γ6, ἴῃ σαπρῖξ, 

Ὀἰδηῖορ,, 86:8, ΔΓΌΟΓΘΒ 561) 51 65. Γ68, 56 ΒΔΕ, 

Γ΄ υοἰυοβο τοὶ ἰηἰγυοϊυοβς, οπιηΐα ἀσπιαπ ἂὖ ἰπάἀοίοϑβ88 

14 πιδῆυ πηοῖλ νἱί3πὶ ποΞίγαπὶ [ονοηΐ, ποη δὰ ὕϑυηιὶ 

ἰληΐυη), 56ἀ οἰΐδπὶ δά 6 ΓΑ] 16 π| ὀχδγοθηάδῃ οἱ δὰ 

[λυἱαῖιπι πιἰ ἰδία γίυπι δυυπι Ὠ0}}15 ρΓΘΒδἾ4. Τϑη- 

ἰυτὴ ἰίδφυο νἱάθη8 γογυπὶ ογαΐποπὶ οἰδϑὶ οχίξυδηι βοΐ πν 

οἷυ5 Ραγίοιβ γοίδυδιηυβ, ἀΐοογα αὐάδ8.,, οὐπὶ 4φυΐ ιοῖ 

ἰΔηίΔ41:16 ρΓΟΡΙΟΓ (6 Ορεγαΐυβ 681, ἴῃ Οχί ΓΟ ἶ5 ἰ6 Π6- 

Δ. ΑἸ, πηιγογπιημ6 Ε[ΠΌ45ΟΥΕ2. 
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Ὑλρ δὴ πρὸς τυῦτο ἁντερεῖς, ὅτι οὐ "" πάντα ὥστε 
αὐξῆσαι τὴν ῥᾳθυμίαν ἡμῶν πράττουσι, χαὶ τὸν τῆς 
γεέννης ἐχλῦσαι φόδον, χαὶ ἀπιστηθῆναι τὰ ἐχεῖ 
διχαστήρια. ᾿Αλλ᾽ ὅμως οἱ ταῦτα βουλόμενοι 55, 
βοῶντες χαὶ ὀλολύζοντες πολλάχις τὰς ἐχεῖ βασάνους 
ἀναχηρύττουσι, Πόθεν οὖν ταῦτα λέγουσι, καὶ ἐναντία 
ὧν βούλονται φθέγγονται: Οὐδαμόθεν ἄλλοθεν, ἀλλ᾽ 
ἐχ τοῦ πλείονα ὑπομένειν ἀνάγχην. Οὐ γὰρ ἂν ἢδου- 
λήθησαν ἐχόντες ὁμολογεῖν, οὐδ' ὅτι ὑπὸ νεχρῶν 
ἀνθρώπων βασανίξονται, οὐδ᾽ ὅτι ὅλως πἀσχουσὶ τι 
δεινόν. Πρὸς τί οὖν μοι ταῦτα εἴρηται; Ὅτι δαίμονες 
ὁμολογοῦσι γέενναν, οἵ βουλόμενοι ἀπιστεῖσθαι 
γέενναν" σὺ δὲ, ὁ τοσαύτης ἀπολαύων τιμῆς, καὶ 
ἀποῤῥήτων χοινωνήσας μυστηρίων, οὐδὲ ἐχείνους 
μιμῇ, ἀλλὰ χαὶ τούτων ἀγνωμονάστερος γέγονας. 
Καὶ τίς ἦλθεν ἐκ τῶν ἐν ἄδου, φησὶ, χαὶ ταῦτα ἀπὴγ- 
γείλεν ; ̓Απὸ γὰρ τῶν οὐρακῶν τίς παρεγένετο, χαὶ 
εἶπεν ὅτι Θεός ἐστιν ὁ τὰ πάντα δημιουργήσας ; Ὅτι 
δὲ ψυχὴν ἔχομεν, πόθεν δῆλον - Εἰ γὰρ δὴ τοῖς ὁρωμέ- 
νοῖς μέλλεις πιστεύειν, χαὶ περὶ Θεοῦ, χαὶ πε 
ἀγγέλων, καὶ περὶ νοῦ, χαὶ περὶ ψυχῆς ἀμφιθαλεῖς ἢ, 
χαὶ οὕτω σοι πάντα οἰχήσεται τὰ τῆς ἀληθείας 
δόγματα, Καίτοιγε εἰ τοῖς φανεροῖς πιστεύειν βούλει, 
τοῖς ἀοράτοις μᾶλλον ἣ τοῖς ὁρωμένοις πιστεύειν δεῖ. 
Εἰ 55 χαὶ παράδοξον τὸ εἰρημένον, ἀλλ᾽ ὅμως ἀληθὲς, 
καὶ παρὰ τοῖς νοῦν ἔχουσι σφόδρα ὡμολογημένον. 
Οἱ μὲν γὰρ ὀφθαλμοὶ πολλὰ σφάλλονται, οὐχ ἐν τοῖς 
ἀοράτοις μόνον "3 (ἐχεῖνα γὰρ οὐδὲ ἴσασιν), ἀλλὰ χαὶ 
ἐν αὐτοῖς οἷς δοκοῦσιν ὁρᾷν, καὶ διαστήματος, χαὶ 
ἀέρος, καὶ διαναίας ἀλλαχοῦ τετραμμένης, καὶ θυμοῦ, 
χαὶ φροντίδος, χαὶ μυρίων ἑτέρων 5 ἐμποδιζόντων 
αὐτῶν τὴν ἀμρίέδειαν " ὁ δὲ τῆς ψυχῆς λογισμὸς, ἂν 
τὸ φῶς δέξηται τῶν θείων Γραφῶν, ἀχριθδέστερον χαὶ 
ἀνεξαπάτητου τῶν ὄντων ἔσται χριτήριον. Μὴ δὴ 
μάτην ἑαυτοὺς ἀπατῶμεν, μηδὲ πρὸς τῇ ῥᾳθυμίᾳ τοῦ 
βίου, τῇ διὰ τῶν τοιούτων τιχτομένῃ δογμάτων, καὶ 
ὑπὲρ αὐτῶν τῶν δογμάτων χαλεπώτερον ἑαυτοῖς 
ἐπισωρεύωμεν 5 πῦρ. Εἰ γὰρ μὴ ἔστι χρίσις, μηδὲ 
εὐθύνας δώσομεν τῶν πεπραγμένων, οὐδὲ τιμὰς τῶν 
πεπονημένων ληψόμεθα. Ἐννόησον οὗ 3 τείνει τὰ τῆς 
βλασφημίας ὑμῶν, ὅταν λέγητε τὸν δίχαιον Θεὸν χαὶ 
φιλάνθρωπον χαὶ ἥμερον τοσούτους πόνους χαὶ ἱδρῶτας 
ὑπερορᾷν. Καὶ πῶς ἂν ἔχοι ταῦτα λόγον ; 

ΕΓ γὰρ μηδαμόθεν ἄλλοθεν, ἀπὸ γοῦν τῶν χατὰ 
τὴν οἰκίαν τὴν σὴν ταῦτα συλλογίζου, καὶ τότε ὄψει 
τὸ ἄτοπον. Κἂν γὰρ[1 16] μβυριάχις ἧς αὐτὸς ὠμὸς 
γαὶ ἀπάνθρωπος, χαὶ θηρίων αὐτῶν ἀγριώτερος 57, 
οὐκ ἂν ἕλοιο τὸν οἰχέτην τὸν εὔνουν γενόμενον τελευ- 
τῶν ἀφεῖναι ἄτιμον, ἀλλὰ χαὶ ἐλευθερίᾳ ἀμείδῃ 5, 
χαὶ χρημάτων δωρεᾷ᾽ καὶ ἐπειδὴ αὐτὸς λουπὸν ἀπιὼν 
οὐδὲν δύνασαι: εἰς αὐτὸν ἐργάσασθαι ἀγαθὸν, τοῖς 
μέλλουσί σον χληρονομεῖν 59 τῆς οὐσίας ἐπισχήπτεις 
ὑπὲρ αὐτοῦ, δεόμενος, παραχαλῶν, πάντα ποιῶν, 
ὥστε μὴ μεῖναι αὐτὸν ἀγέραστον. Εἶτα σὺ μὲν, ὁ 
πονηρὸς, οὕτω χρηστὸς καὶ φιλάνθρωπος γίνη πρὸς 
τὺν οἰχέτην᾽ ἡ δὲ ἄπειρος ἀγαθότης, ὁ Θεὸς, ἡ ἄφατος 
φιλανθρωπία, ἡ τοσαύτη χρηστάτης, τοὺς οἰχέτας 
τοὺς ἑαυτοῦ τοὺς περὶ Πέτρον χαὶ Παῦλον ναὶ Ἰάχω.-. 
ὅον χαὶ Ἰωάννην, τοὺς χαθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν δι᾽ αὐ- 
τὸν λιμώξαντας, δεσμευθέντας, μαστιχθέντας, χατα. 
ποντισθέντας, θηρίοις παραδοθέντας 5. ἀποθνήσχον- 

79 οὐ οηι. Ε΄. 
οὕτω οπι. Α. Β. 55Εὶ γάρ Β. εἰ ου. Ε΄ 
"4 01] ποῦ Ε΄, οἔ τείνει] οἷα Α. Β. (, 81 ἀγριώτε ς 
ἀμείδεις Ὁ. Ε, 53) χλῃρογομεῖν ] χλ βονόμοις ἃ. ἑ. τ 
θέντας ροβὶ λιμώξαντας οὐἸ]οοϑιῖ Α, Β. 5») ἁ 
οἰ τποχ ἔχοιεν ΕΜ. 52 ἀρετῆς] τῆς ἀρετῆς Κὶ 
(!»:8) ". Ε΄. Ε. 91 δι᾽ ὧν] χαὶ δι’ ὧν Α. Β. (. 
᾿ παρασχευάςς: ἴδει. 8 σελήνης Εθα, οἱ ν᾽. Ὁ. 
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τας, τοσαῦτα παθόντας ἃ μηδὲ ἀριθμῆσαι ἕνι, ἀστε- 
φανώτους περιόψεται ; Καὶ ὁ μὲν ἀγωνοθέτης τὸν. 
᾿Ὀλυμπιονίχην ἀναχηρύττει χαὶ στεφανοῖ, χαὶ ὁ δε-. 
σπότης τὸν οἰχέτην, χαὶ ὁ βασιλεὺς τὸν στρατιώτην, 
χαὶ ἕἔχαστος ἁπλῶς τὸν θεραπεύσαντα αὐτὸν, οἷς δύ-. 
ναται ἀμείδεται χαλοῖς " ὁ δὲ Θεὸς μόνος, μετὰ τοὺς 
τοσούτους ἱδρῶτας χαὶ πόνους, οὐ μιχρὸν, οὐ μέγα αὖ-. 
τοῖς ἀγαθὸν ἀποδίδωσιν, ἀλλ᾽ οἱ δέκαιοι χαὶ εὐσεδεῖς. 
ἐχεῖνοι, χαὶ πᾶσαν ἀρετὴν ἐπελθόντες, ἐν τοῖς αὐτοῖς χεί:. 
σονται τοῖς μοιχοῖς, καὶ πατραλοίαις, χαὶ ἀνδροφόνοις, 
χαὶ τυμδωρύχοις 3"; Καὶ ποῦ ταῦτα ἂν ἔχοι λόγον.: 
Εἰ γὰρ μηδὲν μετὰ τὴν ἐντεῦθέν ἐστιν ἀποδημίαν. . 
ἀλλὰ μέχρι τῶν παρόντων τὰ ἡμέτερα, ἐν τοῖς 
αὐτοῖς ἐχεῖνοι τούτοις " μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἐν τοῖς αὐτοῖς. 
Εἰ γὰρ καὶ μετὰ ταῦτα ἐν τοῖς αὐτοῖς, χατὰ τὸν σὸν 
λόγον, ἀλλ᾽ ἐνταῦθα ἐν ἀνέσει μὲν οὗτοι, ἐν χολάσει 
δὲ ἐχεῖνο: τὸν πάντα γεγόνασι χρόνον. Καὶ ποῖος 
τοῦτο τύραννος, τίς ὠμὸς ἄνθρωπος χαὶλ ἀπηνὴς οὕτω 

περὶ τῶν αὐτοῦ ποτε ἐδουλεύσατο θεραπόντων χαὶ 
ὑπηχόων; Εἶδες τῆς ἀτοπίας τὴν ὑπερδολὴν, χαὶ 
ποῦ τελευτᾷ ὁ λόγος οὗτος ; Οὐχοῦν εἰ χαὶ μηδαμόθεν 
ἄλλοθεν βούλει, ἀπὸ τούτων τῶν λογισμῶν παιδευ» 
θεὶς, ἀπαλλάγηθι τῆς πονηρᾶς ταύτης ὑπονοίας, 
χαὶ φεῦγε καχίαν, καὶ τῶν ὑπὲρ ἀρετῆς 5") ἀντέχου 
πόνων χαὶ τότες εἴσῃ σαφῶς, ὅτι οὐ μέχρι τοῦ παρ-. 
ὄντος βίον τὰ ἡμέτερα ἔστηχε. Κἄν τις ἔρηταί σε, 
Τίς ἐλθὼν ἐχεῖθεν "" ἀπήγγειλε τὰ ἐχεῖ; εἰπὲ ποὸς 
αὐτόν" ᾿Ανθρώπων μὲν οὐδὲ εἷς " ἦ γὰρ ἂν καὶ 9585. 
ἠπιστήθη πολλάχις, ἅτε χομπάζων χαὶ ἐπαίρων τὰ 
πρᾶγμα" ὁ δὲ τῶν ἀγγέλων Δεσπότης πάντα μετὰ. 
ἀχριδείας ἑχεῖνα ἀπήγγειλε. Τί τοίνυν ἡμῖν δεῖ ἀν- 
θρώπονυ, τοῦ μέλλοντος; ἡμᾶς εὐθύνας ἀπαιτεῖν χαθ᾿" 
ἑχάστην ἡμέραν βοῶντος, ἄτι καὶ γέενναν ἡτοίμασε, 
χαὶ βασιλείαν παρεσχεύασε, χαὶ τούτων ἡμῖν ἀπο-. 
δείξεις παρασχομένου σαφεῖς; ΕἸ γὰρ μὴ ἔμελλε. 
χρίνειν, οὐδ᾽ ἂν ἐνταῦθα δίχην ἀπήτησε, Καὶ γὰρ 
καὶ αὐτὸ τοῦτο πῶς ἂν ἔχοι λόγον, τὸ τῶν πον, ρῶν 
τοὺς μὲν χολάζεσθαι, τοὺς δὲ μὴ χολάζεσθαι; [177] 
Εἰ γὰρ μὴ προσωπολήπτης ἐστὶν ὁ Θεὸς, ὥσπερ οὖν 
οὐδέ ἔστι, τί δήποτε τὸν μὲν ἀπήτησε δίχην, τὸν δὲ 
ἀφῆχεν ἀτιμώρητον ἀπελθεῖν; Τοῦτο γὰρ τοῦ προ- 
τέρου πάλιν ἐστὶν ἀπορώτερον. ᾿Αλλ᾽ εἰ βούλεαθε μετ" 
εὐγνωμοσύνης ἀχούειν τῶν λεγομένων, καὶ ταύτην. 
διαλύσομεν τὴν ἀπορίαν. Τίς οὖν ἐστιν ἡ λύσις;. 
Οὔτε" πάντας ἐνταῦθα ἀπαιτεὶ δίχην, ἵνα μὴ ἀπο- 

γνῷς τὴν ἀνάστασιν, καὶ ἀπελπίσῃς τὴν χρίσιν, ὡς- 
πάντων ἐνταῦθα διδόντων λόγον " οὔτε πάντας ἀφίη- 
σιν ἀτιμωρητὶ ἀπελθεῖν, ἵνα μὴ πάλιν ἀπρονόητα, 
εἶναι τὰ πάντα νομίσῃς " ἀλλὰ χαὶ χολάζει, καὶ οὐ 
χολάζει᾽ δι’ ὧν" μὲν χολάζει, δεικνὺς "5 ὅτι χαὶ. 
ἐχεῖ τοὺς οὐ 3" χολασθέντας ἐνταῦθα ἀπαιτήσει λό- 

γον" δι’ ὧν δὲ οὐ χολάζει, παρασχευάζων ' σε. 
πιστεύειν, ὅτι. ἔστι τι μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀποδημίαν 
Ἀριτήριον φούερόν. Εἰ ὃὲ χαθόλου τῶν προτέρων 
ἠμέλει, οὐδ᾽ ἂν ἐχόλασέ τινας ἐνταῦθα, οὐδ᾽ ἂν εὐγο- 
γέτησε. Νῦν δὲ ὀρᾷς αὐτὸν διὰ σὲ χαὶ οὐρανὸν τε!- 
νοντα, χαὶ ἥλιον ἀνάπτογτα, χαὶ γῆν θεμελιοῦντα, 
καὶ θάλατταν χέοντα, χαὶ ἀέρα ἁπλοῦντα, χαὶ σε. 
λήνῃ ᾽ τάττοντα δρόμους, καὶ τάϊς ὥραις τοῦ ἕτους 
ἀκινήτους τιθέντα νόμους, χαὶ τὰ ἄλλα δὲ ἅπαντα 
τῷ νεύματι τῷ ἐχείνον τὸν ἑαυτῶν μετὰ ἀχριθείας. 

“ βουλευόμενοι Β, 8: δὶς Α, Β. (α. ἀμφιθάλεις (εἰς) Ε΄. νυϊγο ἀμφιδάλλεις. Μοχ χαΐ δηϊὸ 
82 μόνοις ΕΝ, οι. ἃ. Β 

ἀλογωτερος Ὁ. Ε. Ε, 6. 
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ἀνύοντα δρόμον. Καὶ γὰρ ἢ φύσις ἣ ἡμετέρα, καὶ ἡ 
τῶν ἀλόγων, τῶν ἑρπόντων, τῶν βαδιζόντων, τῶν 
πετομένων, τῶν νηχομένων, τῶν ἐν λίμναις, τῶν ἐν 
πηγαῖς, τῶν ἐν ποταμοῖς, τῶν ἐν ὄρεσι, τῶν ἐν νά- 
παις, τῶν ἐν οἰχίαις, τῶν ἐν ἀέρι, τῶν ἐν πεδίοις, 
χαὶ φυτὰ, χαὶ σπέρματα, χαὶ δένδρα, τά τε ἄγρια, 
τά τε ἥμερα, τά τε ἕγχαρπα χαὶ ἄχαρπα ὃ, χαὶ πάντα 
ἁπλῶς ὑπὸ τῆς ἀχαμάτου χινούμενα χειρὸς ἐχείνης, 
τὴν ἡμετέραν οἱχονομεῖ ζωὴν, οὐ πρὸς χρείαν μόνον, 
ἀλλὰ χαὶ πρὸς φιλοτιμίαν τὴν διαχονίαν ἡμῖν ἐξ αὐ- 
τῶν παρεχόμενα. Τοσαύτην τοίνυν ὁρῶν εὐτα- 
ξίαν, καίτοιγε οὐδὲ τὸ πολλοστὸν εἴπομεν μέρος, 
τολμᾷς εἰπεῖν, ὅτι ὁ τοσαῦτα χαὶ τηλιχαῦτα ἐρτασά- 
μενος διὰ σὲ, ἐν τοῖς χαιρίοις σε παρόψεται, καὶ μετὰ 
τῶν ὄνων χαὶ τῶν χοίρων ἀφήσει " τελευτήσαντα 
χεῖσθαι, χαὶ δώρῳ σε τιμήσας τοσούτῳ, τῷ τῆς εὖσε- 
βείας, ᾧ καὶ τῶν ἀγγέλων ἐποίησεν ἴσον, περιόψεταί 
ας μετὰ τοὺς μυρίους πόνους χαὶ ἱδρῶτας ; Καὶ πῶς 

5. ΦΌΑΝΝΙΘ ΟΗΛΥΘΟΘΤΟΥΪ ΑΠΟΗ͂ΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 
- “"- 

ἂν ἔχοι ταῦτα λόγον; Ταῦτα γὰρ, ᾿χἂν ἡμεῖς σιγή- 
σωμεν, οὗ λίθοι χεχράξονται " οὕτω σαφῇ χαὶ δῆλα, 

χαὶ τῆς ἀκτῖνος αὐτῆς ἔστι φανότερα ". Ταῦτ᾽ οὖν 
ἅπαντα λογισάμενοι, χαὶ πείσαντες τὴν ἑαυτῶν ψυ- 

χὴν, ὅτι μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀποδημίαν καὶ βήματι 

παραστησόμεθα φοδερῷ, καὶ λόγον δώσομεν τῶν πε- 
᾿πραγμένων ἁπάντων, καὶ εὐθύνας ὑφέξομεν, καὶ 
δίχην ὑποστησόμεθα, ἂν μένωμεν πλημμελοῦντες, 
καὶ στεφάνων ἀπολαυσόμεθα χαὶ ἀγαθῶν ἀποῤῥή- 
των, ἂν μιχρὸν ἑαυτοῖς προσέχειν βουληθῶμεν, τούς 
τε ἀντιλέγοντας ἐπὶ τούτοι: " ἐπιστομίζωμεν, καὶ 
αὐτοὶ τὴν τῆς ἀρετῆς ὁδὸν ἑλώμεθα, ἵνα μετὰ 
παῤῥησίας τῆς προσηχούσης εἰς ἐχεῖνο τὸ δικαστή- 
ριον ἀπελθόντες, ἐπιτύχωμεν τῶν ἐπηγγελμένων ἡμῖν 
[178] ἀγαθῶν, χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος, νῦν 
χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

3 χαὶ ἀχαρπα ἀδϑ0ηι ἰπ πιοῖβ, οἱ ἰη ΕΔ. ἀπ Βειι. Αφποϑουῦηί [πίογρρ. " ἀφίησι Ὁ, Ε. ἄφησι Ε, " ἀνώτερα 
Ὁ. φανερώτερα Ἐ. λαμπρότερα Α. Β.6. 4 ἐπὶ τούτοις ὁπ]. Α. ᾿ 

ΟΜΙΛΔΙΑ [Δ', ᾿ 
Ἀκούσας δὲ ὁ ἸΙησοῦς, ὅτι Ἰωάνγης παρεδόθη, 

ἀγεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
α΄. Τίνος ἕνεχεν ἀναχωρεῖ ", Πάλιν παιδεύων ἡμᾶς, 

μὴ ὁμόσε χωρεῖν τοῖς πειρασμοῖς, ἀλλ᾽ εἴχειν καὶ 
παραχωρεῖν. Οὐ γὰρ ἔγχλημα τὸ μὴ ῥίπτειν ἐχυ- 
τὸν εἰς χίνδυνον, ἀλλὰ τὸ ἐμπεσόντα μὴ στῆνα! γεν- 
γαίως. Τοῦτο τοίνυν διδάσχων, καὶ τὸν φθόνον τὸν 

Ἰουδαϊχὸν παραμυθούμενος, ἀναχωρεῖ εἰς τὴν Καπερ- 
ναοὺμ, ὁμοῦ μὲν πληρῶν τὴν δ᾽ προφητείαν, ὁμοῦ δὲ 
καὶ τοὺς διδασχάλους τῆς οἰχουμένης ἁλιεῦσαι σπεύ- 

δων, ἐπειδήπερ ἐχεῖ διέτριδον τῇ τέχνῃ χρώμενοι. 
Σὺ δέ μοι σχόπει, πῶς πανταχοῦ μέλλων ἐπὶ τὰ ἔθνη 
ἀπιέναι, παρὰ ᾿Ιουδαίων λαμόάνει τὰς αἰτίας. Καὶ 
γὰρ ἐνταῦθα ἐπιδουλεύσαντες τῷ Προδρόμῳ,, χαὶ εἰς 
δεσμωτήριον ἐμδαλόντες, ὠθοῦσιν αὐτὸν εἰς τὴν Γα- 
λιλαίαν τῶν ἐθνῶν. Ὅτι γὰρ οὔτε ἀπὸ μέρους λέγει 
πὸ ἔθνος τὸ Ἰουδαϊΐχον, οὔτε πάσας αἰνίττεται τὰς 
φυλὰς, σχόπει πῶς διορίζει τὸ χωρίον ἐχεῖνο ὁ προ- 
φήτης, οὕτω λέγων" 1 ἢ Νεφθακλεὶμ ", ὁδὸν' θα.1άσ- 
σῆς πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν" 
ὅ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει, φῶς εἶδε μέγα" 
αχότος ἐνταῦθα οὐ τὸ αἰσθητὸν χαλῶν, ἀλλὰ τὴν πλά- 

νὴν χαὶ τὴν ἀσέδειαν. Διὸ χαὶ ἐπήγαγε" Τοῖς καθ- 
Ἰϊμένοις ἐγ χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτει.ῖεν 
αὐτοῖς. ἵνα γὰρ μάθῃς ὅτι οὔτε φῶς, οὔτε σχότος 
αἰσθητόν φησι, περὶ μὲν τοῦ φωτὸς διαλεγόμενος, 
οὐχ ἁπλῶς φῶς ἐχάλεσεν, ἀλλὰ φῶς μέγα, ὃ "5 ἀλλα- 
χοῦ ἀληθινόν φησιν 1" τὸ δὲ σχότος ἐξηγούμενος, 
σχιὰν θανάτον ὠνόμασεν. Εἶτα δειχνὺς ὅτι οὐχ αὐτοὶ 
ζητήσαντες: εὗρον, ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς αὐτοῖς ἄνωθεν ἐπεφά- 
νη, φησὶ, Φῶς ἀνέτει.λεν αὑτοῖς, τουτέστιν, αὑτὸ τὸ 

φῶς ἀνέτειλε χαὶ ἔλαυψεν" οὐχ αὐτοὶ πρότεροι τῷ 
φωτὶ προδέδραμον. Καὶ γὰρ ἐν ἐτχάτοις τὰ ἀνθρώ- 
πινα ἣν πρὸ τῆς Χριστοῦ παρουσίας. Οὐδὲ γὰρ ἐδά- 
διζον ἔν σχότει, ἀλλ᾽ ἐχάθηντο ἐν σχότει'" ὅπερ ση- 
μεῖον ἣν τοῦ μυδὲ ἐλπίζειν αὐτοὺς ἀπαλλάττεσθαι" 
ὥσπερ γὰρ οὐδὲ εἰδότες, ποῦ δεῖ προδῆναι͵ οὕτω χα- 
ταληφθέντες ὑπὸ τοῦ σκότους ἐχάθηντο, μὴ δυνάμε- 
νοι μηδὲ στῆναι λαιπόν. 

᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἴησους κηρύσσειν καὶ .1έ- 

γειν" Μεταγοεῖτε" ἤγγιχε γὰρ "3 ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν. ᾿Απὸ τότε" πότε, Ἐξ οὗ ἐνεδλήθη Ἰωάν- 
νης. Καὶ διατί μὴ ἐξ ἀρχῆς αὐτοῖς 5 ἐχήρυξε; τί δὲ 
ὅλως Ἰωάννου ἔδει, τῆς τῶν ἔργων [179] μαρτυρίας 
αὐτὸν χηρυττούσης ; Ἵνα χἀντεῦθεν αὐτοῦ τὴν ἀξίαν 
μάθῃς, ὅτι χαθάπερ ὁ Πατὴρ, οὕτω χαὶ αὐτὸς προ- 
φήτας ἔχει: " ὅπερ χαὶ ὁ Ζαχαρίας ἔλεγε" Καὶ σὺ, 
παιδίον, Προφήτης Ὑψίστου κιληθήση᾽ καὶ ἵνα 
μηδεμίαν τοῖς ἀναισχύντοις αἰτίαν καταλίπῃ "" Ἷου- 
δαίοις - ὅπερ οὖν καὶ αὐτὸς τέθειχε λέγων" ἯΗ.1θεν 
Ἰωάννης μήτε ἐσθίων, μήτε πίνων, καὶ .1έγουσι" 
Δαιμόνιον ἔχει. ..1θεν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ έγουσιν" ᾿Ιδοὺ ἄνθρωπος 
φάγος καὶ οἱγοπότης, φίλος τελλ{ιγνῶν καὶ ἅμαρ- 
τωϊλῶν. Καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέχγων 
αὐτῆς. λλλως δὲ καὶ ἀναγχαῖον ἦν παρ᾽ ἑτέρου πρό- 
τερον λεχθῆναι τὰ περὶ αὐτοῦ, χαὶ μὴ παρ᾽ αὐτοῦ. Εἰ 
γὰρ χαὶ μετὰ τοσαύτας χαὶ τηλιχαύτας μαρτυρίας τε 
χαὶ ἀποδείξεις ἔλεγον" Σὺ μαρτυρεῖς περὶ σεαυτοῦ" 
ἡ μαρτυρία σου οὐχ ἔστιν ἀληθής" εἰ μηδὲν εἰρη- 
χότος Ἰωάννου παρελθὼν εἰς μέσους πρῶτος αὐτὸς 
ἐμαρτύρησε, τί οὐχ ἂν ἐφθέγξαντο; Διὰ τοῦτο οὔτε 
ἐχήρυξε πρὸ ἐχείνου, οὔτε ἐθαυματούργητεν, ἕως 
ἐνέπεσεν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἐχεῖνος, ἵνα μὴ ταύτῃ 
τὸ πλῖθος σχίζηται. Διὰ τοῦτο οὐδὲ σημεῖον οὐδὲν 
ἐποίησεν Ἰωάννης, ἵνα καὶ ἐντεῦθεν τὸ πλῆθος τῷ 
Ἰησοῦ παραδῷ, τῶν θαυμάτων πρὸς ἐχεῖνον ἑλχόν- 
των αὑτούς. Εἰ γὰρ χαὶ τοσούτων οἰχονομηθέντων, 
χαὶ πρὸ τοῦ δεσμωτηρίου, χαὶ μετὰ τὸ δεσμωτήριον, 
ζηλοτύπως πρὸς αὐτὸν εἶχον οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου " 
χαὶ οἱ πολλοὶ δὲ οὐχὶ αὐτὸν, ἀλλὰ τὸν Ἰωάννην ὑπ- 
ὠπτεῦον εἶναι τὸν Χριστόν "δ" εἰ μηδὲν τούτων ἐγένετο, 
τί οὐκ ἂν συνέδη; Διὰ τοῦτο χαὶ ὁ Ματθαῖος ἐπιτη- 

μαίνεται, ὅτι ἀπὸ τότε ἤρξατο χηρύσσειν " χαὶ ἀρξά- 
μενος τὸ χήρυγμα, ὃ ἐχεῖνος ἐχήρυττε. τοῦτο χαὶ 
αὐτὸς ἐδίδασχε, χαὶ οὐδὲν οὐδέπω περὶ ἑαυτοῦ τὸ "5 

κήρυγμα ὃ ἐχήρυττε λέγει. Καὶ γὰρ χαὶ τοῦτο τέως 
ἀγαπητὸν ἣν παραδεχθῆναι, ἐπεὶ μηδέπω τὴν προσ- 
ἤχουσαν περὶ αὐτοῦ δόξαν εἶχον. 

β'. Διὰ τοῦτο χαὶ ἀρχόμενος οὐδὲν "7 φορτιχὸν τέθησι 

Ἶ ἀνεχώρησε Β. 5 τήν] χαίΑ Β, (Ὁ. τήν οα!. Ερ. ἢ. Ρ. ἐπειδή Εἀ4. 5 γῇ Ζαδουλὼν χαὶ γῆ Νεφθ. Β. Αττι. 
δὼ ὃ ὅπερ 
αὺτ 
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κἰεοίυγθν 6586, οἱ ΟΠ 8ἃ581}}}8 οἱ ρογοὶβ πιογιυσί ἀΐ- 
[ἰβϑηγαπι ἰΔοσπέσπ) ; Δ6 ΡΟΒΙ 18π| ἰ6 1Δη10 ΓΟ σἰΟηΪν 

ἄοπο ποπογανίϊ, 40 ἴ6 ἈΠ56}}5 Φ ΌΆ]61η (6οἷ, [6 ρθυ5ῖ 
βϑοχορθηῖϊοβ ἰδῦογοβ οἱ ϑυιιάυγος ἀσεροοίυγυ ἢ Εοαι ὰ 
γαιϊοιΐ. ηὐΐπυ8 ὁοπδοπαιῃ ἢ ἢος αυΐρρθ, οἰδὶ πος (8- 

ςΘΆΠΔΕ5, ἰλρὶ 65 οἰαιμαῦυπι, [18 ϑ8ιμιῖ ΟΙΆΓΑ οἱ πηδηὶ- 

[δϑῖλ, Ἰηδ0}5 αυδηι ἰρ5ὶ δοίαγοβ γδάϊ!. ἔς ἰχίυὙ Οτῃ- 
ηἷὰ οοὐρἰδηίἐ5, οἱ ἰὴ δηΐηιὶβ ποδί 5 οογὲᾶ βίδιϑηΐ88, 

ΠΘΙΏΡ6 ροβὶ ἀδοδϑϑυπ) ὁχ. ἢ 6 Υἱία, πὸ5 ἤΟγγοηθ0 -[γἷ- 

Βυη!} δἰβίθη 08 6886, Γαι οηθ γο  ΓΟῸΒ ἀθ 4 65ι}5 

ΓΝ ΜΛΤΤΝΑΌΜ. Π0}}}. ΧΙΥ 4" 

ΟΝ δι5, ροδηᾶς ἀφίυγοβ, οἱ υἱ το θΩα δχραγίιγος, δὶ 
[ἢ ΡΘΟΟΔΕ|5 ΠΠΒΠΘΔΠΆι18 ; ΟΟΠΐΓ γ6ΓῸ Θογοηΐδ οἱ ἰηο7:.-. 
ΗΠ θ5 Βοπΐβ ἀοηδηάυβ, 5] ρᾶγνο ἰθιῃρογα πολ ὶβ ἰρ515 
διίεμάδγο ὙΟΙυΘ 5 ; Θογατ 4] ἢἶβ σοηιγαγία ἀΐοογα 
δυάδι! οΥϑ- Οὐδίγυδιηυ8., οἱ ἱροὶ νϑγίδιἰ5 νἱϑπ) αἰΐσα- 
"8. υἷ] οὐπ). βάτιοἷδ οοιηραίοι εἰ δι (γἰδυπαὶ {Π πὰ δο- 
ὁθἀθη!α8, θοηᾶ ΠΟΡΪ8 ργοπιῖβ8α σοπβθαυδπιιγ, ρσγϑιία 
οἱ θϑηϊσηίίαίο Ὠοπιΐη! Ὠοϑίγὶ 768ὺ ΟἸγίβιΐ, ουἱ φίονγία 
οἱ ἱπῃρ ΓΒ, ΠΠΠῸ οἱ ΒΘΙΏΡΘΓ, οἱ; ἰη βιοουα βδουΐο- 
ΤΠ. ΑπΊρη. 

υὐρίβουιες ποι ρευτο στ πος πε τς σεως ξυσι  ὰξυς Ξσσοςς ττὐς τ 00... οὕ 
ΒΟΜΙΠΙΑ ΧΙΥΡ. 

Ολρ. 4, νυ. 13. υηι αμάϊεεεῖ {68ιι6, φιοά «Ψοαπποε 
ἐγαάϊιιι5 6ξεο!, δοοοε211 ἱπ (αἰ σαι, οἱ. 

1, Ουν γυγβυῃ βθοδϑϑὶὶ ἢ ὕϊ μος ἀυσογοῖ, π6 υἱίτο 

ἰοηίδι!0η68 Δάθδηι5, 5δ6ἀ οοὐληλι8 ροιΐυ5 86 ἀδο! 8 - 
π)υ5. ΝΌΘμΘ Θηΐη) ΟΥΠπη6 ἢ 651, Ω0η 8656 ἰη ραγίου πὶ 

ςοη]ΐ γα, 86ὰ ἷἰι ρογίου!ο οι) [γι] 16 δίαγα. Ηος 

ἰφίυν ἀοσοης, οἱ δυάδος" ἰηνι ἴα ρημ]υπὶ οοποδίδηβ, 

βεσοῦϊι ἰπ Ολρογηδυμα, βἰπιὰ! ργορ!ιοι απ ἐπηρ!6π5,, οἱ 

ὀοοίοταα οὐ Ἷβ ᾳυλϑδί ῥίδοδιυ σΆΡΘΓΘ [ἀβι]Πδπ5 : αιία 
δ᾽ βοάθβ δαθδῦδηι βδυᾶ υἱθηί68 ἃγίβ. Τὶ υθγοὸ πη ιὶ 
ῬΕΓρθηἀΔ8 νβ]ΐ, χυοπιοάο σοηίας δἰϊίυγις, ἃ δυι αὶβ 
δΟΠΊρΟΓ ΟΟΟΔΒΙΟΏ05 δοοίρίαῖ. Νυιη ᾿ἷς Ργοάγοιῃο ἱμ8ὶ- 
ἀϊλ5 ϑιγιθηΐίθθ, οδρίιπιηδ ΘΆΓΟΟΓΙ πιδηοίραπίαθ,, 
ἰρβιιπὶ ἰπ α}}}}ρᾶπὶ φοηϊίαπὶ σομρο! 1. Θυοὰ Δυΐοπὶ 
Πα Ζυάκίολιη ζοηΐοπὶ οσ ρᾶγίβ οοπιπηοπιογοῖ, ἢθς 
ΟἸ 65 δι υἱηαἱςδί ἰτῖυδ,, νἱ 6 φυοηιοιίίο Ἰοοιμη {Π]Π 
ἀϊδιϊισυδί ργορ θία [ν}8 νογοὶβ : (5. Τόγγα Ζαδμίοι εἰ 
ἑεγτα Νορήπαίϊπι, υἱα πιαγὶς ἰγαπς “οτάαποπι, (αἰίαα 
σενίΐμηι ; 10. μορμῖμιδ φιὶ δράίοϑαί ἱπ ἰοποῦτὶς , δια 
ἱμοόνι πιασπαηὶ ([εαὶ. 9. 1. 3) : ἰΘΠΘΌΓΑΒ ᾿Νἷς ΠΟῊ 86ῃ- 
5.168 1125 ὙΟΟ8 8, 56 ἜΓΓΟΓΘΠῚ ἰπ)ρί δἰαι6πιηυ6. Οαδληι- 
οὔγοιν ἰηΐυ} : Παὐϊίαπιϑαα ἐν τεσίονθ οἰ πηιϑγα 
ΝΟΥ ἷα,, ἱμα ογία 68! εἷς. Ὅτ Θηΐπι ἀἰδούγοδ, δ πὰ ΠΘ406 
ἀς Ιὰθ8, πααιδ ἀθ ἰθῃ ΓΒ 56η5. Π 08 ἸΙοηυΐ, ἰυδθηὶ 
ΠΠΘΙΠΠΟΓΔΠδ, ΠΟΠ ΒΙΤΩΡ!Πἰοἰ 16 Ἰυ 6) νοοᾶν]!, 86ι} Ἰσ θ Π} 
πιαβηδηη, 4υλη 8}1}}} γθγ πὶ ΔρΡρ6]}]αἱ - ἀδ ᾿ϑηθὈγὶβ δὺ- 
(6Π| γογθα [Δοΐθ 8, {π|ρθγὰπι τπηοτιἰ5 νοοᾶνῖς. Παίηάα 
οϑβίθινάθηβ Ποη ἶρθ059 4 ΓΘηϊ65 ἰμνθηΐ886, βοὰ Πρυχη 
᾿μβὶδ δύρθι πα ἃρραγυΐββα, αἰΐ : ἤπις ογία δδὶ οἷβ., ᾿ος 
ἐ5ὶ, ἦρδᾶ ἰὰχ ογίὰ δϑὶ εἰ γείυ]βἰ( : ποῃ ἱρϑὶ ργίογεϑβ δὰ 
Ἰυσθη) Δοοιγγογαηΐ. ΕἸδηΐπλ δηῖα ΟΠ τίσι δἀγδηιυμ ἰη 
ΘΧ ΓΘΙΐ8 5125 Γ65 Ποπιίηιπι ογδηΐ. ΝΈυδ δϑηἷπὶ διη- 
Ὀυϊαθαπὶ ἴῃ (θηθθγίβ,, β6ὰ βοἀδθαπι ἰπ ἰδηθυγί (α) : 
αυοὰ δἰξηυπι δγαί ἴρ508 Π66 βρθγαββ6 ΄υϊάδπι 86 ᾿ἰγα- 
ΓΆΠΟ8͵ 6856 : 48] Θηΐπλ ΠΘϑοΙγομΐ, 400 ργοοδάδη- 
ἄυπὶ εβ8εΐ, δἷο ἃ (ΔΘ ὈΓΙΒ ΘΟΠΙρΓΘΠΘΠϑὶ βϑι δθαιί, ΟμΠὶ 
6 5ἴδγθ αυϊίδη) ροδββϑηῖ, 

(ἱγ “οαπηε8 απίε (γι ξίμπι μτιραϊοαυὶ, --- 41. Εχὶπάδ 
εὐρῖι 2εδι8 μγιααάϊοαγε εἰ ἀἴσογε : Ῥωπηιεηπίϊαηι ασίϊο, 
αρρτορὶηφιαυῖ οπἶπι τεφπιμη οίοτμηι. Εαὶπάς, ᾳυδη- 
ἀοιλπι ἵ Εχ 40 ΦοΔηπ65 ἴῃ ΟΑΓΟΘΓΘΠῚ ἰγυβὰϑ φβῖ. (αν 
ΔΌΪΘΠῚ ὨῸῚ ἃ ΓΙ ΠΟΙρΙΟ ργαιοανῖς 1}1157 οἱ φυϊὰ οριι 

(α) Αἰχφὰΐ ἰπ Ἠδθγαίοο ἰὸρίίαγ : ἽὝΣΤΙ ὩΣ ΣΤῚ ὩΣ, 
οὐ νυϊργαία γθοῖθ νουιϊϊ : Ῥοριάιιδ γι απιθείαϑαί ἐπ ἰοπρϑ)ίς. ' ὀγὺπὶ (ΠΡ βοδίοπηυδ, σοΠοίΟΠαίΟΓΠΙ ΠΊΟΓΘ, γΡ δ ῃΐ ΘΓΔΠΙ 
π ΤΧΧ αἴδουε, οἱ δά ἀγχιιπηθηϊυπι βυυιη ῬΓῸ ἰαθίιο ἀδιι- μαι. 

ἐγαὶ δολπηθ, οὐπὴ Ορογυπὶ (δε (Ππποπΐᾶ ἰρϑιτὴ ρΓγα ἀϊολ- 
ΓΘηΙ ἢ σι ἱπὰδ οιϊαπὶ ἀΐβο88 6)05 αἀἱρηίίδιαπι, φυοηίμπι 
αυθηιδάιηοάυπι ΡαιΟΓ, ἴρ86 φυοαίια ργορ ιδίδβ ἰαραὶ : 
4υοἋ οἱ Ζαοβιαγίας ἀϊοοθαι : Εἰ ἐμ, ρώστν, Ρτορίιαία Αἰ- 
εἰδδἰηιὶ υοσαδϑετὶς ([6. 1. 76) ; οἱ αἱ πυ]]Δηὶ ππρυάθι- 
εἰθυ5 δυυα: 5 Δηβῶπ) το! πηυδγοῖ : φιοά ἰρβ6 ᾳυοᾳυθ 
ἱπαϊοανὶ! ἀΐϊοθη8β : Κοηΐέ Φοαππθε πέφυς πιαπάμοσῃδ, π6- 
φμε ὀίδεπα, εἱ ἀΐσμπι ; διαπιοπίμηι παϑοι. γομῖϊ ΕΠμε 
Πμοπυϊπὶς πιαηἀμοαης οἰ δΐϑεπα, οἰ ἀἴσιηι : Εξοθ Ποηιϊο υο- 
Ταῦ εἰ υἱπὶ ροίαίογ, μειδίἰσαποτιιπι οἰ ρεοραίογιιηη απιΐοιις. 
Εἰ )μδιϊβοαία δεξὶ δαρὶοπίϊα α. βἰ 8 δεῖς (Μαιικ. 11. 18. 
19). ΑἸϊοφυΐη ποοδϑϑαγίμπι ογαϊ, υἱ οἃ αυς ἰρβίμ 
δρθοίδθϑηϊ, Δ [10 ῥγίιβ ἀϊοογοηῖα;, 4υ8π| ἃ)» 'ρβ8ο. 
δ᾽ δηΐμη ροβὶ (οἱ ἰδηίδηυα (65 1Ππηοηΐλ. οἱ ΔΙσυπιθηία 
ἀϊσεῦπηι : Τα ἐεδίϊιοπίιτι ροτίϑοε 46 [εἶμδο,, ἰοφϊηιο- 
πῖμηι ἐμιηὶ ΗΠ. 6δὶ νέγαηι (3 οαη. 8. 1.3) : δὶ πΙδ}} Ργίωυϑ. 
ἀϊχίβεοι δυδηῃ68, δἱ ἰρ56 ἴῃ πηδάϊιπ ΡΓΟγθββυϑ, ργί- 
Π1115 46 56 (65ιἸπηοηΐαπι ροΡ θα ββαί, αυϊὰ πο ἀϊοίυγί. 
Θγάμι ἢ Ῥγορίδγοα ποιὸ ργαάϊοανὶ! δηῖα {Π]Πυπη, "6 ᾳιιθ 
δίψηδ δὐϊάϊι, ἀθηθο ἰῃ σδγοϑγοῃῃ {16 ἰγυάογοίυ, Πα κἷς 
Ὠ Παἀο βοἰπἀδγοίυ ἰῃ ῬΆγί68. [ἀοίγοο πα] πη] εἰ- 
ξηυπὶ ἴμοῖδ Φολπηοβ,, αἱ Πὰς ταιΐοπα πιο! ἰυἀϊποη δὰ 
δεδινη Δ]Π|ςΘγεῖ,, ἀπ} πηγαοι]8 δὰ ἰμβυπι τυγθδπν δι- 
ἀγα θθγθηΐ. δὲ διΐπὶ ροϑὶ ἰοἱ Δία π4ι8 Γογυηὶ ἀἶδ- 
Ῥοηβα θη θῖη,, οἱ δηι6 6ἱ ροβίυδηι ΖοΔηΠ65 ἰπ οΆΓΟΘ- 
ΤΟΙ ἐλ δυ8 ἐδὶ, ἀϊδείρυ}! δοδιηΐ8 ἰην ἀΐὰ φυδάδηι γᾷ 
δεβυμ πιοῖ; υἱἀοθαπίυγ ; 5ἱ του ἱ ροῦτο πο ἰρϑιῖπι, 
868 δοαπηθτῃ (εἰ βίι ἢ) 6586 γθ  Γαθδηίαν : αἱ ὨΪ}}}}, 
βοναπι [Δοίαπι 6556ῖ, φυϊά Ποῃ ἀνθηρὰ τη ογδὶ ἢ Ι͂Ϊάθο 
Μδιί!δοιι5 βἰ χη ἢοδὶ ̓ρβιιῃ) 60 (ΘΠ ΡΟΓΟ ργΓϑαάΐοδγα οὐ- 
Ρΐδ5θ, οἱ ἰηἴ|0 ἰάΐρϑυμ ἀοουϊϊ (υοα ΦοΔημ68 ργρραάϊοα- 
ὙογΑϊ, πὲῸ φυϊάαιιδπι ἀ6 5θῖρ80 ἴῃ 5118 Ργ:ἀϊοδιίοια. 
Ιοφιΐίαγ. Νάπι ορίδηδυπη δαὶ αἱ {Π|Πυὰ ἱηιδγίῃ) δ. 
το ἰογδί ιν, φυληἀοχυΐδηη πομάϊῃῃ ἀομππευθηίοι ἀὰ 
ἦρ50 ᾿ϑὈθθδηὶ ορὶἱοηδιη, 

2. Ἰάῤοψια ἴῃ ρῥτίμεϊρίο. μ1}}} πιοίοβίυμῃ δι ὅταν 
ἀἰχὶς,, υἱ 116, μοη δοουγίηι, ποῃ ἰἰξπυπι βθοίυη, πο 
νΘΠΠ Πα θρυπι, ἀγθᾶπι γ6] ἰξη δ πὶ ἰῃοχϑίίησυ Βὲ!6π π6- 
ΤΊΟΓΆΥΪ ; 564 ἃ ΠΟἢΪ5 ΟΥ̓ΒΌΒ, οἶ05 τη ΘΠΟΓΑὶ οἱ Γοζηυηι. 
Π|Ὸ ραγαίυιῃ αυἀϊοηθίνυπ, 13, Εἰ ἀπιδιίαης ἡμκία πιανε 
αἰ, υἱάϊι ἄνιος {ταϊγό8, δἰηιοπεπι φεὶ σοφηοιΐπα- 
ϑαιιτ Ῥείγιι, οἱ Απάτγθαηι [γαἴγέπι δ᾽, πιλίἑοπίος τοί 
δι ΠΟΥ Σ ΘΥ̓ΑΜΙ ΘΝΐηι ρίδοαίοτος, 19. οἱ αἷϊ ᾿ς : Κ᾽ διῖϊς 
μοδί 116, οἱ [αοΐαηι νος ρἱδεαίοτος ποπιίπμπι. 90. ΕΗ αἰι- 
θηι τοἰϊοιἰ5 τοιΐϑιις,, δογιμὶ δι ϑιιπι. Αἰ] δΦοληπος 
411 608 ἃ]10 πο00 [υ͵58ς8 νοσδίοϑ : υπηΔὸ μα ]Άηὶ δοὶ,. 
ἰγϑι)0 δου η44π| [υΐ556 νοζαι!υηοπι : ἰἀἰρϑυιῃ τ βαρᾷς. 
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γί ύογο δεῖ. 10] ἠλίις ἀϊοίιυγ, οὐπὴν ποινάνπι δοΆΠΙῈ5 

Ἄοοπΐδαιυβ {πἰρδοὶ ἢ} ΟΔΓΟΘΓΘΠῚ, 0808 δΔεροδδ856 ; ἢϊς 

νΟΓΟ, ροδίχυδπ) ΘΟηδοῖι5 [Ὁ Γαϊ. ἢΠ}|ς Απύγο85 τοσαθδὶ 
Ρβοίγιῃ ; Πἰς Δ) 005 7θθι9. Εἰ δοδῆποβ αὐἱάθιη αἱὶ : 

γίάφης Ζ6εις δὲηπιοπόηι τεμἱεπίφηι, αἰαὶ! : ΤῊ 68 δίπιομ 

βία δοπα ; [ υοσαϑεγῖς Οδρῆαδ, φιοά ἱπίογργοία! Ὁ 

ἔειτιις (Ζοαπ. 1. 43). ΜαιιΠππὶὴυ5 νογὸ αἰ}, [84Π| δἰ (υἷ856 
νοσϑδίυμῃ : Ῥίάσηπε, θαι, δέμοποηι, γεὶ ἀϊσοϑαίαν Ῥε- 

ἔγμδ. ϑοὲ οἰἰληι ἃ ἰοοο, ὁχ 41 γοοϑιὶ βυηϊ, αυοὰ 6ἰ13η| 

Θὲ βθρα νίάφγα 6δὶ : Βίπο ἰἰφυοσὶ οἰἶλπι, φυοα [2ς}16 
οὐούϊδηι, οἱ οἵημπἶδ ΓΟΪαυδηῖ : 4Π| δι ΐπη ρΓΟῦδ ΡΓΪῸΒ 

ορυύίι! [ἀδγαηῖ. ΠΟ οηΐπι χα  δοῖυγ Ληδγοας ἰπ ἀο0- 

8} Π} γοΠΐ 6 η8, 6ἱ τυ} ἃ δου Ἰοἢ5  ἢἰς δυΐθη), Π1ΠῸ 88. 

ἄἶϊο ἡ γθο, 5[λι1η} 86 αυλΐ διιη1. Υ ΘΓΙΒ᾽ η}}}6 φαυΐρρα 651 

ἢΠ09 οὑπὶ ἃ ρΓΪηοὶρῖο δα! αυ} [ϑθοηῖϊ, αἰ πλ13505 ροβίθᾶ 

[ι856.: οὐπὶ διιίθιη νι ἀϊδβθηὶ Ζοδιηθιη ἴῃ ΟΔΥΟΘΓ6Π) 

ἰγυβυπὶ ἔυΐ556., ἰρ808 ἰυης γϑοθϑϑίϑδα, δίηυ δ 502Π| 

δτίϑῃ) γϑ 1556. 5:1. ᾿ἰίδαυθ 1Π|08 Ρἰδοϑιθ5 μην θη ϊ. [ρ58 
γΈΓῸ ὨΘη06 ᾿Π|05 οὐ πη) ἀθ γα ν ] ] πὶ πη} 10 ὈΡΟ θυ ,, 

πδηπο οὔπὶ γαοδϑοίββοηι 5616 'π ἤπθηι ἀἰπι}5}} ; 56ὲ} 

μυκιφυᾶπὶ γούδάργα β᾽ νυν 5βοῖ, υὙ δ} ΓΌΓΘΙ 0505 ΓΟ- 
ῬοΙΠᾺγ5 : αὐἱ ορτοχῖαΝ 65ὶ ρἰβο δι] 0η18 πιοίϊτι8. 

Ομτίδίο εἰλιο τπόταὰ οδιθηροταπάμπι. --- ῬΟΡροηάθ ἀα- 
Ἂ6ηι ἰΠΠογιπὶ δι Πάεπῃ οἱ μου 6 ἰ πη}. ΕΙΟΠΐ ΠῚ ἐπ πο ἷὸ 

ΟΡΘΡΕ (56 115 δυΐδπη ΠῸλπῈ ἀν] Δ ΤΟΣ δ[1 μἱκο 8110) ΠΠΠπ| 

ἐυυθόπίοιη δυδίθη!ος., ποὴ ἀἰδιυ]ογαπὶ, ποαῦθ ουὐπαίδ.) 

50η| : ποη ἀΐτογιπὶ, βανογοὶ ἀσπηπι, ρΓΟρΙΠη4005 4|10- 
υθπιν : 56ἀ γοϊϊοιὶς οὔ 5 ΒΘ αι} δυηὶ, υ6Π|- 
δἀιηούσπι οἱ ΕἸ] 8α 08 (661 οὐπὴ ΕἸ2. ΤΌ] δὴ 4ηΐρθ6 
ΟἸινίςιιι59 ονδαϊοπιϊδηι φυθγῖι ἃ ποῦΐ8., Δ τ πὸ ᾿η0- 

τηδηῖο αυϊάσπι ἱδπηρονὶβ αἰ δ γαπηυ5,, οἰϊαπηϑὶ 4} Χ 
δὐιποάυμπιη πΘΟδ55ΆΓ}18 ὈΥΡΘΡΟ νἱἀθϑι. ἸάοίγοΟ 4} 

γοηϊδηιοπὶ οἱ γοχληίθη 51:0} ᾿Ισογαῖ βαρ γα ᾿ΔΊ ΓΘ 

δυυπὶ. η6 {Πππ4 συΐά6πὶ ἴλοῦΓγα ρΟΓπιΪβἰ,, οϑιοπάσης, 56- 
φιοπὰ! (ἢγίβίυπι οἴδεϊυΠπΠ) 6556 ΟΠ 18 ΔηιοΙ Γοη- 

ὄσπὶ ( απ|ι. 8. 41 43). 51 νογὺ ἀϊχϑγὶβ : Μαχί πηι ογδὶ 
ῬΓΟη ἶκ 510 : ἰά6ο0 πιλχί πιὰ πιῖγοῦ ἣ]ο5. φυοά οὐ Ποι- 
δυπὶ δἰρηυηὶ υἱ ἰβϑϑιὶ, [Δη[ ργοπιϑϑιοηἱ Πάσπηι 12 - 

Βηογίη!,, οἱ οἰἴπηΐ Ροβίροβυογίηὶ υἱ (ἢ γΙϑιυπ 566116- 
γΟηϊΙΓ : π24π| ογοαϊ ἀογυηΐ 56 ρ0556 ΡΟΣ Θϑθπὶ ὑοῦ), 

4υοΐβ ορ1] ἴυδγαπὶ, 4105 ρίδοιτὶ. Η 5 ἰίδχυα ᾿Πυὰ 
φγουη δὶ! : 9}2120000 δΔαΐοιη οἱ Ζοϑηηΐ η1}}}} δἰ πλ}}6 αἰχί!. 
ΝΑΙ ῬΓΪΟγΓαπι Οὐ βοαυσῃιῖ [15 Υἱ} ΠῈ ρόγανῖ. ΑἸΪοηυΐη 

γ6ΡῸ [2πὶ ρίυτὶ πὰ ἀ6 ἶρ50 διιάϊεγϑηϊ. ὙΠ 6 ΠΟΓΓΟῸ 405) 

δοσυγδῖα ποδὶ ἰΠογι Ραυραγίλιοπ) ἰηἀϊοοί. [ηνοηϊῖ 

δηΐπι ᾿|105 τοῆοϊθηΐθ5 τοί δὺ}. Τληι8 δγαὶ οροβίαβ, 
ὃ γοίογ Γαϑίδ ΓΓοηϊ, 40 ΠΟη ροδ556ι ἈΠ} ΘηΊΟΓΟ. 
Νδα χϊηϊπηὰ ἰδίου πὶ ̓ ς 691 Ὑἱγίυ}5 ἀσΠηΟΙ δι γλο, 

μϑυρογιδίοπι [18 [ΔΟἾ}]6 (ΙΘΟΓΓΟ,, ὁχ [υδι18 ἰΔθ ον! 5 νὶ- 
οἰυπι ρβΆΓΆΓΟ, τηυ{Π8 ᾿νοῦ πι οαγ 816 ΘΟῃηΘ6ΕΙΪ, ρα ΓΘΠῚ 

δοοῦτ ΒαῦΌσΓΟ, ἰρβίχυς [Δπ͵λυϊατὶ. Ῥυδίχυλῃ ἰφί ταν 1108 

δἰεοδῖυϑ ΓυἾ5βοῖ, πὸ οΟΒρὶϊ {115 ργαβθη 108 Πιῖγϑ οι ἃ 

οἄδρα,, βοσῦιδ 6 τα ἃ Φοάπηο 46 'μ50 (ἀἰ612 Πιογδηὶ 
Ἑσσῃῆγπηαθαι. ΘΥΠΑβΟΚ.5 ῬΌΓΓΟ [ΓΘ] η Δ }}α., ᾿ΐπς δπ- 

ἀφροὺς ἀοοθηβ 86 ἤθη 6856 Ὧ60 Δὐνογβαγυν, νοὶ δοάιι- 

δἰΟΓΟΠῚΊ, 566 οὐπὶ ῬΔΓΓΟ ΟΞ Θη ΘΠί6Π Δάνοηΐδεο6. Οὐμι 

ΔΉΏΤΘπ ἰη ἸΟΟἾδ ΟΓΒΆΓΘΙΌΓ, ΠΟ πιοάο ργα ϊοαθαὶ, βοὰ 
εἰἴδη) δἰσυλ δὐυϊχ. Ὁ 

ὅ. ὕυϊχυς δη}}}, 5] φυλπαάο Γ65 ἰΠ50]1{8 οἱ Ἰηορί μδῖλ 

5. 1ΟΔΝΝΙ͂Θ ΟΗΥΘΟΘΤΟΗ ΔΒΟΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. Φ20 
δοοίάδι, δὶ πονυπ) ἱπάυοδλιαν υἱῖα ἱπβε τ, 5'5πὸ 
80161 Ὠθινὶ ἔλεογθ, ρβοίϊθι εἶπ δὰ: ρίπογδ. ρυρρῦθης ἐϊς 
4υΐ ἰΙοξε5 βυϑεδρίινὶ δι. 5'6 ἰἴδηι6 συν Ποπιδθει 
[λοι αγυ8 ογαὶ, μιυμάυμη (Ομ δὴ ογθανῖ!, ποι ῃ6 ἱρεὶ 
ἰεβθιμ {Π8πὶ 1 ἰῃ ραγϑάϊβο ἀοάϊι. Εἰ οὐπὶ Νοα ἰοχϑα 
ΡΟδΙΠ ΓΝ δγλὶ, παρ δ ΓΟΓΡῸΠπΊ ΘΧ ἢ θ.}}} πηϊγδοιΐα, νοῦ 
41 ἰοἰλπ| Γαϑιδυγαν! οΓολίΓᾶπ,, οἱ ᾿ὶ τγοηάυηι ᾿"Πυά 
ΡεΐδριιΣ ρὲ ὅπη ΝπΊ (Οἴιπὶ ΟὈΪΏΟΓΘ ΟυΓΑΥΪ,, ΡῸΓ η:8 
οἰἴδπὶ ᾿αδίαπν {Πυπὶ ἰῃ [ΒΩ ἰδπιροθίαϊα βογνανίι, 
ΑΒ ΓΆΪΝΒ (806 τηυ! δἰσηϑ ργαιβι } - γοῦν ΘΔ 055 ̓ 
ΥἹοἰοΥδπὶ ἰη θ6}}0, ρ᾽αζαμη ΡΙδγδομΐ ἰνπιΐββαστη, ἃ Ρο- 
ΓΙου}}5. ὀγοριϊοηοπι. Ουμηαια δι ας 668 δίαιτα 
6556, νη ἰγδοια 14 [δοἷ]!, οἱ ργοάϊ οἷα πιαζπα, ἐπποι 6 
ἰεβδιη ἀοάϊι. [12 οἱ ἤμης δχοθίβυπν φιοι ρίαπι ἱμριια- 
{πὶ ἰπαμοίυγυβ,, ε06 ἀἰοίηγυβ 118 αι Ὠυπιυδιη 
Δα ΠΠ Ογδηϊ,, πη γα ἢ Π πὶ ορο γα" ἴοπὸ ἐϊοῖα 58 οοη ἤγηνδι. 
Θυυηΐαπι Θηΐπὶ γοβπαην {ΠΠπ|4. φηοά μγαἀἰοοαίαγ, ἤοι 
ΔρΡρδΙΘ!, 6Χ ἰἰ5 415 5ι}}} δϑροοίπλ ο. ἀοθλη!, ἰὼ 
αυο] οσουϊυιϊη ογδὶ πηδι δβίυμη (οοἷϊ. Ἐπ νἱάθ σαἱιὶ 
υδηίπ) δυρεγῆυδ υἱΐδι ὀνϑη: 6 1518. φυοπιοο ἤνμὶ 
δ΄] 05 ΘΟΓΌἢΙ 41} 5821] δι} ΟΟιπιηριογοῖ, βοὰ 
ὈΓΟΥΪ ΒΟΓΠΊΟΠΟ ἱπΠΌΠΙΘΡΓΆ Εἰ 518 ρΓΔΙ ΘΡΟΌΓΓΙ. Νἅϊι 811: 
24. Οδιμίεγιηι εἰ οπιπες νιαΐδ ἠαϑοιιίες υανὶϊς ἰαηφιοτῖ- 
ϑιις, Εἰ ἸΟΥΠΙΘΗἷξ ΦΟΥΤΟΡΙοΟδ,, ἀπσηιοηῖα [μιϑοιος ἱἰμπαηῖἢ- 

608, Ῥαγαίψιϊοος, εἰ ξαπαυΐί 605, δταπι 40 ᾿Π ἱπαιίτίίωτ, 
εαγ ἃ Πι}}0 Θογοπὶ ἤάσπι Ἔχος ἢ ΝΟ 6 οηΐηι ἀϊχίι, ἰὰ 

ηιποὰ ροβίθα αἰχίβϑο πδγγαίυγ : γι 4}|8 πι6 ἢΠυ ἡ ἔα- 
ἙΟΓα ρ0886 (Μαίιι. 9. 88 )} αυΐα ποιιάυηι μοιδείειὶ5 
δ: ἀοουπηοια ἀδάογαϊ. ΑἸΪΟ ἢ ν ΓΟ ὁχ 60 ιοά δά 
οὐπὶ Δοσοάογθηϊ,, Δ]10541|6 πα ποογομῖ,, ἢθμ πιοάίοδπι 

δα  δυθϑηί Πάδπι. ΝᾺΠῚ οχ Ἰοῃφίηηιο αὅτυβ αἴδγο- 
Ὀδηῖ, ποιι Δ] αἰυγί, εἷξὶ ἡπαφηδληι ἀ6 [ΠΠ0 οοποιΡίβθθμὶ 
ορίἱοπδπη. Εἰ Π05 χύυοψαθ {ΠΠ.π| Θααυδηγιγ : η8πηὶ πλοΐ- 

[15 8:)}ην} ΠΟΥ ΒΒ ἰΒΟγδπλι8, οἱ ἢο5 116 ργαείριθ να]ι 
ἐὐγῶτο. [ἀ60 Θπίμη 1118 πηδ]8 οὐαὶ, υἱ ἢδΡο Ἔχ ροῖ[δι ὁχ 
δἰ πιλ.}8 ποϑίγ 8. Αοοοάδηιυ5 ἰφί μι δὰ ουπι. πἰ δι! πα 
δοουΐδγα ροίληηηβ,, 56 γοηλ 55: ΟΠ 6Π) ροσολίογιηι : δἷ- 

οηἷπὶ οἰΐ2η} μῆς ἀδὶ, 5] αἰ ΚΘΗ ον ἀρϑηλυ5. Τυης Θηΐ πη 

πῃ ϑυγ ηΠῈ 6}}8. [3π|8 γοΪᾶγδι ; ΠΙΠΟ ὙΓῸ μ6Γ (οἰυ τη 

ογθειη. Εἰ 1} αφιΐάσπι δυάϊδις5., ἴρϑιιπη ἀπ ποπίαοος 
αὐγλνί556, ΘΠ ΟυΤΓΘ δῆ : [Ὁ ΝΟΓΟ Πι}} 10 τ᾿ Ἀ]ογοπι ρὸ- 

(6514118. ἰ 505 δχρογίθι πὴ ἡϑοίυ39 Πο1 δυγρὶθ, ποθὴ 

συγγὶ 53 ϑοὰ 1Π]᾿ φυ!ἀδηι οἱ ρα γπὶ γα  συόγυπὶ οἱ δη)ῖ- 

(05 αἱ σοφηδῖ08 ; 0 Υ6ΓῸ Ω6 ἀοπιοὸ συϊίδιῃ οχίγα 505- 
ιἶἰη68., ἱ δοοθύδβ, οἱ ἰόηθθ πιο! ΟΓ Θοηϑοηιτὶς 3 [πιὸ 

Π0η |ος ἃ (6 ροδίυ .Π|05 ; 86 Πηαῖλπι 5010π| ἀθροηθ 

σοπϑουοίυἀίπαπ), εἰ ἀοπιὶ ΠΙΔΠ6Ὼ5 οὐπῈ ἰι5 δα] υἷοπὶ 
[ποῖα σου β6 40} ροίογὶβ. δ) ὙΟΡῸ δὶ πηοῦθὸ ΘΟΓρΟΓγοοῦ 
᾿ΒΟΓΘΙΠΌ5,, ΟΠ. Ἶ} ἰΔοὶ πη} 5, ΟἸηηΪ8 ΙΠονοπιῦβ,, οἱ ω]» 

1|16 πιοίθδιΐα Θγυ δ υΓ : ΘΠ Π18 ΥΟΓΟ ὨΟΒΙΓΆ ΠΊΔΙ6 56 ἰι8 - 

υθδηῖθ,, ουὐποίδηυν οἱ τοίυρί᾽ πηυ8. 1460 ποαυὰ 8} ᾿}}}ς 
᾿ΠΡΟΓΔΠΙΌΡ ; ἀΙΟΠΙΆΠΙ 401 ἡδοθεβϑαγία δυηϊ, πιίηοτγὶς 

πιοπΊθηι [οἰ 08, 40:8 ΨΟΡῸ "ΐπΟΥΪ8 ΠΙοπΊοπΐ, Παου5- 

δῦ ὑυοίπηυβ : οἱ πηϑ]ογυπ) [πιὸ αἰπηἶδ50., γίνε ος 

ρυγράγο νοϊπηυβ. Θυοὰ Θηΐπη ππογθΟΓ πὶ σοΓροτγὶβ ἡπὶ- 
ΠιΩ πηι φηϊ 25 οϑιι58 511, ρΑΓΑΙ γιοῦ ἢΠ16 υεὶρσίηίϑ οὐῖο 
ΔΠΠΟΓΙΝ ({“Φοαη. 5), [Π|6 4115 μ6ῦ ἰδοίυπι ἀδιμ βδιις 
( {μιο. δ). 8δηι6 ἰΠος νογο Οαΐη ἀδιπομπβίγαν!ι : βοροηυ δ 

1 Οὐυἰάδιη λίες,, ᾿ηιοψιι ἱρεὶ τεισιάπηι {{{μπ|; τηϊπυ Γοοίο. 
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καὶ ἐπαχθὲς, οἷον ἐχεῖνος "5, ἀξίνην, χαὶ δένδρον χο- 
πτόμενον, χαὶ πτύου χαὶ ἅλωνος χαὶ πυρὸς ἀσδέστου 
μνημονεύων " ἀλλὰ χρηστὰ προοιμιάζεται, τοὺς οὖρα- 
νοὺς καὶ τὴν 5 βασιλείαν τὴν ἐχεῖ τοῖς ἀχούουσιν 
εὐαγγελιζόμενος. Καὶ περιπατῶν παρὰ τὴν θάλασ- 
σαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδε δύο ἀδειφοὺς, Σίμωνα 
τὸν ἐπιχαιϊούμενον Πέτρον, καὶ ᾿Αγνδρέαν τὸν 
ἀδειρὸν αὑτοῦ, βά.λιλοντας ἀμφίθιἬληστρον εἰς τὴν 

σαν (ἦσα»" γὰρ ἁλιεῖς), καὶ «1έγει αὐτοῖς " 
Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀν- 
θρώπων. Οἱ δὲ ἀφέντες τὰ δίχτυα, ἠχο.ἰούθησων 
αὑτῷ. Καίτοι Ἰωάννης φησὶν ἑτέρως αὐτοὺς χεχλῆ- 
σθαι. Ὅθεν δῆλον, ὅτι δευτέρα αὕτη ἡ χλῆσις ἦν" 
χαὶ πολλαχόθεν τοῦτο ἄν τις συνίδοι. Ἐχεΐῖ μὲν γάρ 
φησιν, ὅτι οὕπω βληθέντος Ἰωάννου εἰς τὴν φυλαχὴν 
προσῆλθον’ ἐνταῦθα δὲ, μετὰ τὸ ἐμπεσεῖν αὐτόν. 
Κἀχ-:ἴ μὲν ὁ ᾿Ανδρέας χαλεῖ " τὸν Πέτρον" ἐνταῦθα 
δὲ ὰμ τέρους ὁ Ἰησοῦς. Καὶ Ἰωάννης μέν φησιν, 
τι Ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν [180] Σίμωνα ἐρχόμενον, 
λέγει" Σὺ εἰ Σίμων ὁ υἱὸς Ιωνὰ " σὺ κιηθήσῃ 
Κηρᾶς, ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος. Ὁ δὲ Ματθαϊός φη- 
σιν, ὅτι ἤδη τοῦτο χεχλημένος ἦν τὸ ὄνομα " ̓Ιδὼν 
γὰρ. φησὶ, Σίμωνα τὸν «λεγόμενον Πέτρον. Καὶ 
ἀπὸ «οὔ τόπον δὃὲ, ὅθεν ἐχλήθησαν, χαὶ πολλαχόθεν 
ἄλλο!εν ἄν τις τοῦτο συνίδοι, καὶ ἐχ τοῦ ῥᾳδίως 
ὑπαχοῦσαι, καὶ ἐχ τοῦ πάντα ἀφεῖναι. “δὴ γὰρ ἧσαν 
προπεπαιδευμένοι χαλῶς. Ἐχεῖ μὴν γὰρ 3" εἰς τὴν 
οἰχίαν φαίνεται ὁ ᾿Ανδρέας ἐρχόμενος, χαὶ πολλὰ 
ἀχούων ̓  ἐνταῦθα δὲ Ψιλὸν ῥῆμα ἀχούσαντες, εὐθέως 
ἠχολούθησαν. Καὶ γὰρ εἰχὸς ἀχολουθήσαντας ἐξ ἀρχῆς 
ἀφεῖναι πάλιν, τόν τε Ἰωάννην ἰδόντας εἰς δεσμωτή- 
ριον ἐμπεσόντα 5 χαὶ αὐτὸν ἀναχωροῦντα, χαὶ ἐπὶ 

ν οἰχείαν πάλιν τέχνην ἐπανελθεῖν. Οὕτω γοῦν αὖ- 
τοὺς καὶ 33 εὑρίσχει ἁλιεύοντας. Αὐτὸς δὲ οὔτε βου- 
λομένους ἀναχωρῆσαι τὴν ἀρχὴν ἐκώλυσεν, οὔτε ἀνα- 
χωρήσαντας εἰς τέλος ἀφῆχεν " ἀλλ᾽ ἐνδοὺς ὅτε ἀπ- 
επῆδησαν, ἔρχεται πάλιν αὐτοὺς ἀναχτησόμϑνος " ὅπερ 
μέγιστος τρόπος ἁλείας ἐστί. 

Σχόπει δὲ αὐτῶν καὶ τὴν πίστιν χαὶ τὴν ὑπαχοήν. 
Καὶ γὰρ ἐν μέσοις τοῖς ἔργοις ὄντες (ἴστε δὲ πῶς λί- 
χνον ἡ ἰμεία) . ἀχούσαντες αὑτοῦ χελεύοντος, οὐχ ἀν- 
εδάλοντο "", οὐχ ὑπερέθεντο, οὐχ εἶπον ᾿ Ὑποστρέψαν- 
τες οἴχαδε διαλεχθῶμεν τοῖς προσήχουσιν" ἀλλὰ πάντα 
ἀφέντες εἵποντο, χαθάπερ χαὶ ᾿Ἑλισσαΐζος ἐπὶ Ἡλίου 
ἐποίησε. Τοιαύτην γὰρ ὁ Χριστὸς ὑπαχοὴν ζητεῖ παρ᾽ 
ἡμῶν, ὥστε μηδὲ "5 ἀχαριαῖην ἀναθδάλλεσθαι χρόνον, 
χἂν σφόδρα τι τῶν ἀναγχαιοτάτων ἡμᾶς χατεπείγῃ. 
Διὸ χαὶ ἕτερόν τινα προσελθόντα χαὶ ἀξιοῦντα θάψαι 
τὸν ἑαυτοῦ πατέρα, οὐδὲ τοῦτο ποιῆσαι ἀφῆχε, δει- 
χνὺς ὅτι πάντων τὴν ἀχολούθησιν τὴν ἑαυτου προτι- 

ν δεῖ, Εἰ δὲ λέγοις, ὅτι μεγίστη ἣ ὑπόσχεσις " καὶ 
τοῦτο μάλιστα αὐτοὺς θαυμάζω, ὅτι μηδὲν μηδέπω 

σημεῖον ἰδόντες, μεγέθει τοσούτῳ ἐπαγγελίας ἐπί- 
στευσαν, καὶ πάντα δεύτερα ἔθεντο τῆς ἀχολουθήσεως 
ἐχείνης. Καὶ γὰρ δι᾽ ὧν ἡλιεύθησαν λόγων, ἐπίστευ- 
σαν ὅτι χαὶ ἑτέρους διὰ τούτων ἁλιεύειν δυνήσονται. 
Τούτοις μὲν οὖν τοῦτο ὑπέσχετο" τοῖς δὲ περὶ Ἰάχω- 
δον χαὶ Ἰωάννην οὐδὲν τοίουτόν φησιν. Ἧ γὰρ τῶν 
προφθασάντων 3" ὑπαχοὴ προωδοποίησε λοιπὸν τού- 
τοις. ΓΛλλως δὲ χαὶ πολλὰ ἦσαν πρότερον ἀγηχοότες 
περὶ αὐτοῦ. Θέα δὲ πῶς χαὶ τὴν πενίαν αὐτῶν ἡμῖν 
μετὰ ἀχριδείας αἰνίττεται. Εὗρε γὰρ αὐτοὺς ῥάπτον- 
τας τὰ δίχτνα αὐτῶν. Τοσαύτη ἦν τῆς πτωχείας ἡ 
ὑπερθδολὴ, ὡς τὰ πεπονηχότα διορθοῦν, μὴ ὑνα πεῖ 
νους ὠνήσασθαι "7 ἕτερα. Οὐ μιχρὰ δὲ τέως χαὶ αὕτη 
ἔνδειξις ἀρετῆς, τὸ πενίαν φέρειν εὐχόλως, τὸ ἀπὸ 

18 ἐχεῖνος οἵη. Α. Β. Ο. ρΡ. Ρ. πτύον Ο. Ε, "3 τοὺς οὐρανοὺς χαὶ τὴν ] τοῖς ἀνθρώποις 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜΝ ΗΟΚΙΙ,.. ΧΙΥ͂. 40 

δικαίων τρέφεσθαι πόνων, τὸ συνδεδέσθαι ἀλλήλοις τῇ 
τῆς ἀγάπης δυνάμει, τὸ τὸν πατέρα ἔχειν μεθ᾽ ἑαυτῶν 
καὶ θεραπεύειν. Ἐπειδὴ τοίνυν αὐτοὺς ἡλίευσε, τότε 
ἄρχεται παρόντων θαυματουργεῖν, δι’ ὧν ποιεῖ "" τὰ 
ὑπὸ Ἰωάννου περὶ αὐτοῦ εἰ μι τρις βεθαιῶν. Συνεχῶς 
δὲ ταῖς συναγωγαῖς [181] ἐπεχωρίαζε, χαὶ ἐντεῦδεν 
αὑτοὺς παιδεύων, ὅτι οὐχ ἔστιν ἀντίθεό- τις χαὶ πλά- 
νος, ἀλλὰ συμφωνῶν τῷ Πατρὶ παραγέγονεν. Ἐπι- 
ἔωριάζων δὲ, οὐχ ἐκήρυττε μόνον, ἀλλὰ χαὶ σημεῖα 
πεδείχνυτο. 

γ΄. Καὶ γὰρ πανταχοῦ εἴ πού τι ξένον γίνεται καὶ πα- 
ράδοξον, χαὶ πολιτείας τινὸς εἰδαγωγὴ, σημεῖα ποιεῖν 
εἴωθεν ὁ θεὸς, ἐνέχυρα τῆς αὑτοῦ δυνάμεως παρέχων 
«οἷς τοὺς νόμους δέχεσθαι αὐερφόννν δύτω γοῦν ὅτε 
τὸν ἄνθρωπον ποιεῖν ἔμελλε, τὸν χόσμον ἔχτισεν 
ἅπαντα, χαὶ τότε αὐτῷ τὸν νόμον ἐχεῖνον ἔδωχε τὸν 
ἐν τῷ παραδείσῳ. Καὶ ὅτε τῷ Νῶε νομοθετεῖν ἔμελλε, 
πάλιν μεγάλα ἐπεδείξατο θαύματα, δι᾽ ὧν ἅπασαν 
ἀνεστοιχείου “Ὁ τὴν χτίσιν, χαὶ τὸ φοδερὸὴν ἐχεῖνο 
πέλαγος ἐπ᾽ ἐνιαυτὸν ὁλόχληρον ἐποίει χρατεῖν, χαὶ 
δι᾽ ὧν ἐν τοσαύτῃ ζάλῃ τὸν δίκαιον ἐχεῖνον διέσωσε. 
Καὶ ἐπὶ τος ᾿Αδραὰμ δὲ πολλὰ σημεῖα παρέσχετο " 
οἷον, τὴν νίχην τὴν ἐν τῷ πολέμῳ, τὴν πληγὴν τὴν 
χατὰ τοῦ Φαραὼ, τὴν ἐχ τῶν χινδύνων ἀπαλλαγήν. 
Καὶ Ἰουδαίοις νομοθετεῖν μέλλων, τὰ υαὺ μαοτὰ ἂν 
ἐχεῖνα χαὶ μεγάλα τεράστια ἐπεδείξατο, χαὶ τότε τὸν 
νόμον ἔδωχεν. Οὕτω δὴ χαὶ ἐνταῦθα μέλλων ΠῚ 
τινα εἰσάγειν πολιτείαν, καὶ ἃ μηδέποτε ἤχουσαν λέ- 
γεῖιν αὑτοῖς, τῇ τῶν θαυμάτων ἐπιδείξει βεδαιοὶ τὰ 
λεγόμενα. Ἐπειδὴ γὰρ ἡ χηρυττομένη βασιλεία οὐκ 
ἐφαίνετο, ἀπὸ τῶν φαινομένων τὴν ἄδηλον ποιεῖ φα- 
νεράν. Καὶ σχόπει τὸ ἀπέριττον τοῦ εὐαγγελιστοῦ, 
πὼς οὐ καθ᾽ ἔχαστον ἡμῖν διηγεῖται τῶν θεραπευομέ- 
νων, ἀλλὰ βραχέσι ῥήμασι νιφάδας παρατρέχει ση- 
μείων. Προσήγεγκχαν γὰρ αὑτῷ, φησὶ, πάντας τοὺς 
καχῶς ἔχογτας ποιχέδλαις νόσοις, καὶ βασάνοις 
συνεχομένους, καὶ δαιμογιζομένους ', καὶ σελη- 
γιαζομέγους, καὶ παρωμλυτιχοὺς, καὶ ἐθεράπευ- 
σεν αὐτούς. ᾿Αλλὰ τὸ ζητούμενον ἔχεῖνό ἐστι" Τί 
δήποτε παρ᾽ οὐδενὸς αὐτῶν πίστιν ἐπεζήτησεν 3"; 
Οὐδὲ γὰρ εἶπεν ὃ μετὰ ταῦτα φαίνεται λέγων “ Πι- 
στεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι ; ὅτι οὐδέπω 
τῆς αὐτοῦ δυνάμεως ἀπόδειξιν ἣν δεδωχώς. ᾿Αλλως 
δὲ χαὶ αὐτὸ τὸ 33 προσιέναι χαὶ π σάγειν οὐ τὴν τυ- 
χυῦσαν ἐπεδείχνυτο πίστιν. Καὶ γ ρ πόῤῥωθεν αὑτοὺς 
ἔφερον, οὐχ ἂν ἐνεγχόντες, εἰ μὴ μεγάλα ἦσαν περὶ 
αὐτοῦ πεπειχότες ἑαυτούς. ὃ" ᾿ἀχοχουῦ σωμεν τοίνυν 
αὐτῷ χαὶ ἡμεῖς" χαὶ γὰρ νοσήματα πολλὰ ἔχομεν ψυ- 
χῶν ὅ5, καὶ ταῦτα προηγουμένως βούλεται θεραπεύειν. 
Διὰ γὰρ τοῦτο χἀχεῖνα διορθοῦται, ἵνα ταῦτα ἐξορίσῃ 
τἧς ψυχῆς τῆς ἡμετέρας. ἸΙροσέλθωμεν τοίνυν αὑτῷ, 
χαὶ μηδὲν βιωτιχὸν αἰτῶμεν, ἀλλ' ἁμαρτημάτων 
ἄφεσιν" χαὶ γὰρ δίδωσι χαὶ νῦν, ἐλν σπουδάζωμεν. 
Τότε μὲν γὰρ εἰς τὴν Συρίαν ἐξῆλθεν αὐτοῦ ἡ ἀχοή" 
νῦν δὲ εἰς τὴν οἰχουμένην ὅλην. Κἀχεῖνοι μὲν ἀκού - 
σαντες, ὅτι δαιμονῶντας ἐθεράπευσε, σθνετρεχου: σὺ 
δὲ πολλῷ πλείονα πεῖραν αὐτοῦ λαθὼν τῆς δυνάμεως 
καὶ μείζονα, οὐ διανίστασαι χαὶ τρέχει: : ἀλλ᾽ ἐχεῖνοι 
μὲν χαὶ ΠΡ ἀφῆχαν, καὶ φίλους, [182] καὶ συγ- 
γενεῖς" σὺ δὲ οὐδὲ οἰχίαν ἀφεῖναι ἀνέχῃ ὑπὲρ τοῦ 
προσελθεῖν, χαὶ πολλῷ μειζόνων τυχεῖν ; Μᾶλλον δὲ 
οὐδὲ τοῦτο ἀπαιτοῦμεν παρὰ σοῦ" ἀλλὰ συνήθειαν 
ἄφες πονηρὰν μόνον, χαὶ μένων οἴχοι μετὰ τῶν σεαυ- 
τοῦ δυνήσῃ σωθῆναι ῥᾳδίως. Νὺν δὲ ἂν μὲν σωματι- 
χὸν ἔχωμεν πάθος, πάντα ποιοῦμεν χαὶ πραγματενό- 
μεθα, ὥστε ἀπαλλαγῆναι τοῦ λυποῦντος ἡμᾶς" τῆς 

τὴν Α. Β, (6. 
οὐρανοὺς] ἀνθρώπους ργ. Ὦ. γυϊραίυπι ἰμδοϊυγ ΕΡ. σε. Αγ. 9 ἐχάλει Βα). 5) 'Εχεΐ μὲν γάρ] γάρ ὑπι. ΚΙ. 
Καὶ ἐχεΐ μέν Α. Β. σε. Καὶ ἐχεῖ μὲν γάρ(. 35 ἐμπεσόντα οὁπι. Α. Β. (ἰ. |). χαὶ αὐτὸν ἀναχωρουντα δὶς οὐ. 
(.. Μον. [Ἀνεμίο Ευιἢ. χαὶ αὐτοὺς ἀναχωρῆσαι 58ν. [δεη. Μοχ χαί 2ηι6 ἐπί ἀτε5ι ἴῃ οοὐά, ει Μοτ. Ρυδὶ ἢχο- 
λούθησαν 5ἰε Ἰερίυτ' ἢ Ε εἶτα τὸν Ἰωάννην εἰς τὸ δεσ. βληθέντα ἰδόντες χαὶ αὐτὸν ἀναχωροῦντα, ἐπὶ τὴν ο. π. 
-. ἀπῆλθον. 5 χαί οἴη. ΕΔ. 5" ἀνεδάλλοντο. Ερ. "" μήτε Ὁ. Ε. Ε΄. Μοχ ἀναγκαίωνΑ. Εμ. "ὁ φθασάντων 
ἙΔά. 5᾽ ὠνεῖσθαι Ε. ΕΡ. 5 ἐποίει ἔμ. άἀά4. 53 ἀπεστοιχείου οοὐά. ργξίοεγ ΚΕ. "5 5᾽ΟΕρ. εἰ εοὐα. θαύματα 
Εὐώ. Ῥαυ]ὺ δπιὸ Καὶ Ἰουδαίοις δέ ΚΕ΄. Ρ. 3 χαὶ δαιμονιζομένους οἴη. Ε΄. ὅ. Μοδ4ηη. χαὶ σεληνιαζομένους 
οὐν. Ε. 33 ἐπεξήτησεν Μογ. Βοεπ. δ᾽ αὐτῷ τῷ Α. Β. εἰ με. Ὁ. ἐπεδεέκνυτο) 85:-}}.ὄ Ε. Ε΄, Ερ. Ευι}. 6. ἐπεδεί- 
ξαντο Α. Β. (. ἐπεδείκνυντο αι. "5 ΗΘΙΚΟΝ, Ὅτι δεῖ πάντοτε ἔχειν τῶν ἀμαρτημάτων τὴν μνὴ μῆν, καὶ δυσ- 
"ὠποῖν περὶ αὐτῶν τὸν Θεόν" χαὶ περὶ χρίσεως. Α. 3) ψυχῶν] ψυχιχά Ε, Ερ. 
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δὲ ψυχῆς ἡμῶν χαχῶς διαχειμένης, μέλλομεν καὶ 

ἀναδυόμεθα. Διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐχείνων ἀπαλλασσόμεθα" 

ἐπειδὴ τὰ μὲν ἀναγχαῖα ἡμῖν πάρεργα γίνεται, τὰ 

δὲ πάρεργα ἀναγχαῖζα" χαὶ τὴν πηγὴν τῶν χαχῶν 

ἀρέντες, τοὺς ῥύαχας ἐχχαθαίρειν ἐθέλομεν. Ὅτι 

γὰρ τῶν ἐν τῷ σώματι χαχῶν ἡ πονηρία τῆς ψυχῆς 

αἰτία, χαὶ ὁ παραλελυμένος τριάχοντα καὶ ὀχτὼ ἕτη, 
χαὶ ὁ διὰ τοῦ στέγους χαλασθεὶς, χαὶ πρὸ τούτων δὲ 

ὁ Κάϊν ἐδήλωσε " καὶ πολλαχόθεν δὲ ἑτέρωθεν τοῦτο 
ἄν τις κατίδοι 35. ᾿Ανέλωμεν τοίνυν τῶν χαχῶν τὴν 

πηγὴν, καὶ πάντα στήσετα: τῶν νοσημάτων τὰ ῥεύ- 

ματα. Οὐ γὰρ τὸ παραλελύσθαι μόνον νόσημα, ἀλλὰ 
χαὶ τὸ ἁμαρτάνειν " χαὶ τοῦτο μᾶλλον ἣ ἐχεῖνο, ὅσῳ 
χαὶ ψυχὴ σώματος ἀμείνων. Προσέλθωμεν τοίνυν 
αὐτῷ καὶ νῦν, παραχαλέσωμεν " ἵνα σφίγξῃ τὴν ψυ- 
χὴν ἡμῶν παραλελυμένην, χαὶ τὰ βιωτιχὰ ἀφέντες 

πάντα τῶν 8 πνευματιχῶν μόνον ποιώμεθα λόγον. 

Εἰ δὲ χαὶ τούτων ἀντέχῃ, μετ᾽ ἐχεῖνα αὐτῶν φρόντιζε. 
Μηξδ᾽ 3 ὅτι οὐχ ἀλγεῖς ἁμαρτάνων χαταφρόνει, ἀλλὰ 
δι᾿ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο μάλιστα στέναξον, ἐπειδὴ οὐχ 
αἰσθάνῃ τῆς ὀδύνης τῶν πλημμελημάτων. Οὐ γὰρ 
παρὰ τὸ μὴ δάκνειν τὴν ἁμαρτίαν τοῦτο γίνεται, 
ἀλλὰ παρὰ τὸ ἀναίσθητον εἶναι τὴν πλημμελοῦσαν 
Ψυχὴν. Ἐννόησον γοῦν τοὺς αἰσθανομένους τῶν οἷ- 
χείων ἀμαρτημάτων, πῶς τῶν τεμνομένων χαὶ χαιο- 
μένων πικρότερον ὁλολύζουσι, πόσα πράττουσι, πόσα 
πάσχουσι, πόσα πενθοῦσι καὶ ὀδύρονται, ὥστε ἀπαλλα - 
γἦναι τοῦ πονηροῦ συνειδότος " ὅπερ οὐχ ἂν ἐποίη- 
σαν, εἰ μὴ σφόδρα ἤλγουν κατὰ ψυχήν. 

δ΄. Τὸ μὲν οὖν ἄμεινον, τὸ μηδὲ ὅλως ἁμαρτάνειν" 
τὸ δὲ μετ᾽ ἐχεῖνο, τὸ ἁμαρτάνοντας αἰσθάνεσθαι καὶ 
διορθοῦσθαι. Εἰ δὲ μὴ τοῦτο ἔχοιμεν, πῶς δεησόμεθα 
τοῦ θεοῦ, χαὶ ἄφεσιν αἰτησόμεθα ἁμαρτημάτων, οἱ 
τούτων μηδένα ποιούμενοι λόγον ; Ὅταν γὰρ σὺ αὖ- 
τὸς ὁ πεπλημμεληχὼς μηδὲ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἥμαρτες, 
εἰδέναι ἐθέλῃς, ὑπὲρ ποίων παρακχαλέσεις τὸν Θεὸν 
πλημμελημάτων ; ὑπὲρ ὧν οὐχ οἶδας ; χαὶ πῶς εἴσῃ 
τῆς εὐεργεσίας τὸ μέγεθος ; Εἰπὲ τοίνυν σου τὰ πλημ- 
μελήματα χατ᾽ εἶδος, ἵνα μάθῃς τίνων λαμθάνεις 
συγχώρησιν, ἵν᾿ οὕτως εὐγνώμων γένῃ περὶ τὸν εὐερ- 
γέτην. Σὺ δὲ ἄνθρωπον μὲν παροξύνων, καὶ φίλους 
χαὶ γείτονας χαὶ θυρωροὺς παραχαλεῖς, χαὶ χρῆματα 
δαπανᾷ:, χαὶ πολλὰς ἀναλίσχεις ἡμέρας προσιὼν χαὶ 

δεόμενος, χἂν ἅπαξ, χἂν δὶς, χἂν μυριάκις σε δια- 
χρούσηται ὁ παροξυνθεὶς, οὐχ ἀναπίπτεις, ἀλλ᾽ ἐν- 
αγώνιος μᾶλλον γενόμενος, πλείονα τὴν ἱκετηρίαν τέ- 
θης 59. τοῦ δὲ τῶν [185] ὅλων Θεοῦ παροξυνομένου, 
χχσμώμεθα, χαὶ ἀναπίπτομεν, χαὶ τρυφῶμεν, καὶ 
μεθύομεν, χαὶ τὰ χατὰ συνήθειαν πάντα πράττομεν. 
Καὶ πότε αὐτὸν δυνησόμεθα ἵλεων ποιῆσαι; πῶς δὲ 
οὐχ αὐτῷ τούτῳ μειζόνως παροξυνοῦμεν ; Τοῦ γὰρ 
ἁμαρτάνειν τὸ μηδὲ ἀλγεῖν ἁμαρτάνοντας μᾶλλον 
ἀγαναχτεῖν αὐτὸν ποιεῖ καὶ ὀργίζεσθαι. Διόπερ εἰς 
αὐτὴν λοιπὸν ἄξιον χαταδύναι τὴν γῆν, χαὶ μηδὲ τὸν 
ἥλιον ὁρᾷν τοῦτον, μηδὲ ἀναπνεῖν ὅλως, ὅτι οὕτως 
εὐχατάλλαχτον Δεσπότην ἔχοντες, παροξύνομέν τε 
αὐτὸν, χαὶ παροξύνοντες οὐδὲ μετανοοῦμεν " καίτοιγε 
αὐτὸς, οὐδὲ ὅταν ὁργίζηται, μισῶν χαὶ ἀποστρεφό- 
γος ἡμᾶς τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἵνα χἂν "' οὕτως ἡμᾶς 

ἐπισπάσηται πρὸς ἑαυτόν. Εἰ γὰρ ὑδριζόμενος διηνε- 
χῶς εὐηργέτει, μᾶλλον ἂν χατεφρόνησας. “ν᾽ οὖν 

ὃ6 χατίδοι] ἴδοι Εαἀὰ. " χαὶ παρακαλέσωμεν Ὦ. Ε. Οα. 
δ τιθεῖς Β. }). τιθείς Α. Ε΄. 
ἕκαστος (. 
Ε. 5“ ἐπ'φόρουσι] ἐπεισάγουσι ἢ). Ει, Γ΄, 

“ χἄν] καί Α. Β. (. 

5. ΤΟΔΝΝΙΒ ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜΙ ΑΒΟΠΙΈΡ, ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

)3 ἡμῶν ἀχούσεται] 86. ἢ. ἡμῶν εἰσαχ 
δῆς Ε΄, νεΐχο διαλυσάμενος, " αἱ] χαὶ αἱ Βι. "5 γώτου] τραχήλον ΚΒ. (δ. ὅδΑΥ. 
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μὴ τοῦτο γένηται, ἀποστρέφεται πρὸς ὀλίγον, ἵνα 

διαπαντός σε ἔχῃ μεθ᾽ ἑαυτοῦ. Θαῤῥήσωμεν τοίνυν 

αὐτοῦ τῇ φιλανθρωπίᾳ, καὶ μετάνοιαν ἐπιδειξώμεθα 

μεμεριμνημένην, πρὶν ἢ τὴν ἡμέραν ἐπιστῆναι τὴν 

οὐκ ἐῶσαν ἡμᾶς χερδᾶναι ἐχ τυύτου. Νῦν μὲν γὰρ ἐφ' 

ἡμῖν τὸ πᾶν χεῖται" τότε δὲ ὁ διχάζων μόνος τῆς 

ψήφου γίνεται κύριος. Προφθάσωμεν τοΐνυν τὸ 

πρόσωπον αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει, κλαύσωμεν, 

θρηνήσωμεν. "ἂν γὰρ δυνηθῶμεν παραχαλόσαι τὸν 

δικαστὴν πρὸ τῆς χυρίας ἀφεῖναι ἡμῖν τὰ ἁμαρτῇ- 

ματα, οὐδὲ εἰσόδου χρεία λοιπόν " ὥσπερ οὖν: ἐὰν μὴ 

τοῦτο γένηται, δημοσίᾳ τῆς οἰχουμένης παρούσης 

ἡμῶν ἀχούσεται "5, χαὶ οὐδεμία ἡμῖν ἔσται λοιπὸν 

συγγνώμης ἐλπίς. Οὐδεὶς γὰρ τῶν ἐνταῦθα μὴ διχλυ- 

σαμένων " τὰ ἁμαρτήματα, ἀπελθὼν ἐχεῖ δυνήσεται 

τὰς ἐπὶ τούτοις εὐθύνας διαφυγεῖν " ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ 

ἀπὸ τῶν δεσμωτηρίων τούτων μετὰ τῶν ἀἁλύσεων 

προσάγονται εἰς τὸ διχαστήριον, οὕτως αἱ "" ψυχαὶ 

πᾶσαι, ὅταν ἐντεῦθεν ἀπέλθωσι, τὰς ποιχΐίλας περ:- 

χείμενοι σειρὰς τῶν ἁμαρτημάτων, ἐπὶ τὸ βῆμα 

ἄγονται τὸ φοδερόν. Καὶ γὰρ δεσμωτηρίου οὐδὲν 

ἄμεινον ὁ παρὼν βίος διάχειται “ ἀλλ' ὥσπερ εἰς τὸ 
οἴχημα εἰσελθόντες ἐχεῖνο,, πάντας ὁρῶμεν ἁλύσεις 

περιχειμένους᾽ οὕτω καὶ νῦν, ἂν τῆς φαντασίας τῆς 
ἔξωθεν ἑαυτοὺς ἀποστήσαντες, εἰς τὸν ἑχάστου ὕίον 

εἰσέλθωμεν, εἰς τὴν ἑχάστου ψυχὴν, ὀψόμεθα σιδήῆρον 
χαλεπώτερα δεσμὰ περιχειμένην " χαὶ μάλιστα ἂν εἰς 
τὰς τῶν πλουτούντων εἰσέλθῃς ψυχάς " ὅσῳ γὰρ ἂν 
πλείονα ὦσι περιθεδλημένοι, τοσούτῳ μᾶλλόν εἰσ: 
δεδεμένοι. Ὥσπερ οὖν τὸν δεσμώτην ἐπειδὰν ἴδῃς χαὶ 
ἐπὶ τοῦ νώτου "5, χαὶ ἐπὶ τῶν χειρῶν, πολλάχις δὲ 

χαὶ ἐπὶ τῶν ποδῶν σεσιδηρωμένον, διὰ τοῦτο μάλιστα 
ταλανίζεις " οὕτω χαὶ τὸν πλούσιον, δέαν θεάσῃ μυ- 

ρία περιδεδλημένον πράγματα, μὴ διὰ ταῦτα πλού- 
σιον, ἀλλὰ δι᾿ αὑτὰ μὲν οὖν ταῦτα ἄθλιον εἶναι νόμιζε" 
μετὰ γὰρ τῶν δεσμῶν τούτων χαὶ δεσμοφύλαχα ἔχει 
χαλεπὸν, τὸν πονηρὸν ἔρωτα τῶν χρημάτων ὃ; οὐκ 
ἀφίησιν ὑπερθᾶναι τοῦτο τὸ δεσμωτήριον, ἀλλὰ μυρίας 
αὐτῷ χατασχευάζει πέδας χαὶ φύλαχας χαὶ θύρος 
χαὶ μοχλοὺς, χαὶ εἰς τὴν ἐνδοτέραν αὑτὸν ἐμδαλὼν 
φυλαχὴν, πείθει χαὶ ἤδεσθαι τοῖς δεσμοῖς τούτοις, ἴνα 
μηδὲ ἐλπίδα [184] τινὰ ἀπαλλαγῆς εὕρῃ τῶν ἐπιχει- 
μένων χαχῶν, Κἂν ἀποχαλύψῃς τῷ λογισμῷ τὴν Ψ-- 
χὴν ἐχείνου, οὗ δεδεμένην μόνον, ἀλλὰ χαὶ αὐχμῶσαν 
χαὶ ῥυπῶσαν χαὶ φθειρῶν γέμουσαν ὄψει. Οὐδὲν γὰρ 
ἐχείνων ἀμείνου; αἱ τῆς τρυφῆς ἡδοναὶ, ἀλλὰ καὶ 

βδελυρώτεραι, καὶ μᾶλλον τὸ σῶμα αὐτῶν "" λυμαίνον- 
ται μετὰ καὶ τῆς ψυχῆς, καὶ τούτῳ χἀχείνῃ μυρίας 
ἐπιφέρουσι "Ὑ νοσημάτων πληγάς. Διὰ δὴ ταῦτα πάντα 
τὸν Λυτρωτὴν τῶν ψυχῶν τῶν ἡμετέρων παραχαλέ- 
σωμεν, ἵνα χαὶ τὰ δεσμὰ διαῤῥήξῃ, χαὶ τὸν χαλεπὸν 
ἡμῶν τοῦτον ἀποστήσῃ φύλαχα, χαὶ τοῦ φορτίου τῶν 
σιδηρῶν ἐχείνων ἁλύσεων ἀπαλλάξας, πτεροῦ χουφό- 
τερον ἡμῖν ποιήσῃ τὸ φρόνημα. Παραγαλοῦντες δὲ αὖ- 
τὸν, καὶ τὰ παρ᾽ ἑαυτῶν εἰσενέγχωμεν, σπουδὴν καὶ 
γνώμην χαὶ προθυμίαν ἀγαθὴν. Οὕτω γὰρ δυνησό- 
μεῦα χαὶ ἐν βραχεῖ χαιρῷ τῶν κατεχόντων ἡμᾶς 
ἀπαλλαγῆναι χαχῶν, χαὶ μαθεῖν ἐν οἷς ἣμεν τὸ πρό - 
τερον, χαὶ τής προτηχούσης ἀντιλαδέσθαι ἐλευθερίας" 

ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλαν- 
θρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα 
χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμῇν- 

88 τῶν] ὑπὲρ τῶν Ὁ. ΒΕ. Ε. 5 ἀπένει Μή Α. Β. 
σεται, 5}π4ε 

5 αὑτῶν] αὐτό 
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4}}ὶ φαΐνὶβ οὶ ἰρβυηὶ τἱάδαὶ. Το Δπιβ ἰίδψυα πιδῖο- 
γυπὶ (οηίδπι, αἱ πιογῦογυπι) δυόηπία 5ἰϑ 1 πὶ δἰ θυ υΓ. 

Νοη ρϑγαὶγεὶβ 8016π| πιλ]0πὶ 66ι, δοὰ οἰΐϑηι ροοοϑιυπὶ ; 
ἵη0 οα πη) 8 χιδπὶ ᾿ΠΠυ 4, φιδηιο 8 φαΐ δηΐπιᾶ Π26- 
ἸΪοΓ δῖ φούρογθ. Αδεθάδπηϑ ἰφίυγ οἱ πυης δ ἴρδβυπι, 
τοζθῆνυϑ υἱ Γοβοϊ υἱδπη ΔηΐΠη3 πὶ ΠΟΘίΓΑπὶ σὐηϑίγηβαὶ, 

εἰ βιοοι ἀγῖδι}8 πιϊ5815 οαγηΐθυ5.,, δρὶ ἰδ 10πὶ ἰΔηΐυπὶ 

Γαϊοησπὶ Πα θθαπι8. δ᾽ υθγῸ δος ΘΒ 645, [|| ΟΕ 
Ροβίθα. Νβϑθε συΐα ἰῇ ρθοοῶπάο ποὴ ἀ0165, ἰά60 Π0η16- 

πιη48, 8664 ρΓΟΡΙΘΟΓΟΔ πιαχίπηθ ἱπσοπηΐδοα, 48 πὰ} }υπὶ 

Π8)65 ἀδ ροορδιϊα ἀοϊογθη). ΗΠ νόγὸ ἱπάθ δυο, 

ποθη 4ιιοὐ ροοσδίυπη ἤθη τπογάραι, βεὰ ηυοὰ δηϊηνα 

50 ] Υ θ05 δδϑιιθδ βθηδυπὶ 0Π ᾿αρθαὶ. Οὐρία ἀγρο 
1105 φυΐ ργοργὶα ρϑοοϑίδ βϑηιίυηί, ΄συοπιοάο δοογυΐυ5 
δλιθηι φυδί ἰΐ φυὶ δαοδηίυγ νοὶ υγιμίαν, φυδηΐϊδ 08 

Ρεδηίαν, φυληίιπὶ ἰυροϑιὶ οἱ ἱπροιβοδηϊ, υἱ ἃ Π1412 

οοηδαοϊδηιία ᾿ἰθογοηιυγ, φιοά πυπηηυδιη ἰΔοογαηῖ, κ5ὲ 
δ η0 δἀιηούυπι ἀοίογθηί. 

4. βεζοαία ἐδηγε δἰ σοτγίθΈγ6 πδορλξ6 6εί. ΝΟ ἀοἰθτε 
(6 μέξοαίο 'πασὶς ἱγτίαἱ ἢειπι, φιιαπι ἱρδμηι ρϑοσαίμπ. 

Αμΐπιδ ρμεοοαιγιοἷς ἀο[ογηια8. --- Ὁι αα πο! ας 6ϑ5οὶ 

Πα ΠΊ40.2Ππ| ρθοοᾶγα ; απ0α βου Ὁ δυΐδπὶ 68ῖ, ροσοδία 
Β6ΠΕΪΓΘ οἱ σογγίογο. δὲ γ6γὸ [ἃ ποη [θα πι5., 400 

ρϑεῖο 60 βυρμὶϊοαθίπηυβ οἱ ροοοδίογυμι Γοι 59] ΟΠ 6 ΠῚ 

Ροδβιυ]δυίπιαβ, 4υ] πογαπι ἢ} 4πὶ γι οηθη) ΠΑ θοιηυ5 3 

Ουπὶ εηΐμ ἴυ ἰρδ6 ΄υΐ μοσοδδιΐ, πα ἰάϊρβυπι αυΐὰ πὶ 
αμοἃ ρμϑοσδνογὶϑ βοῖγα γε }}5, ργοὸ χυΐθυ5 ρϑοοδι 8 θουπὶ 

Γυα 5, αυ π6 αυϊάσπι ποϑιὶ ἢ οἱ φιοιμοάο πονογίβ 

ΒαποΠοἷΐ παφηϊυάΐηοη ̓  Ὠϊς ἰά416 ρεορολία ἴυ8 5ρ6- 
εἰδίίαι.,, εἱἱ ἀἰδοᾶ8 φυοῦυ μη ΠΑ πΠι ΓΟΠῚ 55) 016 Π} ΔΟΟΙρΙ5, 

1 [8 ἐγχὰ θαμεἤουπι), σγαίαβ 518. Τὰ γϑγο οὐπὶ ᾿οη)ὶ- 
"61 Οἰἴδι ἀΘγὶ8, πη} 008, Υυἱοὶποβ οἱ ὀϑιίαγίοβ τορᾶβ, 

ΡΘουηΐα5 Θχροη δ, πη]! 054}.6 ἀἴ6 5 ἰπβυπιΐ8. ἰπ Δ066- 

ἀδιο οἱ δυρρ]οδη(ο, οἰἰδηηβὶ βθιμοὶ, 18, Βοχοθηιο8- 
46 0 οἴΐειιδβο γαρυΐδβδη) (υἱογί5., ποη οοποὶἰ5, δοὰ 

πη: 415 50} 18, ΒΡ] ΔἸ ο1165 δάμιζοϑ : 611ΠῈ Υ̓ΘΓῸ 
π᾿ ΟΓΒΟΓΌΠῚ Ὠ 6115 Οἰἴδηδι15 65ί, οδοί(ἅπιι8, πο ρ  ἰφί πηι, 
ἀο! ἰεἰδαλιν, ἱπευγίδπνιγ, δἰ ῃγῸ δο 10 ΔοΓα ομμῃΐδ ἴα- 
αἰπηι8 : οἱ φυδηάοπδπι ᾿ΠΠ πὶ ρίδοαγα ροιθγ πηι 7 400- 

ΠιΟΟῸ θη 60 ᾿ρ80 Ἰη060 πηλρὶβ ἐγ Θπιυβ Ὁ ΝΌῚ ἀοΙΕΓΘ 

δεἶπὶ ἀ6 μαδοαίο πιδρὶβ δὰ ἰπνάϊρηαιίομοπι οἱ γι ἱρ- 
δ. ργΓΟνΟῦΔΙ,, 4ιδιη ἰρϑιιη ροοοδίυπη. Ουδρτγορίογ ᾿ι 

ἔρ58π) ἰΘΓΓΆΠῚ 5686 ἀδίγΓυάογα Ορογίογοί, πος 50]6Π) 

Δϑρίοογα, γο] γαβϑρίγαγα, φυᾶπίο 80} ρ]ΔΟΔὈ 6 [)οιη]- 

ἢθπ Δ Θηι65, ΠΠ πὶ ἰγγι λπλυ8, οἱ γε 8168 ἤθη Ρω- 

εἰ τοπεΐᾶπὴ ἀφίῃ : οἰἰαπιδὶ 116 πΘαι6 οὐπὶ ἰγαίιι8 οϑί, 
Π05 ΟΟἶἷο ᾿αθδαὶ νϑὶ ἀυθγβϑίν, βοὰ ἰγαΐι8 δἷῖ, υἱ Πὺ8 

γα] εἷς 84 56 ρεγιγα δῖ. ΝᾺΠῚ δἰ γ6] ουμίαμηο 4 δἤδοίιβ 

Ρόγρϑίυο θοηοῆοία οομίογγαὶ, ᾿ἐρϑυη) πᾶσ 8 ἀδορίοῦ- 
Γ08. Νὰ δυίδηι ἰὰ αγοιίοί, αἀ (Θπηριι5 δυθγεὶξ (λοΐοπι, 

υἱ (6 δΒΟΩΡΟΓ 5θόυ} ἰἸα!γδαὶ. Ε͵05 ἰἰάφυθ δι κηϊιδιὶ 

πύλιγυδ5, οἱ ραΘηἰοη}ΔΠ 50.}}οὐλ6 Θχ θδιηι8, ργΙ5- 

4ιη] ἀἶ65 1116 γοηΐδὶ, ἰπ 40 π}ἢ}}} πουἱ5 Ρορι οι [8 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΖΞῸΌΝ ΠΟΜΙ͂Ϊ,. ΧΙΥ. 422 

ργοάδγι!. Νυης δηΐαι ἴῃ “ΠΟ ἷ5 ἰΟ᾽ἃ Γ68 5118 6δί : ἴυτς 

γ ΓΟ δυάοχ δοίυδ ογἷ! ἰπἀϊοὶ! οἱ οδ]ου!! [ἀγα πα ϊ ἀοη!ϊὶ- 
5υ8. ῬγαοσομροημιΣ ἰφίλυν [αοίόπι 6᾽.ι8 ἵπ σοπ[οδεϊομθ 
(Ρεαί. 94. 4.), Ποδη8, Ἰυρϑϑιηι5. ϑὲ δπΐηι ροϊδγίπνυϑ 

δηί6 ἀοἢηίίαπι [Π]λπ| ἀΐδπι ρδοᾶγα “υἀΐς6πι, αἱ ποὶνδ 
Ροοοδία γοπηἰτδἰ., πΠοη ὉΠΓὰ ἱπίγοῖ Ὁ πΟὈΐ5 ΟΡυΒ οεὶϊ : 

Όΐ ὁ ΘΟΠΥΘΓΒΟ, 5] Π01} ᾿οο ἴἴἃ τι, ἰο10 ΟΥ̓ ργδθβθῃίο, 
Ραϊδι) πο8 ἰυδίοανὶῖ, οἱ ἢυ}}184 ΠΟὉἷ5 υἱΓὰ 5065 
γοηΐα δ ρογοσ,. ΝῸ}105 εηἶπὶ δογιῆ αυἱ δάδιη!, 
ᾳυὶ ρεοοαίδ 8δῦ8 ποῃ δδιιογίῖ, οππὶ ἰἰΐυς δἀ- 

γοποῦίὶ, ροῖθγῖ Ροθη88 118 ἀδθῖϊ85 εὔρογα: βεά 
φιδιηδ οάυπι 1}}} αι ὁχ σδτουση5. ἐΐθ αὐ (τὶ θυ 8] 

οδίθηΐβ οηυδῖὶ δα ἀπουπιι, εἷ6 οἱ Δηΐπιδ ΟΠΊΠ65, ΟἿΠῚ 

᾿ΐης δϑίδείηι, ναῦὶϊβ ρεσολιογιπη βυογυπὶ ΟΟὨδίΓΙ οἱ 28 

οδίθηΐ8, δὰ (ΘγΎῚ }}}6 ΕΠ υά (εἰ πη] δααἀυσοηϊυγ. Νδπι 

ἢδο Υἱα σάγοογα ἢ }}]0 πη] ΟΡ οβὲ ; 866] βίουϊ οὐυπὶ ἰῃ 

ἀοπλ ο! απ ἐΠΠυἀ ἰη ΓΟ Πγ}}5., ΟΠ 65 νυ] ἀδη8 οαἰοι 8 

αἰγουπηάδίοϑ : [8 οἱ ἢυης, 5Ϊ Δ0]6 αι 118 ὀχιογηαρυπ 

ΓΟΡα ΠῚ ̓ πμϑρίπδιίοη6,, [ἰῃ δἰ ηϑυ!ογυπιὶ Υἱ ἐδ ἰηφΡοάϊαᾶ- 
ΤῊῸΓ, ᾿ρϑοΟιῸ ΠῚ 41} }Π|25 νἀ  Ὀΐ πλ115 ([ΟΥΤῸ ἀυτγίογ θυ ν]η- 

Οι}}8 σΟηδιγ οἰ88 : ΠηΔΧὶΠῚ6 ΥΘΓῸ 5] ἰῃ δ} π|λ8 ἀϊνὶτιπ| 
ἰηιγανθγὶβ : ἢ8Π} ηυδιηῖο ρ] νυ 1105 νἱἀονὶ8 ἀἰν} 115 
εἰγουπηίαίοβ, [Δι Πηλρ 8 δυηϊ 4{ΠΠ|Π341}. Ουδπι ἀπιο- 
ἄάϊπὶ ἰψίυΓ 51 ν᾽ μοι πὴ Υἱοῦ 8 πιδηΐθυϑ,, ἀογ80., 5006 

διΐλπ) ρα 5 4|ΠΠσαίυπὶ (ΟΥγ 8 σαί θ 8, 1Π1υπὶ πιᾶχίηνα 
ΠΗ ΒΟΓΑΓΪ5 : δὶς αὐ υἱ6Ππὴ ουπὶ νἱ ἀοΓἶϑβ τυ ἰδ οἰγουῃυθη- 

ἰὸπ) ΓΟΌυ5, πὸ ἰάθο ἀϊνίίαη, δοὰ μοίῖι5 [160 πιὶδθγιἢ) 

Θχἰϑιϊπηαὶο : πᾶπ| οὔ [18 ὙΠ 6 }}}}5 8:δνιπὶ Ὁ δι οἂΓ- 

οαγί5 ουϑίο θην, ργᾶνυ! ΡΘΟΙΠΙΑΓΌΠΙῚ ΔΠΊΟΓΘΙ : 4υὶ 
ΠΟ ρου Πλ } {ΠῚ ΟΣ ἰδῖ9 ΟΓΟΟΓΟ ΘΒ ΙΓ, 566. δοχορῃ - 

[05 ᾿ρ81] βᾶγωῖ δοπιρϑάθβ, ουδίοδβδ, ροΓΐ5, νϑοίοϑ. 
οἱ ἰῇ ἱμιογογ ἢ σΔΓΟΘΓΟΠ. ἱγιιάδιβ, δυβάσι {ΠῚ αἱ ἰ5ε} Ὁ 

νἱηου!}}5 ἀοἰδαίαίυγ, αἱ 6 φυΐϊάσι ουδάθιαὶ ἂν ἰηβίδη- 

{ἰ5 1η4}18 Βρθπ Ὁ} }8π| ἰρθοαι. Εἰ 5ἱ οοφίιαιΐοπα 08 
ΔΗ ἢ πη ἢ} }5 ἀδηυύδανοῦῖδ, ἢοὴ νἱποίληι πιοίίο νἰἀ6-, 

υ͵ἱδ,, 5868 οἰἰᾶπι) ϑαυσϊοηίθηι, ρυϊάδπι, Ραάϊοι 5 οηυ- 

δίδι). Ν᾿} }] δα πὶ }}15 πη ΘΟ] οΓ 5 βυπὶ νοϊιριαιῖς ἀ6] οἷα», 

ἴ0 ΒΟΓΡΙΠΠΠΟΓΘ5 ; δἴιια δἰΐδι ΟΟΓΡῚ5. Οὐ ᾿ρ88 Δ1}}- 

πιὰ ἰδυδίλοίϑηι, οἱ ιΐς οἱ ΝΠ} μι πιογ5. ἰηδίρσαμὶ 

ἸΠοΓ ΠΟΥ οΪαρ85. Ργορίοῦ ἰθς οημἷα Βοἀθιηρίοτθιὴ 

Δ ΠΠΆΓυΠ, ΠΟΘΙ ΓΤ ργεοθιυγ, υἱ οἱ νἱησυϊα γιπ}- 

ραϊ, οἱ βδυυηι ἰυο εὐδιοάθπ) ἃ Π0}}}8 ἀπηοΥ δι, Δ 118 

ἃ ρομπάσδγα (δγγοδγιι) οἰ ΘπαγΓυ πὴ ἢ 6 γα }8., 4 Ϊ5 [ον ἴο- 

ΓΟΠῚ ἴῃ Π0}}}5 πιδηΐθπ) ρογἤΠοϊαῖ, θυπ ὐυΐοπὶ {{ΠΠπ|πὶ 

ΡΓΘοΔθίμηυγ, αυ!8 ποϑίγᾷ βυηΐ διΐδπὶ αἰ γαηυβ,, 50|}- 

οἰιυδίησιη, δηϊπηυπι, Δ] ογ ἰΔίαπι. 516 οηΐτη ρο(αγὶ πυϑ8 

ὈΓΟΥΪ ἰΘΠΊΡΟΓΕ ἃ Π|4}15, 411}}}ὺ8 ἀοι! οί, ογὶρὶ, οἱ 

Θΐἴδοογα ᾳυὸ ἰπ δίδίυ ὑγὶιι5 ϑγϑίηυβ, Θοη γα η  Π]40}6 
ΠΟ 8 γοοίροσα ᾿ἰθαγίδιοι : 4υδηὴ υἱϊηα ΠῈ ΟΠΊΠ65 60Ὲ- 

Βαχυδηλυῦ, βγαιία οἱ Ὀοηϊξηϊδία Ὠοπιίηΐ ποβιγὶ 268 
Ομείβιὶ, οὐἱ φίογία οἱ ᾿πιροιυπ) ἴῃ 8 ου]α δου ΟΓυΠ. 

ΑΠιΙ6Ι}. 

«τὐσδὸξπθὶ ΦΗ͂ 14830998.- 
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ἨΟΝΠΠΙΑ ΧΥ. 

Ομρ. ὅδ. ν. 1. Υἱάεμε αἰε ἐξεωε ἔωνύας, ἀεοσπαϊ ἴῃ 

πποπίεηι. Ἐπ εἰἰπὶ δεαὶεεοί, αὐςεαδογμκί αὐ ἐμιη ἀϊεεὶ- 
ρεϊ οὐκ: ἃ. δἰ ἀρετίεπε οἐ φιιπ ἀϑούϑαί 60ε (α), ἀϊ- 
οὐης : Βεαῖϊ ραιιρότες δρίγι, ημοπίαυι ἐρεθνμνὶ. 63 

τόση σα οΥ)Η. 

4. (ὐἠγὶεἰὶ πιοάεεῖϊα φιαξὶς 6( φμοηιοάο ἐπι απάα. Βα 
᾿ φφοπάϊ γαιοπα (πτὶδιὶ Η απϊοιιατὶ οδίίον τε[εἰμμπίατ. (ἰμεὶ- 

δίμα ἀϊεεὶ ρμίος αἰἰοφαοπς [οἱμηὶ ογϑεηι ωἰἐφφιμίαγ. ---- 

Υἱάθ φυᾶπι ἃ δϑία οἱ δηθἰἰοπα οἷς δἰΐδηυβ. Νοχὺθ 
οηΐἶπ 5660) οἰγουηγάυχὶ! 608, 86 οὔπι ποΥ δὶ ουγαπαὶ 

ὀγδηΐῖ, ἰρβθ οἰγευΐϊαί πηάίᾳι6, οἱ ὑγῦ65 οἱ ἰοςᾶ Υἱβὶ- 
125 : φιιδηθο δυίΐθπ) ἰυγθὰ δάογαϊ, ὑπὸ ἰῃ ἰοο0 οδπι- 
Βδϑιγὶ δούσὶ, ποιὶ ἰῃ υὑγῦθ δυ0ὶ ἰῃ πιοάΐο ἴογσγο, βϑὰ ἰῃ 

πιοηΐς, ἰῃ ἀσδογίο, υἱ ἀοοθαῖ η08 πὶ ιἰ! δὰ οδίεπιαίϊο- 

θη ἰδλεϊδηάυπι 6896, αἱ ἃ πιο 58 ἰυτη0}1|808 ἀὔ806- 

ὀδπάυπι, οὐπ τηλτίπια ρἢ οϑορ μαγὶ οροτγιοὶ, ἀθάυς 
Ποσοϑβδγ 5 γοθι}8 αἰθϑαγογθ. (πὶ ἀϑοο θοαὶ διιίθῆι 
ἀ14:6 566 ἰ586ί, Δοσοββογυπηὶ ἀΐδεί μι !. Ὑ 46 π᾿ δογυι ἦι 
νίγιυϊ6 ργοίεοίυμη, οἱ φιιοιμούο γορϑῆ!θ τ 6] } 0Γ68 51 

οὔδοςι! Υ Μυ}ιῖ πδινχυς ποἰγϑου!ογιπ) βροοίλιογος ΘΓΒΠί ; 

[ν] γθγὸ πιδσπι 4υϊἀρίαη οἱ Ἔχ ΘΟ 5 }}Πὶ Δ Γ6 οὐρα . 
νι : φιοί αἰἴαπὶ ἐμ δὰ ἀθοεηάυιη ἱπάιϊιχὶϊ, υἱ406᾽ 

ἰο5 ογάϊγοίυν βογπιοηοβ οἤοοϊ!, Νοαυδ οπὶπὶ σογροίὰ᾿ 
ἰϑπ!υἹ ουγαθαΐ, δε οἰἰδιῃ δηϊη)δ8 οιποηάδθαϊ, ἃς. 

Γιγϑυ 20 ᾿ι86 οὐγὰ δά {δι γοάΐθαὶ, δὶς υἱ}14 νὰἃ- 

γΪη5, οἱ νογϑογυηι ἀοοίγίηο Ορογυῃ) ἀϑουΠΙΘΏΙΆ πηΐ- 

806Π8, βίοαιιο ἱπιρυάαηια ΒΓ  ἰδογ πὶ ΟὈπΊΓυ6η8 ΟΓᾶ, 

ἀμπε αἰΓυ 546 Βυθδιαὴῖ ουγαπὶ γογογοῖ, οδίοπάθγοί- 

4υ6 56 Δηΐ8}5 (οἷ᾽0}.5 6556 ΟΓΘΑΙΟΓΟΙ. ἰἄδο υἱγία54υ8 

πδίυγα; ργονί ἀδηϊδιη ξογοῦδι, ἢὐῆς ἤδη, πυης || 8 πὶ 

ομποπά:ηβ. Θ μοα ἰυης οἰἰᾶπὶ (Δοἰαυαῖ. Νὰπι Αρεγίεπς, 

ἰπαχηΐι, οὁ ἐμμηι ἀοοεϑαῖ ὁ04. Ἐληυλ ἀ6 συ38 ἰνΐς δὐάϊι, 

Αρετγίεπς οἐ ἐμμη ̓  ὕϊ ἀΐδοῖ5 οὐυπὶ οἰἰδί ἰδοοπίεπὶ 60- 

ουἶ586, Π66 Πι0ύο Ἰοφιδηίαιη ; 586 πιιης Ο5 Δρογιιΐβ56, 

ὨΠΠῸ [ΘΓ ΟΡΕΓᾺ 'ρ58 νοσοπὶ ΘηΠιἰδ'886. Ουπὶ Δυὰΐβ γοΓο, 
δοοεϑα! ἐο5, ἢ6 Ῥυΐ68 ᾿ἰρδυπι 50105 οἰδοίρυϊοςβ 4] υαιΐ : 

δα ρογ {|Π105, 4105 ὁπηη65. Ουΐα δηΐπὶ ὐγθα ρορυϊδηβ 

ογδὶ, ΟΧ ΘΟΓᾺΠῚ ὨυΠΘΓΟ 4φὺυΐ ἢυπιὶ Γαροθαηὶϊ, αἰξοῖρυ- 

Ἰογυπὶ οἰογυτ Δη16 56 οοηϑι 6 η8, Δα ᾿Π108 ΒΟΓΙ]ΟἾ ΠῚ 

ἀϊνι αὶ !, νογθδ βυδ [18 ΘΠ ΓΔΠ5, υἱ ο:δἴ6ΓΪ5 Ομηηίθυς, 

ᾳυὶ ἰη [ν}8 δἀπιούτπι γυ 68 ογαμῖ, ἢ] υδορΐα ἀοοίγνα 
δοη πηουϊα5ι 6556. Ουοί ο(ἶδηη 1,085 βυθ νάἀϊοδης αἷ- 

Τοοἰαῖ, ἰρβϑα πη ΒΟΓΙΠΟΠ6ΠῚ Δι 608 σον οΓι 556 ( ζμο. ὑ.΄ 
41) : εἱ Μαιί!αὺ5 ἰάΐρουπι 5 ηὶ ς815, αἰχὶϊ : ΑοτεΣ- 
δέγμεπί αὐ εππὶ αἰεδεὶρι [ἡ ὁ᾽ω8, εἰ ἀοεεϑαὶ 608. 11 ΘηΐΠὴ 

οπιογὶ διϊθηιυ5 δυάϊυγὶ οΓϑιιῖ, αυλπι δὶ δὰ οἱπηθβ. 

γογὺΔ ἀϊγοσίβδει. [46 ογεο ἱποὶρὶῖ., οἱ αυξ πονὶ ἰη- 

διΐιυι! (υπάδηηοηία ποδὶβ ρου ἢ Αὐαΐδπιυβ αἰ! οι 
οἃ 45 ἀϊουπίωυν : "1115 παπιᾷυς ἀϊοία διιπὶ, οἱ βογὶ μίᾶ 
δῦ ΡΓῸ Ομ υ5 ροϑὶ [πἰυγὶ5. [ἀοίΓοΟ ΘΟμΟΙΟΠΔΠ5 
υἱάσι ἀϊδοίρυϊοδ δ᾽] οαυΐίαγ; ποαυὰ ἰᾶπιοη ἴῃ ||} 8 

οὁἰοῖα εἰγουπϑογὶ οἱῖ., βοά ἰηάἀοιϊογηίπαια θοδιυὑἀϊη68 

οἴππες Ὀσυίει. Νου οηὶπὶ αἰχὶὶ, Βοδιὶ οΣιἰδ νοὶ, 5ἱ 

(6) ἔπ πῶς νογῦβ, ἀοοέϑαί 605, (ἱϊα!υ5 ἀο5ἰη!ϊ ἀρυὰ Ξαν. 

ΡΑυρΟΓο5 ἰπογ 8; 86ἀ, βδαίὶ ραμρογεβ. ᾿οτία οιἰδειεὶ 
Ἠἶ8 βροοϊδιῖπ) αἰχίεβοι:, σοιηπηιδ (ϑ6 ἢ ΔΟΠςΞ 12 
[υτυγα οἔῶπηι. Ειθη πὶ οὐπὶ ἀϊςογοὶ : Εροα 640 υοδίξονιη 
ὅμγι σηιπίδμα ἀἱεδιις ἀόγμε αὐ σοπειηπιαμοηδηι διπεμίὶ 
(ΑΙαιιὴ. 88. 20) : ποη [Π|08 δοίυπι αἰοψυίιιν,, δοὰ οἱ 
Ρ6Ρ {105 (υέυπι ΟΓυεπὶ : οἱ οὐπι ἰΠ105 Βδαίος ργαάϊεδι 
ρογβοηυυϊοηρι ρϑιίθηϊδὸ, ρυΐβος,, οἱ ἱπίοί γα ἡ] 8 
815. 16} 168 ; θη 1}|18 ἰδΔίυπι, θὰ οἰΐδπι οἐηπίθυς (αἱ 8 
[γε ϊγ [ογθθυ8 οογοπδῆ προίΐς. (εϊογιιπ οἱ ἰά 
ὐυγίυδ σνυάαι,, οἱ ἀϊδοα8 δῷ 415 ἀϊοίδ δυηὶ {0 οοῃ- 
Τασηΐδ 6596, ΠΟΌΠΟΙ [Οἱ Πυπηλ Πα5 ΠλιυΓάν, δὶ διϊοιιάο γα 
νοΪυονῖδιε.,, δυΐ χιιοηιοίο ἰνμης πλΐγα θὲ] 6Π) ΒΟΓπιΟΘἢΣ 
ογαίαδιν, ὅ. Βεαϊΐ ραμρεγεα τρί γίμ., φιοπέσηι ἡρδογι 
ἐεἰ τόθπμῆι εἰίοτμμι. (υἱ διθι Ῥαιρετέε ἐρίγίμ 7 [1- 
Π}1108., οἱ διἶπηο οοηίΓίι!. ϑρίγίτα δοΐαν Ὠὶς ἀϊεῖς 
Δ ΠΊΔ ἢ) οἱ νο]υπί8 18 ργοροβίίυπι. Ουΐα οαἰπὶ πηυεὶ 
δυηϊ ᾿Νπ|}}68, ὨΟη δρυμία δυδ, βαὰ γῦγυπὶ πδοδϑϑίίαι 6 
ἕσοδοι!, {ΠΠ05 πμἰέθηβ ( π6αθα δεΐπι ἰά ἰαυὰὶ 681}, ους 
ηαἱ ὁχ γοϊυηίι18 ργΓοροβίιο 5686 δυτ δεΐὶ ἃς ἰδργὶ- 
Ὠθμἱ, ΡΓΪΠΟ5 ὕθϑίοΒ Δρρα! αὶ. Εἰ οαγ ποη αἰχὶι, Ηὰ- 
ἸΩἢ|6 5, 804, Ραυρεγαϑ ἢ Ουΐδ ἰος {Π|Π0 ργιρβιδιίας οϑῖ. 
Νάιν ἢἰς ἀΐοί( 608, φυϊ θεἱ μγιβοθρία πιδιυυηι εἰ ουῶ- 
ἰγοιηἰδουηῖ : 405 οἱ μοῦ ᾿πδίλπῃη ρτομμείαπι 56 νδἀθ 
Δοςθρίυδ βάθαγο 88 ἀδοίαγδι : 44 φιομὶ γϑερίείαηε, 
πἰδὶ αα πιαπειιοίμηι οἱ φμϊοίμηι, οἱ ἰγεπιθμίθηι υόγϑα πιδα 
(14αἱ. θ6. 9 )} 

δ. Μμιὶ πων αι πιοαὶ, -τ-ο Ἐὺδεΐπὶ ταὶ εἰμι 
Ἰμμμ 218 πηοάϊ : οἱ αἰϊα58 φυΐάδῃηι οὶ μηοάδγδία παηι- 
᾿ἰδ, αἰΐυδ νϑγὸ βυργὰ τιοάυπημ. ἢδλις ΡΟΡΓῸ ἢμ}}}}Π{2 - 
ἴοι ἰαθμάι θθαίυδ ργορῇῃδία., ποθὴ ἀδργθϑβυηὶ δ᾽} }}} - 
οἰΐε δηϊπιυπι ἀδβουί θα πβ, δόἀ οιμῃΐηο ὁοηϊγ ἐπ, 
οὐ δἷ( : δαογίβοϊιπι ὅθ 60 ἐρίγίϊμα σοπεγιδιιαίες, (ον 
εοπίγίμπι εἰ βιιπαίμπι, θεαδ, ποι ἀδερίεῖοε (Ρεαί. 
ὅ0. 10). ἤωπε οἱ Ιγὲ8 βυιογὶ ργὸ πᾶρηο βαογίῆςο 
θεὸ οἴδεγυπι, ἀϊεθιυ!ο8: δοά ἐπ απΐνια ξοπιγίία, οἱ δρὶ- 
τῖιμ ἰμιπε ία!ο διιξοὶ ρίαπιμν (αν. δ. 59). ἤδπο οἱ Ομτί- 
δίυϑ δόδίδπη ΒΠΟ ργάάιοαί, (υΐα δηΐῃ πἰαχί πη τα! 
αι τοίμπὶ ΟΥθαπὶ [ἰἰθοίποίδη! ἐχ βυρογθία ργοιῦΐο- 
γυμνῇ ; αυλπδοσυίάδι) ἀΐαθο!υβ, ηὐυΐ 14|}15 5π|6 ποῃ 
[υογαϊ,, δος ἀἰδυυΐυβ οἴδοιιδ δϑὶ : φυοά οἰΐδπι ἔδυ 
ἀΐοεθαὶ : Νἐ ἰηβαιαε ἱπ ἡμαϊεῖμηι ἱποίάαι ἀϊαδοιὲ (1. Τίωι. 
ὅ. 6). Ρήπηπβ 4υοαια Ποπιο ἰἰδς ἃ ἀΐδθοῖο ἰπῇἤδιυβ Ξρθ 
Ῥγαείρ᾽αἴυ5. εἰ πιογία} 15 (Δοίυ8 δβῖ : οὐπὶ δινΐπὶ 5ρ6- 
ΓΆβδεῖ 56 ἀθὺυπὶ [ὉΓ6,, οἰΐδηι ἰὰ αυοὰ δπαυδθαὶ ρογάϊ- 
αἷς. Θποά εἰ Ποὺβ ἰρϑὶ Ἔχργοῦγδῃβ, οἱ ἰποὶ ρθη! ἴλη 
6͵8 ἰτδάυσοηβ, ἀΐσοῦαι: οος Αάαπι [αείμε ὁεί εἰσ 
ππις ἐα ποὺς ((ϑη. ὅ. 23). δίηρα! δυΐοιη αυΐ μοϑὶ 
[υϑγδ, Βίηο ἰπ ἱπηρὶοἰδιοπι ΘΟ] αρ5ὶ ϑυπὶ, 56 Ὦδο 
ΦΟυΔ1|65 ἱπιδρίδηῖθβ. Αυοηΐαπι ἰσίιι μιος πη ογιιηι 
ΔΓΧ οΓδὶ, ἰίαπηη]ι6 ταὐΐχ οἱ [0115 οἶδ ποαυΐ τ: : 
ΠΙΌΓΌΟ ΟΠ σΓΌΘΩδ ΓΟ ΘΠ ΔρΡράΓΔη5, 4υ:δ5ὶ {{||6:.-- 
Ἰηθηΐυπὶ ἤγπιυπι οἱ ἰ(υἱυη ἢδιιο ργὶ 8 πὶ ροβ! Ι6 5 60. 
ἢδλο δπΐπι ροβί ἃ, (10 σεοίθγα οὐ πΐδ δυρογροι τγ- 

οἰ θοῖυδ : 86 Ὑ6ΓῸ δυθίαϊ, δὶ 4υβ ὁχ ἰπϑιϊιιυ 
νἱ ὦ τοὶ δά οϊυπ ρογιΐπξαι,, οἰηπΐα [λοὶ6 γυιηὶ, οἱ 
ἰῃ Ροϑδιιαι ἤηδηη ἀσδίημηϊ. Εἰ, ο] υπίυπι, οἰ8: οΓὰ- 
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ΟΜΙΛΔΙΑ Ε΄. 
᾿Ιδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους, ἀνέθδη εἷς τὸ ὄρος" 

καὶ καϑίσαγτος αὐτοῦ, προσή.ῖθον αὑτῷ οἱ μαω- 
θηταὶ αὐτοῦ. Καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὑτοῦ, εδί- 
δασχεν αὑτοὺς, "ε Μαχάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ 
πνεύματι, ὅτι αὐτων ἐστιν ἡ βασωϊία τῶν οὐ- 
ἐῥαγῶγ. " 

α΄. Ὅρα τὸ ἀφιλότιμον καὶ ἀχόμπαστον. Οὐ γὰρ 
περιῆγεν αὐτοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὅτε μὲν θεραπεῦσαι 
ἔδει, αὐτὸς περιΐει πανταχοῦ, χαὶ πόλεις χαὶ χώρας 
ἐπισχοπούμενος " ὅτε δὲ πολὺς ὄχλος γέγονεν, ἐν ἑνὶ 

χαθέζεται χωρίῳ " χαὶ οὐχ ἐν πόλει χαὶ ἀγορᾷ μέσῃ, 
ἀλλ᾽ ἐν ὄρει χαὶ ἐρημίᾳ, παιδεύων ἡμᾶς μηδὲν πρὸς 
ἐπίδειξιν ποιεῖν, καὶ τῶν ἐν μέσῳ θορύδων ἀπαλλάτ- 
τεσῆαι, χαὶ μάλιστα ὅταν φιλοσοφεῖν δέῃ, χαὶ περὶ 
ἀναγχαίων διαλέγεσθαι πραγμάτων. ᾿Αναθάντος δὲ 
αὑτοῦ χαὶ χαθέσαντο;, προσῆλθον οἱ μαθηταί. Εἶδες 
αὐτῶν τὴν ἐπίδοσιν τῆς ἀρετῆς, χαὶ πῶς ἀθρόον βελ- 
“ἰους ἐγένοντο; Οἱ μὲν γὰρ πολλοὶ, τῶν θαυμάτων 
ἧσαν θεαταί" οὗτοι δὲ καὶ ἀχοῦσαί τι λοιπὸν ἐπεθύ- 
μουν μέγα χαὶ ὑψηλόν " ὅπερ οὖν αὐτὸν χαὶ " εἰς τὴν 
διδασχαλίαν ἐνέδαλε, χαὶ τῶν λόγων ἄρξασθαι τούτων 

ἐποίησεν. Οὐδὲ γὰρ σώματα ἐθεράπευς μόνον, ἀλλὰ 
χαὶ ψυχὰς διώρθου, χαὶ πάλιν ἀπὸ τῆς τούτων ἔπιμε- 
λείας ἐπὶ τὴν ἐχείνων μετέδαινε θεραπείαν "5, ποι- 
κίλλων τε ὁμοῦ τὴν ὠφέλειαν, καὶ ἀναμιννὺς τῇ τῶν 
λόγων διδασχαλίᾳ τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων ἐπίδειξιν, χαὶ 
πὰ ἀναίσχυντα τῶν αἱρετιχῶν ἐμφράττων στόματα, 
δι᾿ ὧν ἑχατέρας οὐσίας ἐχήδετο, [185] δειχνὺς ὅτι 
ὁλοχλήρου τοῦ ζώον αὐτός ἔστι Δημιουργός. Διὸ χαὶ 
πολλῆς ἐχατέρᾳ τῇ φύσει μετεδίδου προνοίας, νῦν μὲν 
ἐχείνην, νῦν δὲ ταύτην διορθούμενος. Ὃ δὴ χαὶ τότε 
ἐποίει ὅδ. Ἁγοίξας γὰρ, φησὶ, τὸ στόμα αὐτοῦ, 

ἐδίδασκεν αὐτούς. Καὶ τίνος ἕνεχεν πρόσχειται τὸ, 
Ἀγνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ; να μάθῃς ὅτι χαὶ σιγῶν 
ἐπαίδευεν, οὐχὶ φθεγγόμενος μόνον, ἀλλὰ νῦν μὲν τὸ 
στόμα ἀνοίγων, νῦν δὲ τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων ἀφιεὶς φω- 
γήν. Ὅταν δὲ ἀχούσῃς. ὅτι ᾿Εδίδασκεν αὐτοὺς, μὴ 
τοῖς μαθηταῖς αὑτὸν δ' διαλέγεσθαι νόμιζε μόνον, 
ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἐχείνων ἅπασιν. Ἐπειδὴ γὰρ τὸ πλῆθος 
δημῶδες ἦν, ἔτι δὲ χαὶ τῶν χαμαὶ συρομένων 5", τῶν 
μαθητῶν τὸν χορὸν ὑποστησάμενος, πρὸς ἐχείνους 
ποιεῖται τοὺς λόγους, ἐν τῇ πρὸς αὐτοὺς διαλέξει χαὶ 
τοῖς λοιποῖς ἅπασι, τοῖς σφόδρα ἀποδέουσι τῶν λεγο- 
μένων, ἀνεπαχθῇ γίνεσθαι παρασχευάζων τῆς φιλο- 
σοφίας τὴ" διδασχαλίαν. “Ὅπερ οὖν καὶ ὁ Λουχᾶς αἷ- 
νιττόμενος ἔλεγεν, ὅτι τὸν λόγον ἀπέστρεψε πρὸς αὖ- 
τούς " καὶ ὁ Ματθαῖος δὲ αὐτὸ τοῦτο δηλῶν ἔγραφεν, 
ὅτι Προσή.1θον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς 
ἐδίδασκεν. Οὕτω γὰρ χαὶ οἱ λοιποὶ προσέχειν ἔμέλ- 
λον προθυμότερον, ἣ εἰ πρὸς ἅπαντας ἀπετείνατο ὕ5, 
Πόθεν οὖν ἄρχεται, καὶ ποῖα θεμέλια τίθησι τῆς χαι- 
νή-: πολιτείας ἡμῖν ; ̓Αχούσωμεν μετὰ ἀχριθείας τῶν 
λεγομένων" εἴρηται μὲν γὰρ πρὸς ἐχείνους, ἐγράφη 
δὲ καὶ διὰ τοὺς μετὰ ταῦτα ἅπαντας. Διὰ δὴ τοῦτο 
προσεῖχε δ᾽ μὲν τοῖς μαθηταῖς δημηγορῶν" οὐχ εἰς 
ἐχείνους δὲ περιίΐστησι τὰ λεγόμενα, ἀλλ᾽ ἀδιορίστως 
προσάγει τοὺς μακαρισμοὺς ἅπαντας. Οὐδὲ γὰρ εἶπε, 
Μαχάριοί ἐστε ὑμεῖς, ἐὰν πτωχοὶ γένησθε, ἀλλὰ, Μα- 
κάριοι οἱ πτωχοί. Καῖτοι χαὶ εἰ ἐχείνους δδ εἰρήχει, 
χοινὰ τὰ τῆς συμδουλῆς ἔμελλε γίνεσθαι. Καὶ γὰρ 
ὅταν λέγῃ " ᾿Ιδοὺ μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι πάσας τὰς ἡμέ- 

Ῥας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος" οὐ πρὸς ἑχεῖ- 
γους διαλέγεται μόνους, ἀλλὰ χαὶ δι᾽ ἐχείνων πρὺς 
τὴν οἰχουμένην ἅπασαν" καὶ ὅταν αὐτοὺς μαχαρίζῃ 
διωχομένους χαὶ ἐλαυνομένους καὶ τὰ ἀνήχεστα πά- 
σχοντας, οὐχ ἐχείνοις μόνον, ἀλλὰ χαὶ πᾶσι τοῖς τὰ 

αὐτὰ χατορθοῦσι πλέχει τὸν στέφανον. Πλὴν ἀλλ᾽ ἵνα 
χαὶ σαφέστερον τοῦτο γένηται, καὶ μάθῃς ὅτι πρὸς σὲ 
ἔχει χοινωνίαν πολλὴν τὰ λεγόμενα, χαὶ πρὸς τὴν 
φύσιν δὲ ἅπασαν τὴν ἀνθρωπίνην, εἴ τις βούλοιτο 
προσέχειν, ἄχουσον πῶς τῶν θαυμασίων δ΄ τούτων 

ἄρχεται λόγων" Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πγεύματι, 
ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐραγῶν. Τί 
ἔστιν, Οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι ; Οἱ ταπεινοὶ χαὶ 
συντετριμμένοι τὴν διάνοιαν. Πνεῦμα γὰρ ἐνταῦθα 
τὴν ψυχὴν χαὶ τὴν προαίρεσιν εἴρηχεν. Ἐπειδὴ γάρ 
εἰσι πολλοὶ ταπεινοὶ, οὐχ ἑχόντες, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς τῶν 
πραγμάτων ἀνάγχης βιαζόμενοι, ἀφεὶς ἐχείνους (οὐδὲ 

γὰρ ἂν εἴη 57 τοῦτο ἐγχώμιον), τοὺς ἀπὸ προαιρέσεως 
ἑαυτοὺς ταπεινοῦντας γαὶ χαταστέλλοντας μαχαρίζξει 
πρώτους. Καὶ τίνος ἕνεχεν οὐχ εἶπεν, Οἱ ταπεινοὶ, 
ἀλλ᾽, Οἱ πτωχοί; Ὅτι τοῦτο ἐχείνου πλέον. Τοὺς γὰρ 
χατεπτηχότας [186] ἐνταῦθά φησι, καὶ τρέμοντας 
τοῦ Θεοῦ τὰ ἐπιτάγματα 55, οὖς χαὶ διὰ Ἡσαΐου τοῦ 
προφήτου σφόδρα ἀποδεχόμενος ὁ Θεὸς, ἔλεγεν’ ᾿Επὶ 
τίνα ἐπιθιλέψω, ἀ.1.1) ἣ ἐπὶ τὸν πρᾶον καὶ ἡσύχιον, 
καὶ τρέμογτά μου τοὺς .ἰόγους; 

β΄. Καὶ γὰρ πολλοὶ τῆς ταπεινοφροσύνης οἱ τρόποι " 
χαὶ ὁ μέν ἔστι ταπεινὸς συμμέτρως, ὁ δὲ μεθ᾽ ὑπερ- 
ὀολῆς ἁπάσης. Ταύτην καὶ ὁ μαχάριος προφήτης 
ἐπαινεῖ τὴν ταπεινοφροσύνην, οὐ δ᾽ τὴν ἀπλῶς χατ- 
εσταλμένην ἡμῖν διάνοιαν ὑπογράφων, ἀλλὰ τὴν σφό- 
δρα συντεθρχυμένην, δι᾿ ὧν φησι" θυσία τῷ Θεῷ 
πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην 
καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὖκ ἐξουδενώσει. Καὶ 
οἱ παΐδες δὲ οἱ τρεῖς ταύτην ἀντὶ θυσίας μεγάλης; 
προσάγουσι τῷ Θεῷ, λέγοντες " Ἀ.1. ἐν ψυχῇ συ»- 
τετριμμένῃ καὶ πνδύματι ταπειγώσεως προσδε- 
χθείημεν. Ταύτην χαὶ ὁ Χριστὸς μαχαρίζει νῦν. 
Ἐπειδὴ γὰρ τὰ μέγιστα τῶν καχῶν χαὶ τὴν οἰχουμέ- 
νὴν λυμηνάμενα 5“ ἅπασαν ἐξ ἀπονοίας εἰσῆλθεν " ὃ 
τε γὰρ διάδολος οὐχ ὧν πρὸ τούτου τοιοῦτο:, οὕτω 
διάθολος γέγονεν" ὅπερ οὖν καὶ ὁ Παῦλος δηλῶν ἔλε.- 
γεν" Ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς χρῖμα ἐμπέσῃ 5 τοῦ 
διαδόιου" ὅ τς πρῶτος ἄνθρωπος ταύταις παρὰ τοῦ 
διαδόλου φυσηθεὶς ταῖς ἐλπίσιν ἐξετραχηλίσθη χαὶ 
θνητὸς ἐγένετο" προσδοχήσας γὰρ ἔσεσθαι θεὸς, χαὶ 
ὅπερ " εἶχεν ἀπώλεσεν " ὅπερ οὖν καὶ ὁ Θεὸς ὀνειδίζων 
αὐτῷ, καὶ τὴν ἄνοιαν αὐτοῦ χωμῳδῶν, ἔλεγεν - Ἰδοὺ 
᾿Δδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν. Καὶ ἕχαστος δὲ τῶν 
μετὰ ταῦτα ἐντεῦθεν εἰς ἀσέδειαν ἐξώχειλεν, ἱἰσοθεῖαν 
φαντασθείς" ἐπεὶ οὖν αὕτη τῶν χαχῶν ἡ ἀχρόπολις 
ἦν, καὶ ἡ ῥίζα χαὶ ἡ πηγὴ τῆς πονηρίας ἁπάσης, τῷ 
νοσήματι τὸ χατάλληλον χατασχευάζων φάρμαχον, 
ὥσπερ θεμέλιον ἰσχυρόν τινα χαὶ ἀσφαλῇ τοῦτον πρῶ- 
τὸν χατεδάλετο τὸν νόμον, Ταύτης γὰρ ὑποχειμένη:, 
μετὰ ἀπτφαλείας ἅπαντα τὰ ἄλλα ἐπιτίθησιν ὁ οἶχο- 
δομῶν " ταύτης δὲ ἀνῃρημένης, χἂν μέχρι τῶν οὐρα- 

. νῶν φθάσῃ “5 πολιτευόμενος, ἅπαντα ὑποσύρεται 
ῥᾳδίως, καὶ εἰς χαλεπὸν χαταστρέφει τέλος. Κἂν νη- 
στείαν, χἂν εὐχὴν, χἂν ἐλεημοσύνην, χἂν σωφροτύ- 

δ αὐτὸν καί] χαὶ αὑτόν Α. Ε΄. " θεραπείαν) δὶς Εἰ. οφίονὶ ἐπιμέλειαν. 89 ποιεῖ Α. Β. Ρ. ρ. ἐδίδαξεν ΕΠὰ, 5) 
αὐτόν] αὑτοῦ Α. Β. (ἡ. αὐτόν οπι. Ἐ΄.. 
τῶν (ὐ. 44. πρὸς αὐτόν Ε, 5") προσέχει Και]. 
δεθαυμαστῶν Ειὰ, 57 ἂν εἴη] ἦν Ε΄. 

" συρομένων] ἐρχομένων Ὁ. Ε΄. Ε. δὲ ἀπετείνατο!] 84ι|. αὑτόν ). αὐ. αὖ- 
δ ἐχείνους] ἐχείνοις ϑαν. 6 οοἐι!. Ὁ. Ε. εἰς ἐχείνους Μυγ. ΠΒοῃ. 

δὲ ἐντάλματα Α. Β, 5 οὐ] οὐ γάρ οἱ Ρ- Ρ. ὑπογράφει Α. Β, “ὁ λυμαι- 
νόμενα. Ε. “' ἐμπέσῃ] λ. χαὶ παγίδα Α.1}, (, “:ὅπερ]δ 4.Β. 9 φθάσῃς Β. Ος, φθάσῃ τις Ερ. 
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νὴῆν, χἂν ἄλλ᾽ ὁτιοῦν συναγάγῃς 5" ἀγαθὸν, ταπεινο- 
φροσύνης χωρὶς, διαῤῥεῖ χαὶ ἀπόλλυται ἅπαντα. 
Ὅπερ οὖν καὶ ἐπὶ “τοῦ Φαρισαίου γέγονε. Καὶ γὰρ 
μετὰ τὸ φθάσαι εἰς αὐτὴν τὴν χορυφὴν, πάντα ἀπ- 
ολέσας γατέδη, ἐπειδὴ τὴν μητέρα τῶν ἀγαθῶν οὐχ 
εἶχεν. Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀπόνοια πηγὴ χαχίας ἀπάσης 
ἐστὶν, οὕτως ἣ ταπεινοφροσύνη φιλοσοφίας ἀπάσης 
ἀρχή. Διὸ χαὶ ἐντεῦθεν ἄρχετα!, πρόῤῥιζον ἀνασπῶν 
τὴν ἀλαζονείαν ἐχ τῆς τῶν ἀχουόντων Ψυχῆς. Καὶ τί 
τοῦτο πρὸς τοὺς μαθητὰς, φησὶ, τοὺς πάντοθεν ὄντας 
ταπεινούς ; Οὐδὲ γὰρ εἶχον ἀφορμὴν ἀπονοίας τινὰ, 
ἁλιεῖς καὶ πένητες ὄντες, χαὶ ἄσημοι χαὶ ἰδιῶται. Εἰ 
χαὶ μὴ πρὺς τοὺς μαθητὰς ταῦτα 55, ἀλλὰ πρός γε 
τοὺς παρόντας τότε, χαὶ τοὺς μετὰ ταῦτα μέλλοντας 
αὐτοὺς ὑποδέχεσθαι, ἵνα μὴ διὰ ταῦτα αὐτῶν χατα- 
φρονῶσι " μᾶλλον δὲ χαὶ πρὸς τοὺς μαθητάς. Εὶ γὰρ 
χαὶ μὴ τότε, ἀλλ᾽ ὕστερον ἔμελλον δεῖσθαι τῆς ὦφε- 
λείας ταύτης "5, μετὰ τὰ σημεῖα χαὶ τὰ θαύματα, χαὶ 
τὴν τῆς [187] οἰκουμένης τιμὴν, χαὶ τὴν πρὸς Θεὸν 
παῤῥνοίαν. Οὔτε γὰρ πλοῦτος, οὔτε δυναστεία, οὐχ 
αὐτὴ ἡ βασιλεία οὕτω: ἐπᾶραι ἦν ἱχανὴ, ὡς τὰ ἐχεί- 

νοις ὑπάρξαντα. "Αλλως δὲ χαὶ πρὸ τῶν σημείων 
εἰχὺς ἦν αὐτοὺς χαὶ τότε ἐπαρθῆναι, τὸ πλῆθος ὁρῶν- 
τας χαὶ τὸ θέατρον ἐχεῖνο τὸ περιεστηχὸς τὸν διδά- 
σχαλον, καὶ παθεῖν τι ἀνθρώπινον. Διόπερ αὐτῶν εὑ- 
θέως καταστέλλει τὸ φρόνημα. Καὶ οὐχ εἰσάγει ἐν 
τάξει παραινέσεων “ τὰ λεγόμενα χαὶ ἐπιταγμάτων, 
ἀλλ᾽ ἐν τάξει μαχαριτμοῦ, ἀνεπαχθέστερον τὸν λόγον 
“ποιῶν, χαὶ πᾶσιν ἀνοίγων τὸ τῆς διδασχαλίας στά- 
διον. Οὐ γὰρ εἶπεν, Ὁ δεῖνα χαὶ ὁ δεῖνα, ἀλλ᾽, Οἱ ταῦτα 
ποιοῦντες μακάριοι πάντες. Ὥστε χἂν δοῦλος ἧς, χἂν 
πτωχὸς, χἂν δ πένης, χἂν ξένος, χἂν ἰδιώτης, οὐδέν 

ἐστι τὸ χωλύον σε ἔσεσθαι μαχάριον, ἂν τὴν ἀρετὴν 
ταύτην ζηλώσῃς. ᾿Αρξάμενος τοίνυν ἐντεῦθεν, ὅθεν 
μάλιστα ἐχρῆν, πρόξισιν ἐφ᾽ ἑτέραν ἐντολὴν, ἀπεναν- 
κίας 5" δοχοῦσαν εἶναι τῇ τῆς οἰχουμένης Ψήφῳ. 

"Απάντων γὰρ τοὺ: χαίροντας ζηλωτοὺς εἶναι νομι- 

ζόντων, τοὺς δὲ ἐν ἀθυμίᾳ χαὶ πενίᾳ χαὶ πένθει 
ἀθλίους, αὑτὸς τούτους ἀντ᾽ ἐχείνων μαχαρίξζει, λέγων 

οὕτω᾽ Μαχάριοι οἱ πεγθοῦντες. Καίτοιγε ἅπαντες 
αὐτοὺς ταλανίξουσι. Διὰ γὰρ 9 τοῦτο προλαδὼν τὰ 
σημεῖα εἰργάσατο, ἵνα τοιαῦτα νομοθετῶν ἀξιόπιστος 
ἧ. Καὶ ἐνταῦθα δὲ πάλιν οὐχ ἁπλῶς τοὺς πενθοῦντας 

πέθεικεν, ἀλλὰ τοὺς ὑπὲρ ἀμαρτημάτω) τοῦτο ποιοῦν- 
τας" ὡς τό γε ἕτερον χαὶ σφόδρα ἐστὶ χεχωλυμέ- 
νον, τὸ ἐπί τινι τῶν βιωτιχῶν θρηνεῖν. Ὅπερ οὖν χαὶ 

ὁ Παῦλος ἐδήλου λέγων, ὅτι Ἣ μὲν τοῦ κόσμου 
λύπη, θάνατον κατεργάζεται" ἡ δὲ κατὰ Θεὸν Τ', 
μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον κατεργά- 
ὅεται. 

γ΄, Τούτους τοίνυν χαὶ αὑτὸς ἐνταῦθα μαχαρίζει τοὺς 

οὕτω λυπουμένους " καὶ οὐδὲ ἁπλῶς τοὺς λυπουμένους 

τέθειχεν, ἀλλὰ τοὺς μετ᾽ ἐπιτάσεως. Διόπερ οὐδὲ εἷ- 
πεν, Οἱ λυπούμενοι, ἀλλὰ, Οἱ πενθοῦντες. Καὶ γὰρ" 
αὕτη πάλιν ἡ ἐντολὴ πάσης ἐστὶ φιλοσοφίας διδάσχα- 

λος. Εἰ γὰρ οἱ παῖδας, ἢ 75 γυναῖχα, ἣ ἄλλον τινὰ 
τῶν προσηχόντων ἀπελθόντα πενθοῦντες Γ", οὐ χρη- 

δ. συνάγῃς Εἀά. “5 ταῦτα οἴη. Α. Β. ταῦτα] αὐτοῦ Ε. 45 ταῦτ, -] ἐχείνης Α. Β. 5“) πα 
χαὶ Α. Β. 5" 8|ς Ερ. ἀπεναντίαν ἢ. Ε΄. Ε(. ὑπεναντίαν Α. Β. (ἡ. 79 Διὰ γάρ] ᾿Αλλὰ διά 

12 Καὶ γάρ] καί Βα4. 5" ἢ] καί (. ἢ. γυναῖχας Ε΄. ἔρ. Εν. ἷ με υμανόι: με μοὺς 
18. αὐτοῖς οἴῃ. Ε΄ 

πίαν] δά. ὅπερ οὐ τῆς τοῦ πράγματος ἀξίας, ἀλλὰ τῇς αὐτοῦ φιλανθ 

Θεόν] «ἀἀ. λύπη Ερ. 
Ερ κοῦ ἀλλὰ τοῦ Μοῖ. Βοη. ῥ. 
Εὐά4. "8 φιλανθ 

5. ΖΌΑΝΝΙ5 ΟΗΒΎΒΟΒΤΟΜΙ ΑΒΟΉΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

. μόνον. Ὁ. ΚΕ. 
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μάτων, οὐ σωμάτων ἐρῶσι χατ᾽ ἐκεῖνον τῆς ὀδύνης 
τὸν χαιρὸν, οὐ δόξης ἐφίενται, οὐχ ὕδρεσι παροξύνον- 
ται, οὐχ ὑπὸ βασχανίας ἁλίσχονται, οὐχ ὑπὸ ἄλλου 
πολιορχοῦνταί τινος πάθους, τοῦ 15 πένθους γινόμε- 
νοι μόνου " πολλῷ μᾶλλον οἱ τὰ ἀμαρτήματα πενθοῦν- 
τες τὰ ἑαυτῶν, ὡς πενθεῖν ἄξιον, μείζονα ταύτης ἐπι- 
δείξονται φιλοσοφίαν. Εἶτα, τί τὸ ἔπαθλον αὐτοῖς 15: 
Ὅτι αὐτοὶ πωαραχ.ζηθήσογνται, φησίν. Ποῦ παραχλη- 
θήσονται 7 : εἰπέ μοι. Καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐχεῖ. Ἐπειδὴ 
γὰο τὸ ἐπίταγμα σφόδρα ἣν φορτιχὸν χαὶ ἐπαχθὲς, 
ὃ μάλιστα αὐτὸ χοῦφον ἑποίει, τοῦτο ὑπέσχετο δώ- 
σειν. Ὥστε εἰ θέλεις [188] παραχαλεῖσθαι,, πένθει. 
Καὶ μὴ νομίσῃς αἴνιγμα εἶναι τὸ εἰρημένον. Ὅταν 
γὰρ ὁ θεὸς παραχαλῇ, χἂν μυρίαι νιφάδες ἐπέλθωσι 
λυπηρῶν, πάντων ἀνώτερος ἔσῃ. Καὶ γὰρ πολλῷ μεί- 
ζους ἀεὶ τῶν πόνων δίδωσι τὰς ἀμοιδὰς ὁ Θεός - ὃ δὴ 
χαὶ ἐνταῦθα πεποίηχε, μαχαρίους ἀποφαίνων τοὺς 
πενθοῦντας, οὐ χατὰ τὴν τοῦ πράγματος ἀξίαν, ἀλλὰ 
χατὰ τὴν αὐτοῦ φιλανθρωπίαν 18, Οἱ γὰρ πενθοῦντες, 
πλημμελήματα πενθοῦσι " τοῖς δὲ τοιούτοις ἀρχεΐ τὸ 19 
συγγνώμης ἀπολαῦσαι χαὶ ἀπολογίας τυχεῖν. ᾿Αλλ᾽ 
ἐπειδὴ αὐτὸς σφόδρα ἐστὶ φιλάνθρωπος, οὐδὲ 39 ἐν τῇ 
τῶν χολάσεων ἀναιρέσει, οὐδὲ ἐν τῇ τῶν ἁμαρτημά- 
των ἀπαλλαγῇ τὴν ἀντίδοσιν ἵστησιν, ἀλλὰ χαὶ μα- 
χαρίους ποιεῖ, χαὶ πολλῆς μεταδίδωσι παραχλήσεως. 
Πενθεῖν δὲ ἡμᾶς οὐχ ὑπὲρ τῶν οἰχείων μόνον, ἀλλὰ 
χαὶ ὑπὲρ τῶν ἀλλοτρίων χελεύει πλημμελημάτων 
οἷαι τῶν ἁγίων ἦσαν αἱ ψυχαί " οἵα ἦν ἡ τοῦ Μωῦ- 
σέως " οἷα ἣ τοῦ Παύλου, ἡ δ5' τοῦ Δαυῖδ᾽ χαὶ γὰρ 
χαὶ οὗτο! πάντες ἀλλότρια πολλάκις ἐπένθησαν χαχά. 
Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κιἫληρογομήσουσι 
τὴν γῆν. Ποίαν γῆν ; εἰπέ μοι. Τινὲς νοητὴν φασιν. 
᾿Αλλ᾽ οὐχ ἔστι τοῦτο" οὐδαμοῦ γὰρ εὑρίσχομεν ἐν τῇ 
Γραφῇ γῆν νοητὴν. ᾿Αλλὰ τί ποτέ δ᾽ ἐστι τὸ εἰρημέ- 
νον; Αἰσθητὸν τίθησιν ἔπαθλον, ὥσπερ 55 χαὶ ὁ Παῦ- 
λος. Εἰπὼν γὰρ, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μη- 
τέρα σου, ἐπήγαγεν, Οὕτω γὰρ ἔσῃ μαχροχρόνιος 
ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ αὐτὸς τῷ λῃστῇ πάλιν " Σήμερον 
μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. Οὔτε γὰρ ἀπὸ τῶν 
μελλόντων ἀγαθῶν προτρέπει μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ 
τῶν παρόντων, διὰ τοὺς παχυτέρους τῶν ἀχροωμένων 
καὶ πρὸ τῶν μελλόντων ἐχεῖνα ζητοῦντας. Διὰ τοῦτο 
γοῦν χαὶ προϊὼν ἔλεγεν " Ισθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίχῳ 
σου. Εἶτα τῆς τοιαύτης φιλοσοφίας τὸ ἔπαθλον τίθη- 
σι, χαί φησι Μή ποτέ σὲ παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ 
κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ. Ὁρᾷς πόθεν ἐφό- 
ὅησεν; ᾿Απὸ τῶν αἰσθητῶν, ἀπὸ τῶν παρὰ πόξας 
συμθαινόντων. Καὶ πάλιν - Ὃς ἐὰν εἴπῃ τῷ ἀδειϊνσῷ 
αὐτοῦ, Ῥαχὰ, ἔγοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ. Καὶ ὁ 
Παῦλος δὲ αἰσθητὰ τιθεὶς ἔπαθλα πολύς ἐστι, χαὶ 
ἀπὸ τῶν παρόντων προτρέπων 55" οἷον ὡς ὅταν περὶ 
παρθενίας διαλέγηται" οὐδὲν γὰρ περὶ τῶν οὐρανῶν 
εἰπὼν ἐχεῖ, τέως ἀπὸ “δ τῶν παρόντων ἐνάγει, λέγων" 
Διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκχην᾽ χαὶ, ᾿Εγὼ δὲ ὑμῶν 
φείδομαι" καὶ, Θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. 
Οὕτω δὴ καὶ ὁ Χριστὸς τοῖς πνευματιχοῖς τὰ αἰσθητὰ 

ἀνέμιξεν. Ἐπειδὴ γὰρ νομίζεται! ὁ πρᾶος ἅπαντα 

ἱνέσεως Ε΄. ΕΡ. “5 χἄν] 
. Β. Διὰ γάρ τοι Βαὰ. 1: 

Ἶ παραχαληθήσονται] δ40.. οὗτοι 
“πίας ἐστίν. Ο. ἢ. Ε΄. 

Ε. 66. Ἱποριᾶῖ διττογραφίαν οὐπὶ Ερ. οἱ Αγ. δυϑι}}}. ΡΑυ]0 10] ΓΑ ον 6δὶ ἰθοι0 οοαΐσυπι Α. Β. 41 μόνε 
πενθοῦντας 5ἷος εοπιϊυδηῖ : οὐ κατὰ φύσεως ἀχολουθίαν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ φύσιν τὸ πρᾶγμα δειχνύς" ὅπερ οὐχ αὐτῖς 

τῆς ἀξίας τοῦ πράγματος, ἀλλὰ τῆς αὐτοῦ φιλανθρωπίας ἐστίν. 5 τό] χαὶ τό Κά4ά. 580 οὐδέ] οὐχ Α.Β. κι Ἱ 

οἵα ἡ ". Ε. 55 ᾿Αλλὰ τί ποτε) Τί ποτε οὗνΑ. Β. 858 ὥσπερ δὴ χαὶ ὃν τῇ παλαιᾷ Α. Β. ΑἸτογάπ ἰδοιϊομρΙη Ὁ 6::.» 
ἴυγ Πμεγρρ. δ᾽ αἰσθητὰ... προτρέπων] πολλάχις αἰσθητὰ τίθησιν ἔπαῦδλα, χαὶ ἀπὸ τῶν προτρέπεται Ε, (πίοι ὶ 
καὶ ἀπὸ τῶν παρόντων προτρέπων πολύς ἐστι, καὶ αἰσθητὰ τιθεὶς ἔπαθλα. χα] ἀεὶ χαί Ε, εἰ χαί Ὁ. πολλοῖς Α- 
πολύς ἐστι οῃη. . χαίοῃ. Α. Β. (. γυϊζαίαπι μα δεῖ ἰιειρΡ. 53 ἀπό] ἀλλ᾽ ἀπό Ὁ. Ε. : 
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τἰοπαπὶ,, αἰρὶ Θ᾽ ΘΘΠΠΟΘΥΠΔΠ), οἰϑὶ οϑϑιἰ6πὶ οἰϑὶ 
ΑἸαὦ αυΐάν!5 Ὀοαπὶ “ΟΠ ζογῖ5., ΔΡ5406 Πυη}}}Πτῖ8, 
ἀϊΠιύϊη! οπηπἶϑ, οἱ ρογοιηῖ. [4 αἰἴλπλ ΡἢΔΓΙ5Θ0 86οἰ- 

ἐϊι (πο. 18}. Ναπι οὐπὶ δά ἱρϑαι οὐ ρογιἰρ 5- 

Βαί, ΟΠ θ05 Δ1η15515 ἀαἰλρευβ 65ϊ, 418 πιδίγοπὶ "0- 

ΠΟΓῸΠῚ πο δεδιῖ. Ουδπιδάηιοιπ) Θηΐπὶ συρογθϊδ 

[(υὴ8 οπιληΐβ ποηυ ἶτ α81, 5'ς ἢν} } {45 ΡΠ} ΠΟΘΟρΡ ἢ 5 

οπἷβ Ὀγϊποὶρίυπι. Ουδηιοῦγεπι ἢΐης ἰποἰρῖῖ, οχ δυ- 

ἀϊιογιτὰ δηΐτ 5 ἀγγοφδηι8πὶ ἀν! 6 η5 γδαϊοίιι5. ΕῸ- 

απἰά ἢος δὰ ἀἸβεοῖμυ}}ο05, ᾿ἰΠ4π185., 4υἱ ΟΠΊΠΙΠΟ [}Π|}}68 
ὀγληι 7 ΝΌΪ πὶ δπΐπη ἀγγοφϑηι5 Δη58η) ὨΔΒΟθαηϊ, 

Ρ᾽βολίοῦοϑ ουπηΊ 6556η1., ρᾶῦρογοα, ΟὈδουγὶ, οἱ Ἰά]οία". 

Εἰσὶ ως δὰ ἀϊβεΐρυ!οβ ἤοι ϑρθοίαγοιιί, 564 δά 608 
αὶ ργϑϑοπίοβ ογαηΐ ἤς ρδγιΐμαγα ροίογαηΐί, ΠθΟηοῃ 
δι. 608 4υἱ ροδίθα 'ρ508 ΘΧΟΘρίιΓὶ ΟΓΆπί, Π6 ὈΓΟΡίοΓοΔ 

᾿)808 ἀδορίδογοηι ; ἱπ|0 Υ6 γῸ δα ἀϊδβείριι 05 ἢα"ς ἀΐοία 
ογϑηϊ. Εκίδπιδὶ Θηἷπ ΠῸῚ ἴυης, δὶ ροϑί6 4, Ορυ8 [10 ]- 

[ΓΙ γαῖ ᾿Π|4 0}}}} σαι θη 6, ρΡοϑί βίζπᾶ ποηρ6 οἱ 

Ῥοϊγαουϊα,, ροδὶ ἰδηίυπ) ἷπ ΟΥΌΘ ΟΠ ΟΓΘΙΏ, οἱ ἰδ η.81ὴ 

μη θ6ο ἢάυείδηι. Ναηι6 οηΐηι ἀἰν᾽ 5», ποαια ροίοη- 

εἰλ. Π6 416 Γεβημπὶ 18 συσηηρίαπι ροία: Δ} ΕΠΈΓΓΟ, 

αἱ Δ ΟἸπηΐα αὐυἋ ΔΟΒίυ}5 δυρροίθθαῖ. ΑἸΪοαιίη 

υΐοην ΠαΓΪ ροίογαί υἱ οἰ ἃηι6 πηΐγδοι δ οἴου γοη- 

ἔγ, ἰδ πίδι) π}0}ΠΠυἀἸπ ἢ ΟΟΓΏΘΗ65, οἱ {Π᾿0ΔΊΓΠΓη 

"Πυἀ φυο ἀυοσίογοπι ϑυυ αἰγουιηἀοθαῖ; οογιο ἢυ- 

πιϑ8π| αὐ! ρίδιη ρα ροίογδηι. [ἀοίγοο ἰ||05 518- 

εἶπν γαργ Ὧ6 Δ]}1{πΠ| ϑαρίαηϊ. Νααυς ἀἰοία 811 δά- 

πηοη [ον}8 γ6] ρΓΘΟΘΡΙΟΡυ ΠΏ ΠΊΟΓΘ ργοίογὶ, 56] μγοὸ- 

ρΡυδίί Ὀδα 18 [ΟΓΠὰ, εἷς φγϑί γα) ΟΓ ΘΠ 5 

ΒΟΓΠΊΟΙ6Π), οἱ ἀοοίγ! 28 5 ἀϊ 1) Οπληΐθυ5 ΔΡΟΓΙΘΙ 5. 

Νοη οπίπῃ ἀϊχῆ, Ηἰς νε] |}16, 564, (),υἱ Π:δς (χεἰυπὶ, 

μθοδιὶ ΟΠ 65 δγυηϊ. 14 υἱ δἰνα βοῦνυβ 58, δίνὸ π|θη- 

ἄϊουθ, 5ἰνα ρϑύρον, δνα ρβογοϑγίνυβ, δίνα ἰαϊοῖδ, 

ΒΉ}}} [6 ἱπηροαάϊδί 4α!η 818 Ὀθϑίυβ, 81 ᾿ς νἱγίυϊοιη 

εοἰυοτίβ. ἢΐης ἤδᾳυδ ΟΥΒ.18, ὉΠ46 ΠΙΑΧΙΠΊΘ ΠΔΓ 6, 

Φ «᾽]υὰ πιαπόλιυπι ργοσοαΐ!, φυοι νἱάδιυν ἰοιΐε5 οΥ- 
υ]β Ορρυξηϑγα βοπ! θη πὶ. ὑπ) Θηΐπη οἴπ65 ρμυϊοηΐ 

605 4υἱ σι ἀδηὲ οἱ ἸἰΔη11Ὁ 6586 Ὀοαί05, 605 Υ6ΓῸ αυὶ 
ἰη ΠιΓοΓΘ, ρϑυρογίδίο οἱ ἰμοΐὰ γογβ ἢ [}, 6556 ΠηΪ- 

56ΓΟ5, ἰ05. Π}6 ργιδ 418 Ὀθα105 ργάϊοδί,, ἀΐσθιϑ : ὅ. 

Βεαιϊὶ ηιιὶ ἰιφενιῖ. Αἰᾳι! δΌ οπιθυ8 ἢΐ ᾿ΠᾺ6 Π|068 6586 
ἀϊουπιυγ : 866 ᾿ά60 |Π}6 5'5η8 ργιβηηΐδιϊ, υἱ ᾿οζεβ δἵ- 

[ἜΓοΠ5 (68 ἢάἀ6 ἀΐζηυβ 6586.. [ΠΠῸ Δυιθι} ΓΠΓΘ.1.5 ΠΟΏ 

δ Πρ ἢ ΟἿ 6 Γ 668 ρΟΒ0}1:, 86 608 αυἱ ἀδ6 ραοοαι5 

Ἰυφογοηὶ : υἱ οἱ «αἰυὰ φιοαυδ ᾿υοῖυ8 ξαηι5 δἀπιοί πὶ 

ῥγΟ  ΒοίυΓ, ΠΕΠΊῚΡ6 ἀδ γογυπὴ 5:6 ου γί  υπὶ ἀἰβροιαϊο 
Ἰυξεγα. (ιυιοά οἰξι παραὶ οἱ Ραυΐα8 αἀἰσαῃΒ : ᾿ κΐα δι6- 

εἰ φυίάεηι ἰγἱδι ἡ ἑα πιοτίεηι ΟρεγαίνΥ : σι ἀμίδηι 86. 

εμπάμηι δειηι ὁει ἰτἰ εἶα, μαπὶεηίίαπι ἐπ δαίμίθηι δία - 
δἰ ίο ορεγωαν (ἢ. ον. Ἴ. 10). 

ὅ. Βραίος ργααάϊΐοσατε πὶ ἰμψόηί, μἰηἰοδορῆϊα ρμίδηνηὶ 

6ει. (οπεοία!ο α θέο μγο[εεία φιαπία. --- οΒ ἰσίτυν 6, 
ψυΐ δἰς Ιϑὑψενὲ, θ6δ.08 ργφαϊοδὶ : ΠΟ4υ6 5|Π|0}}ΟἿ 0 Ὁ 
Ἰυιζαηῖυδ μος, 86 ηοἱ ᾿πηροηδ6 ᾿υσ 681. ΟτΔρΓΟρίοῦ 
ποῖ ἀἰχὶϊ, (}υὶ πιογοηὶ, 5ϑὶ, ()μὶ ἰμισέπί : ἢ ἢος 

ργαοορίυπ) ἰοἴϊιι8 68 ρἢ}]ΟΘΟΡ 5 ̓ τηορίδιογίιη. ϑὶ 
θηΐπιὶ αυἱ β 06, υὑχογαηι, Υδ] αἰϊυ τ 4 οι ρίϑ ἢ οοβη8- 

ἐπ ἀοίυποίυ ἰυφαηϊ, ἤθη Ροουηΐλτυ., Ποη ΘΟΓρο- 

ΤΌ ΔΠΊΟΣΟ ᾿οποη υΓ [110 ἀΟΙΟΥΪΒ (ΘΙ ρΡΟΓΟ, Ὠ0ὴ φ]οτίδ πη) 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΞΌΝ ΠΗΟΜΙΪ,. ΧΥ͂. 936 
Δρροίυηϊ,, ΠΟῚ ἰπ} Ὁ }}5 ηουθη(Ρ, ἤθη ἰηνίἶα οογρὶ- 
ρ᾽σπίυγ, Π6 46 4110 συυρίαπι διηΐπνὶ ΠΟ Γ})Ὸ ΟΞ θη γ : 

564 ργογϑιι8 ἰυοίυἱ Δα ἴοι! δαπί : πη }10 πηδσὶβ 40} μο6- 

4.8 81:18 Ἰυσοηὶ, βίου! 64 ᾿ροπὰδ βυηϊ,, [56 ΠιΔΟΓ ΠῚ 
Ἔχ ΒΙροθυηι μ}]ΟΒορΐαπι. Ὠεὶπάς,, αφυοὰ δογιπ) ργιν- 

τη πὶ οΥἷ᾿ Ὑ Ομοπίαπι ἱραὶ σοπεοίαθμπίαν,, ἱπααυΐ,. ΟΠ 

Υ6ΓΟ, ἴσο τ}, οοπβο θυπίυτ 3 Εἰς, δἱ ΗΠ . Οἷα 

ΘηΐἷπῈ ΡΥ ΒΟΟρί ἢ σΥΆΥ6 δι πηοάθηη ογαὶ οἱ Ομ θγοϑθ, 

ὺς 86 ρΓΟΠΙΪδιὶ ἀδίυγυπι, φυοὰ ἐΠΠυ πιαχίπια Ἰανθ 
Ροξϑβαϑί οἰἤοθγα. [8416 5] ν6}}8 σΟῃ 50] Δ||0Π6Π| ΔοείροΓο, 
ἴθ. Εἰ πα ρυΐϊα5 φΦἰβηια 6586 ἰὰ ᾳιοὰ ἀϊοίθπ) 6ϑί. 

Ουπ) οηΐπι οι σΟηβοϊδιυγ, δἰϊϑιη δὶ πι}}}6 ιγἰβϊ4 δοοὶς 

ἀδη!, οπιπίθυϑ δι οΓοΡ ογί8. Εἰδπίπη πηυ}0 πιαίογθβ 
ἀλὶ ΒοΙΉρ6Γ [608 ἰΒΟΓυΠὶ πιογοθά6β : ἰὰ συοὰ εοἰΐδια 
μὶς (δεἷϊ, οὐπὶ ἀἰχὶῖ ΒΘ64105 6556 ε08 αηὐἱ ἰυφοῆϊ,, ποιὶ 

βοουηάιιπι Γεὶ πιογίυπ|, δοα δοουπάαπι ἰρδίυ5 θαι χηΐα 
ἰΔίοπὶ ; ΠΟ 6Χ Ορθτὶβ 80 ΠΠοοἱ αἰφηϊδια, βοὰ οχ α)υ8 

ογᾷα Ποιηΐη65 ΔΏογο. Νδη) αυἱ ᾿υβοηϊ, ρδοοδιἃ δι 

Ἰυφοηὶ ; ἢΪ8. γ6ΓῸ βυ οὶ! δὶ νθηΐδη ἱπιραίγοηί οἱ ὀχου- 

δϑ:᾿οὁηθηη. Ουοηΐδηι δυΐαπὶ 1}} 6 Πη5 ΠΟ ΘΓΨΆ ΟΠ} ἢ68 

ΔΙΠΟΙΟ ἰδιδίαγ, 6406 ἴῃ δυρρ !ο!ϊ Γοπ  βδίοηδ., μ6 48 

πη ροοσδίογυπι γθιἷἃ ΠΙΘΡΟΘα6π 55}, δὰ οἰΐημ δόϑιοβ 

ΘΠ οἱ, οἱ πιυ]8π| ἃ Πα Γι σΟη501Δ[Ἰ0Π6Π}. 16 Γα διυίθπι 

ΠΟῸ5 "δι; ἢο0η) ἀδ6 ροσοϑι 8 ἰδηπίυπι πος Γ8, 56 αἰλπὶ 

ἀ6 4]16}}}5. ἢ} 8π|0} γΟΓῸ Θγδηΐ δϑηοίογυ Δ πιο, 

υἱ ΜΟγ515, αἱ ΡΔΜ}}, υἱ θανΪ8 : πᾶπὶ ἢΪ Δ|10Γ0ΠῈ 5506 

Ρδοσϑία ᾿υχορυηΐ. 4. Βεαιῖ πιϊ68, φιοπίαηι ἱρεὶ ροξεῖ6- 
ϑαπί (ογταπι. Ὦϊς τα] ἢἱ, συδπη) ἰΘγγδιη ὅ ΤΟΓΓ8 ΠῚ απ ἀ6πὶ 

ἰηι 6} ΒΠ]6 πὶ ἀΐουπι. Ὑογυπη ποι) ᾿ἰ8 86 Γ65 [0 6. 

Νυδβαυᾶπι Θιἶπ) ἴῃ δου ρίυγα ΓΟρΡΟΓΙΠΊ5. ἰΘγγδῆὶ ἰμοἰ- 

᾿φΊ Ὀ}6πὶ (α). 586 ἀὰ αυΐὰ 510] νυ}ῖ ΠἸαὰ Ὁ 5.6.5} υ}}6 μΓΩ8 - 
ΠΡ ΠΔ ϑἰϑιυΐ, δίουί οἱ βδυΐϊυβ. μη ἀὐχίββοὶ δα, 

Ἠοποτα ρμαίτεηι ἰμωπὶ οἰ πιαίγεμι ἱμαπὶ, 50} ηχὶ, δὲσ 

ἐπὶ ετὶς ἰοπσίδυιις ΔΉ ΡΕΥ ἰεγταπὶ ( Ερίιδα. θ. 8. δ). Εἰ 

ἷρδα Βοπηΐηυβ ἰΔιγοηὶ : Ποαϊε ηιέσι ογὶδ ἴ ραγααάΐξο 

( ἱμις. 35. 45). Νεχυδ οπὶπὶ ὁ) [αὐγὰ δοίμπι θονὰ 
ΠΟΠΟΓΙΔίυΓΡ, 864 οἰἰὰπι Οἢ ργιρβδθηῖ ργορίαγ ἢ ]08 δυὐὶ- 

1ΟΓ65, 4υἱ οΓΔβϑίογοδ 56 ὈΓΙ15 αυδη) [υἱτγἃ Γι . 

Ιάθο εἱ ἴῃ ϑϑαιθη 05 αἰαὶ! : Κείο οοπδεπιεπδ αὐἀυέγξα- 
τίοίαο (Μαιιἢ. ὃ. 495). θεϊηάα Ὠυϊυδιηοάϊ ρὲ] οϑορ ὦ 
ργαπηίυμ κἰλίυϊι, οἱ αἱἱ : Ν  ἰταάαϊ (6 αἀνετεαγίμς ἡμαϊει, 

οἱ ἡμαάδα πιϊπίεῖγο. Υἰάδπ᾽ ἀπά ἰογγυΐ ὕ΄Α δοη 8. } 159 
80} }|ςοἱ, οἱ φυῷ 8806 οοπιϊησυηὶ. Εἰ Γυγοῦδ : (εἰ δ- 

φιξ ἀἰτετὶ! [γαϊγὶ δἰ, ἤσοα, τεμ ετὴ! σοηεϊο (18.υ. 32.) 
Ῥαυϊυδ 4υο4ι6 [ΓόΠι6 158: 6 80 86 ηδιπὶ οδ δι 8 

Ρἰππνία μγοροηΐ!, 6ἱ ἃ ργββοπίυϑ μογίδιγ ; αἱ οὐμὰ 
ἀ6 νἱγαίπιίδία ἀἰββογὶὰ : 81}}}} φαίρρα ἀδ οἰ Θοπηθ- 

ΠΊΟΓΑΙ, 864 ὁχ ργεβοπι θυ5 ΠΟΡΙΔΙΌΓ [8 νογ 8, Ῥγο- 

Ῥίον ἱπδίαπίοπι ποοοδδίίαίεπι (1. (ον. Ἴ. 36}; οἱ, Κοο 

απίεηι νοδὶς ματου (] ὑϊά. υ. 48); οἱ, γοίο ἀμίθηι "08 εἰη8 
4οἰ ϊο μια 6826 ( ϊά. υ. 52). 516 ἱφίίυν οἱ ΟΠ Εἰδἐιὃ 

ΒΡ᾿ Γ[υ4}10}5 56 η 5. 9} 1 πιδου 1. ()υἱα οηΐπι πι}1}5 αυΐ5- 
406 ρυίδγα ροβϑὶΐ 56 διιὰ οπηηἷδ ργάδγε, Ὁοῃίγουΐ πὶ 
16 Ρο!οοίυν ἀϊοο8, ἤθη ᾿ρ51}πὶ 6856 ηυἱΐ 5.2 (υἱὲδ-. 
δἰπιθ ρυδδίἀοδὶ, 4] π66 διάδχ, Πο6 Οβίθῃί δ 0 Γ 5] : 

(α) Νοδεῖο ον ἀϊοαὶ (γγϑοβίοσηυβ, ἢυβηιᾶπι ἰπ ἑογίρίαγἃ 
τοροείσὶ, (ΤΥ τὶ τρὶγἑμαίοπι, κβἰαυ θαι) ἱδῦγα γον 5ϑουἱδ 
ἰπι 6" ἰσί τὰν δρί γι} 116, ἢἰϑὶ ἕογῖΘ 5ἰ αἰ οαγο γ ἢ ας γῸ- 
661, (6 ΓΓΟΠΊ, 5οἴλινν μα ΠχΤυδη} ἰῃ δοτρίυγα ΟΟΟΌΡΓΟΓ 6 ῥΓῸ, 
ἐεγγαπι δυϊγίμιαἰθηι. Ουοα γογῸπΠ) 6556 υἱηδίυγ, 
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πϑιη αεΐ ἰαἱϊ5 Γἀογϊ, ραίογηΐδ δἰίαπι θοηΐΒ ΒΙῸρΘ οχεὶ- 

ἀει,, οἱ ἰρδίιιβ δηἰπια ὑβοίυγαπι [ΕἸοῖ. ΑἸϊυφυΐη αυΐδη) 

φυΐα ἱπ γειογὶ Τοβίδιπθΐο ργορὶιθίᾶ ἀϊχεγδὶ : Ἀ ἰεε 

«μἰοηι ἀογεαϊαϑιιπι ἰεττανι ( "ει. 36. 11}, ἃ γεγυΐδ 

ἴλη (τ γ 05 Β6ΓιΏ0 61} [ΕΧ᾿!, υἱ πο υὐϊᾳι!6 ἰηι:- 

εἰϊδιῖα υἱδίαγ νον 5. ἢ ρογιῸ αἰοἰῖ, ΠΟΙ ᾽ν ρΓ 5θἢ" 

εἶδα ργαπιίδ οἰγουπιβογί 68, 56 οὐηὶ 8 116 φυοφυ8 

βιρρεύϊίδη8. Ναπι δἱ φυϊἀρίδιῃ δρί τυ λ]6 ἀΐοαιὶ, ποι 

διδεῖ ἰάπιθη ρυβοπίία ; δὶ νθγὸ δ᾽ χυϊὰ θ΄ ργα βοΐ 

νίτα ρτοιηϊιαἱ, ποιι ἢἷ5. ἰδηίιη ῬΓΟΙ 55] 0" 6 Π} 5ἰδε}} : 

πϑηι (ἡ μανίίε, ἰηηοῖ,, γέσπιηι θεὶ, εἰ ἰς οπμιΐα αά- 

ιεϊεπιωτ υοὐΐς ( Ἡαμιι. θ. 55. Εἰ γυγβυπὶ : (μίση φμ6 

ἀϊηιϊδογὶ, ἀομηιαπι, αἰ [γαἰγόι, αμὶ ραίγέπι, αμὲ ΠΙΟΙΤ ΕΗ, 

οκὶ ὑσοότέηι, αὐ βίϊοα, αἰ ἀρΓο08 ῬΓΟΡΙΕΥ͂ ΠΟΙΆΕΠ ἨΙΕ ΜΙ, 

εεπίμρίαπι ατοὶρίει ἐπ εαοιίο ἰείο, εἰ ἵπ {μ|π|ΓῸ υἱαὯὶ 

εἰεγιαηι ροεεϊάεὐϊ (14. 19. 39. εἰ Ματο. 10. 29. 

80). 6. Βεαιὶ φαὶ ἐφιιγίειπι εἰ εἰμηὶ δι ἴαπι. Ουπὶ 

[διΠἰ2π 3 Αὐὶ νἱγίυι πὶ Πδιη ἰπ φοηοῦο, δαΐ ϑῃρ66ὶο πὶ 

ἡΐϊηπι ἠυδι εἶα ἰηνυΐ, φυτ8 ἀναγ ε8 ορροϑίια 651. Θυΐα 

δπἰπι ἀς οἰδοπιοϑυπ ρΓαοσρίυδπι ἀαίυγυβ 68ι, ἀοοεὶ 400- 

πιοάο ἐπὶ ἀχογοεγα ορογίοθϑί ; υἱάθ οὶ, ΠΟη ΕΧ Γ8- 

μπᾶ, ποη 6δχ ἀναγ εἶὰ θθδῖοβ μγαα οαὶ 605, 4υΐ [05ι11{|48 

ἀδηι ορογϑη). 
4. ἤιδε υογϑα., ἐδαγῖγα οἱ εἰἰἶγ6 δι αλπ, σιμαπίαιε 

οἷμι μαδεαπί. ()μὶ εἰν: ηιἱδεγϊεοτάδε, πεν 4ο σοτάθ, ραεσὶ- 

βεῖ; φμαηία δοτιηὶ πιογοοδ. Υ ἰγίμδἴοία απἰνι μἢϊοδορίια. 

--- Εἰ, δηϊυνδάνογίαϑ νον οὑπὶ {ϑη18 νοποηθμ ἃ 

ἰὰ ὀχργοβϑαῦὶί. Νοη δπίπι αἰχὶ!, Βόδ4Π 4] υϑι} εἴ δπὶ 

δοεοίπιιν : 564, Βεαιϊὶ γμὶ δειτίιπί εἰ δἰ ἶμν ἡμειἴαπι, 

αἱ πολ ρογαποιοτίο,, 504. εὐπὶ οπιηΐ ουμίἠ αι ἰρδδπὶ 
διἰοδηϊυ5. Ου͵8 οπΐπι {{Ππ|4 ἀναγ 18. πγαχίπιθ μΓορείυπι 

48ι, πους ἰΐὰ οἰϊνιπὶ δίψα ροίιπὶ ἀοϑιἰθγαπιυ5, υἱ 

νἱυγί πη ροβδίἀογο οἱ δοαυίΐγεγα, ἰαΐεων ομρί ἀἰἰὸπι, 

ἰϊ ΘΟΠΙΓΑΓΙΔΠῚ ΔΥΔΡΙὮ νἱγίυϊοπι ΓΔ βίογσο ᾿ 85]. 
Πεϊπ.6 τυγβα8 565} }}}6 ργπιίπι ὀεὔη! ἀΐοοῃδ : 
4)ονΐαπι ἱρεὶ ξαἰυταδμηίμγ. ()γυἱδ Θιἶ ἢ ρυϊλῖῃΓ ἀναγὶ- 

ιἰ2 πηυ] 105 αἰνίι65 ἴλοογὸ,, ἀἰοῖε σομίγαγίαπι οππηΐῃο 

6586 : ἰ(ἱ δ γα διαὶ [υϑι 12. Να ἰίλαυθ οὐπὶ [υι8 

ορογαγίβ, ρδιιραγίλίοπη {{πΠ|6038.. Π6ν6 [6 Π ΠΟΘΙ, 

Νλπὶ αυΐ αἰΐαπα γαρίμηϊ, ἢ πιᾶχί πα 4Ὁ οπιΐθης ἐχοὶσ 

ὀυπι; υἱ φυὶ ᾿υδι}τἰδπὶ 4πι|δὶ., οπιηΐα ἰυ10 ροβδίαοί. 5 

διίαπι ἰΐ αυΐ 464 ποη ουρίυπὶ, ἴοϊ [γιμ τ αἰν} }}8, 

9] 10 πηϑαΐδ ἰἰ φαΐ 8. ἰαγείυπιιν. 7. Βοαιϊὶ ηιϊδοτίοοτάσε. 

{Π| ποη ἰΔηϊυπι ροοιηδαδ ἰαγαὶογ 6 ὀΐοοτγα πη ὶ ν.6- 

ἴων, 56ι} οἰἰδπι 605 ηπ΄ οφονῖθι}8 πη 596 ὙἹ]οογ ἰ3π| ΟΧΟΓ- 

οοπῖ. γαγὶὶ δηΐπι βυπὶ πιίϑογοηΐ πιοάϊ, οἱ ᾿αϊυπι οβὶ 
γγιβοθρίυπι. Οποά ἰφίταν {ΠΠογιιπὶ 6δὲ ργαπηῖιπι ἢ 0,50. 

πία νὰ ἐρεὶ πιϊδετὶοογάΐαα οοπεεημοπίαν. Ἐλ νἱάοίην 4υϊ- 

ἐοπὶ α4ι2}15 6556 ΓΟΙΓΙ δι 10 : 566 ὁδὶ 'ρ80 ΒΟ. ΟρΟΓὰ 
ἰοηᾷ6 τρλὐοῦγ. ρϑἱ παπιηη}6 πιβογθ υἱ ΒΟ ΠΟΒ, 

δοὰ πιϊδογ οογἶδπ) σοπδϑιμιυπίυγ 80 πῃ τογβογιπ Ὦθ6ο0. 

ΝΟδ 5διηὶ ουΐοῖι 4086 5 ΠΠπ]228 τηΐβογαι!ο οἱ ἀἷν}}2, 

βοὰ φϑλπίιπι ἰπίο ιν πρΩ} ἰ πὰ οἱ θοη δίοπὶ ἀἰβοῦί πη ἢ 
ε8ῖ,, ἰφνῆυπι πίον πος εἱ ᾿Ππώ4. 8. Βεαίὲ πιμπάο εογάα, 

γεοπίαηι ἱμεὶ θέκηι υἱάεδιαπ!. Ἐσο6 Γυγδὰδ δρί ΓΠ08]6 

φυβιηΐυπι. Μυπάοϑ δυΐοπι ἢΐς νοοδίὶ 6058 αἱ ὈΠΙΥΟΓ- 

δαίοαι νἱγιυβοι ροβδίἀθηϊ, πὰ} Ἰ5η06 58.}}} π|8}} οοηϑεὶϊ 
5ῃ1. 5'να 605 4] ἴῃ σου παομία νἴνα! : ΠΌ} 8 Θη 

Ὡοϊν5 ἰϊὰ Ορυϑ 6οὶ δα θευπὶ Υἱάδηάυπι, εἰ [Πα νἱγίυ 6. 

5, ἸΟΛΝΝΙΒ ΟΠΒΥΘΌΘΤΟΜΙ ΑΒΟΠΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. 298 

(60 οἱ Ραμ]υ5 ἐϊοο μαι : Ρασθηι εθοϊαηιϊπὶ ομπὶ οπηιπίϑιϑ 
εἰ δΔαποίἱπιοπίανη, δἷπα σα πϑηῆιὸ υἱάεθῖ! θονιίνμηι  ἤοῦτ. 

12. 14}. ᾽βίομθ ΡΟΓΓῸ ἰἶο οἰοὶς, 4055 Ποιμνηὲ δ[1 

ΡΟδ5}}}}5. ()υἱ Θηΐπι πλ{{| ουηὶ 4υΐ τι βογα ΠΡ, Π6ὺ 

ΓΆρίἢ, 66 ἀνα ἶα! δἰυάει,, δο [υγΓηϊσαίυγ οἱ }}- 

υἱάϊη! 86 ἀδύυμ!,, οδἰοπάδιν5 ἘΠ ὰ ρεϊπιμαι ἤοἢ δϑιὶς 

6886. ἰιος οἰἰκη δε αὐ. Ουμναὰ οεἰδιη Ρλμ}ι5 Μ5 δοάο- 

εἶ θι}.5 (65ιΠοδῖ0.5 65. ἰῃ ΕΡρί βίο λὲὶ (γί! Βΐο5., αιοιὶ 
"Οη πιοᾶο οἰδαπιοϑυμᾶ ἀν 5 οβϑθι!, 564. οἰΐληι δ 18 

υἱγιυθυ5 : ἰἸοηυϊν8 δηἢ ἀ6 |ἰθο γα! 6 δογυπ ἰη 
ΟΙΌζαπαΐδ βασι δ, δαἀάϊι, [}|08 5656 ἀοαΐεδα Ὠοιπίηω. 

Ει ποϑὶς (3. ον. ἃ. 5). 9. Βεοαιϊξ γμαεὶβεὶ. Ηὶς ποη 

"0640 ἀἰ55Θῃ 506 5 Πιυϊιὰβ., οἱ ἰμἰμς 1128 ργο μοι, 

δοά 4]}1υἱἱ φυ! μίϑην ᾿ΘΌ ΡΟ. ἀχίχιι,, ἐδ δἱ ἱῖος ἀϊκδὶ- 

ἀιηι65 δα οσοπουγαϊδπ γουθοθηλυ8, ἃ. ΓΌΓΒΙΒ Ξρί ἰτυδ]6 

Ργπηίιηι οἴου! Ὁ} 6 4 6δι Θμονίαπε ἱμεὶ βἐὶὲ 

Δεὶ νοευδιηίαν. διηυϊίοιη Ὁπίχαπίι! ορυθ ΠΠπι4 πεῖ, 

ἀἰε᾽) ποία σορι γα, ριβιδηι 4 σΟπο γα. )οίπάδ π6 

Ρυ168 ράσαπη υδίψυ6 6586 θοηιπὶ,, δυθήιηχὶι : 10. 
Βεαιϊὶ φαὶ γετδεφιιμίίοπεηι μαζί μμίμν Ῥγομίογ ει αι ς 

"ιοο 65ι, Υἱντυ5 οαιι8ᾶ., ὑγῸ Δ᾽ ἰυγυνη ἀείοηδβίοια., ργὸ 
Ρἰοίαιθ, ὙΥἹγίο ΘΠ ΠῚ ΘΙ ΡΟΓ 80161 νοῦν {πὶ 

8) 1 π|ῶ8 οἰ Ποδορ  δπι. 11. Βραιὶ ἐειῖξ, τκηὶ σαγργοῦγαδε- 

τὶπὶ υοϑὶς πομπιΐμεδ, εἰ ρεγεοχμιὶ νος [μογὶπί,, εἰ ἀἰπετὶνὶ 

οπῖπα πιαίμηι ὑϑγϑεηι αὐνέγδμμ υο08 πιοπίϊοπίος, ὑγΟγίοΥ 

πιε. 13. Οαιαάφιθ εἰ ὀχεμίαί6. Α΄ 8 ἀϊοσογοῖ : δὶ γος 

ΡΓ δι ἰδίογα8., δὶ δα ςίογα 8, δὶ πηδ] ϑἰϊοοβ, 8ὶ γιον8 

8|10 ποπηῖηα νυζοηὶ,, υδδιὶ οϑιΐβ. Ουϊὰ ἢ]5 ῥγξοορι 8 

᾿Π80]6 1115 ΓὉ0ὐγ1. οὐὴν Ὡς ἀδδίἀοταπάδ ἀἰοὶ!, 4υ:8 
41}}58. [ρσίοπάα ρυίδηΐιν  Νοπῖρα πιεπαϊελγα, ἰυογα, 

᾿ Ῥογβϑη συμ! η6η} θ811, πη} 8 ουάϊγα. Αἰϑπηθη οἱ ἀἰχίξ, 

οἱ διια5|}, ποι ἀποἶν!5., υοὶ ἀθοθπὶ, ναὶ νιρίμι!,, τοὶ 

ορηίθπι, νοὶ Π}}}|6 Ὠοπιϊηΐ θυ. δὰ πηΐγογκο οὐ. Εἰ 

δυσίοι 65 112. Θμογοβῶ, π)οδϑί., νυ] ραγὶ οοπδιιοιυσ 

σοη!ΓΑγίδ, κί ροηι ττ]ν. Ταια ογαῖ ἐϊοη ἷβ νἱγίυν. 

ὃ. αἱε αιιάϊγα πον εἰ εἶ αα θδαῖος οἤβιϊοπάος ; ἀπααι 
ὁαη! ἀοπιημε πιογοοάφιπ υαγὶὶς (Ἰ τὶ Σίμς ποηιἶϑιιδ ργοιίμεῖ. 

Εἰ μ6 Ῥαιτὶ (Θημα( ἐδ ποποῦθ. ---- Οδιογυπὶ μ6 ρυΐϊδ5, 

τη416 διιάΐγε 90|ππ| Π6 8108 ΟΠ ΘΓ, ἀπ8 δρροβιὶῖι 4}5- 
εἱμοιίοηο8, Πη0 56} }|σοἱ γ6] ργορίαν ᾿ρϑιιπὶ ργυΐδίς, 

γοὶ τηϑιἀμοἷα [πδγίμ! ἀϊοίδ ᾿ἰ}4. Νἅπι δὶ ἤθο ποη δἀ- 

δἷμδ, πο} τηοἦο οι ἰγθλίιι8., 56] οἵα πὶ ὨνΐκοῪ δϑδὲ ἰ5 

40] πηδία δι ΐι. ϑοὶη δ νἱἀ6 γι γβη5 μγιθπιυπι : 0 .Μὸ- 
ν᾽απι πεεγοδδ υθδίγα πιμίία ἐξὶ ἱη εαἰΐ8. Τὰ γοτῸ οἰδὶ ποι 

δὰ 55 ὑυδαι 65 Ταχπυῖη ἀδγὶ δι 185. π6 δἷ- 

ΠΟ ἀεί! οἷα5. Εἰἰαπιδὶ οὐἷπὶ γωνία ἰνογβο Δρροϊϊεὶ 

ΠΟΙ π6., (ΔΠ]6ὴ ΟΠη65 δ Γυᾷπιπὶ ἰηϊγούις!. Νά 

οὐπὶ ἀἰοεῖϊ, Πυφαηῖο5 ΘΟ δο αι οΙ ΘΙ, δὲ "ἰδογίσογι 68 

τηϊδογίοογάϊδιη οοηβοαυδηΐιν, οἱ πιυπαὰϊ ουγάς Ὠοιτ 

νἀ οινιηῖ, οἱ ρῥϑοϊ οὶ ἢ}}} θ6ἱ νοι! μιηιγ, ἡ} αἰ ἃ 

ΡΟΓ Ὡθὸ οπηπΐδ ἰησίοαῖ, συλ γοβηνῖ ΠΟΟΙΟΤΙΠῚ : ηὐὶ 

οηΐπι ἰν5 Γγυηγ,, ἰά σοηϑοηαιθηίυν οπηἶμο. Να ἱρὶ- 
Ὁ πιογοδιίίοπι) ἤδπι ρυϊ68 Δ 5008 ρϑηρεΓα 5 δρίγιμι 
ρου ίποεγα, βϑ εἰΐδπὶ δὰ δϑυγ 68 51} 18 π|., 8εἱ ἐμὲ" 

(68 οἱ χὁ Δ|108 ΟἸη68. ἰάδο δηΐπῃ ᾿π δἰησυ δ ̓ θδιὶ- 

ιυυάΐϊιοῖι ρροβυ. υἱ π6 πὰ 56 η6}}}}6 ὀχϑρδςίθβ. Νὅὀ.: 

406 δηἰπὶ ἰοδίιι5 οΥὶς {Π|6 απ 8 Θογο Δ ΙΓ, 40:5 ἴῃ 
ΒΓιπϑθηιὶ νἱῖλ ἀἰβϑ νυν, εἰ πνηῦγα οαἰ ἐγ ργιυ ονς 
ουγγ!. Ομπὶ αἰχίδδοι δυΐδιη, όγοες υέείγα πιμίϊν 
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απολλύψαι τὰ ἑαυτοῦ, τὸ ἐναντίον ὑπισχνεῖται λέγων, 

ὅτι οὗτος μὲν οὖν ἐστιν ὁ μετὰ ἀσφαλείας τὰ ὄντα 
κεχτημένος, ὁ μὴ θρασὺς, μηδὲ ἀλαζών " ὁ δὲ τοιοὺ - 
πος χαὶ τῶν πατρῴων ἐχστήσεται πολλάχις, χαὶ αὖ- 
τῆς τῆς ψυχῆς. ΓΑλλως δὲ χαὶ ἐπειδὴ ἐν τῇ Παλαιᾷ 
συνεχῶς ὁ [189] Προφήτης, Οἱ γὰρ πραεῖς 5 κιλη- 
ρογομήσουσι γῆν, ἔλεγεν, ἀπὸ τῶν συντρόφων αὐὖ- 
ποῖς ῥημάτων ἑνυφαίνει τὸν λόγον, ὥστ: μὴ παντα- 
χοῦ ξενοφωνεῖσθαι. Ταῦτα δὲ λέγει, οὐ μέχρι τῶν 
παρόντων ἱστὰς τὰς ἀμοιύὰς, ἀλλὰ μετὰ τούτων χἀ- 

κεῖνα παρέχων. ἤλν τε γὰρ πνευματιχὺν εἴπῃ τι, οὐκ 
ἀφαιρεῖται τὰ ἐν τῷ παρόντι βίῳ ἄν τε τῶν ἐν τῷ 
βίῳ τι πάλιν ὑπόσχηται, οὐ μέχρι τούτου τὴν ὑπό- 
σχεσιν ἵστησι. Ζητεῖτε γὰρ, φησὶ, τὴ» βασι.(ϊείαν 
τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν" 
χαὶ πάλιν - Ὅστ'ς ἀφῆκεν οἱκίας, ἣ ἀδελφοὺς "΄, 
ἑχατονγνταπλασίονα «ήνψεται ἐν τῷ αἰῶγι τούτῳ, 
καὶ ἐν τῷ μέλλοντι ζωὴν αἰώνιον χιληρογομήσει. 
-- Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιο- 
σύνην. Ποίαν δικαιοσύνην; Ἢ τὴν χαθόλου φησὶν 
ἀρετὴν, ἢ τὴν μερικὴν ταύτην τὴν ἀπεναντίας τῇ 
πλεονεξίᾳ χειμένην. Ἐπειδὴ γὰρ μέλλει περὶ ἐλεη- 
μοσύνης ἐπιτάττειν, δειχνὺς δ᾽ πῶς ἐλεεῖν χρῇ, οἷον 
ὅτι οὐχ ἐξ ἁρπαγῆς, οὐδὲ ἐχ πλεονεξίας, μαχαρίζει 

τοὺς διχαιοσύνης ἀντιποιουμένους 5". 
δ΄, Καὶ ὅρα μεθ᾽ ὅσης αὑτὸ τίθησιν ὑπερδολῃς. Οὐ γὰρ 

εἶπε, Μαχάριοι οἱ διχαιοσύνης ἀντεχόμενοι, ἀλλὰ, 
Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν διχαιο- 
σύνην᾽ ἵνα μὴ ἁπλῶς, ἀλλὰ μετὰ ἐπιθυμίας ἀπάτης 
αὐτὴν μετίωμεν. Ἐπειδὴ γὰρ τοῦτο μάλιστα ἴδιον 
τῆς πλεονεξίας ἐστὶ, χαὶ οὐχ οὕτως ἐρῶμεν σιτίων 
καὶ ποτῶν, ὡς τοῦ " πλείονα χτᾶσθαι χαὶ περιξάλ- 
λεσθαι" τὴν ἐπιθυμίαν ταύτην περὶ τὸ μὴ πλεονεχτεῖν 
μεταθεῖναι ἐχέλευσεν. Εἶτα πάλιν αἰσθητὸν τὸ ἔπ- 

αθλον ὁρίζει, λέγων" Ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. 
Διὰ γὰρ τὸ νομίζεσθαι τὴν πλεονεξίαν εὐπόρους 
ποιεῖν τοὺς πολλοὺς, λέγει ὅτι τοὐναντίον μὲν οὖν 

ἐστιν 8'" ἣ γὰρ διχαιοσύνη τοῦτο ἐργάζεται, Μὴ 
τοίνυν δίχαια πράττων φοθδοῦ πενίαν, μηδὲ τρέμε λ'- 
μόν. Οἱ γὰρ ἁρπάζοντες, οὗτοι μάλιστά εἰσιν οἱ πάν- 
των ἐχπίπτοντες᾽ ὡς "" ὁ γοῦν διχαιοσύνης ἐρῶν, 

τὰ πάντων 5" αὐτὸς ἔχει μετὰ ἀσφαλείας. Εἰ δὲ οἱ 
τῶν ἀλλοτρίων μὴ ἐφιέμενοι τοσαύτης ἀπολαύουσιν 

εὐπορίας, πολλῷ μᾶλλον οἱ τὰ ἑαυτῶν "" προϊέμενοι. 
Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες. Ἐνταῦθα οὐ τοὺς διὰ χρη- 
μάτων ἑλεοῦντας μόνον ἐμοὶ δοχεῖ λέγειν, ἀλλὰ χαὶ 
τοὺς διὰ πραγμάτων "5. Ποιχίλος γὰρ ὁ τῆς ἐλεημο- 
σύνης τρόπος, χαὶ πλατεῖα αὕτη ἡ ἐντολή. Τί οὖν 5 
αὐτῆς τὸ ἔπαθλον; Ὅτι αὐτοὶ ἐιεηθήσονται. Καὶ 

δοχεῖ μὲν ἀντίδοσις εἶναί τις ἴση" ἔστι δὲ πολὺ μεῖ- 
ζον "7 τοῦ κατορθώματος. Αὐτοὶ μὲν γὰρ ἐλεοῦσιν ὡς 
ἄνθρωποι, ἐλεοῦνται δὲ παρὰ τοῦ τῶν ὅλων Θεοῦ. Οὐχ 
ἔστι ὃὲ ἴσος "5 ἀνθρώπινος ἕλεος καὶ θεῖος, ἀλλ᾽ ὅσον 

ποντρίας χαὶ ἀγαθότητος τὸ μέσον, τοσοῦτον οὗτος 
ἐχείνου διέστηχε. Μαχάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, 
ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται. Ἰδοὺ πάλιν πνευμα- 
τιχὸν τὸ ἔπαῦλον. Καθαροὺς δὲ ἐνταῦθά φησιν, ἤτοι 
τοὺς χαθολιχὴν ἀρετὴν χεχτημένους, χαὶ μηδὲν [190] 
ξαυτοῖς συνειδότας πονηρὸν, ἣ τοὺς ἐν σωφροσύνῃ 
διάγοντας" οὐδενὸς γὰρ ἡμῖν οὕτω δεῖ πρὸς τὸ τὼν 
Θεὸν ἰδεῖν, ὡς τῆς ἀρετῆς ταύτης. Διὸ χαὶ ὁ [[αὔλος 
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ἔλεγεν: Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, χαὶ τὸν 
ἀγιασμὸν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον. 
Ὄψιν ὃὲ ἐνταῦθά φησιν, ἣν ἀνθρώπῳ δυνατὸν ἰδεῖν. 
Ἐπειδὴ γὰρ πολλοὶ ἐλεοῦσι μὲν, χαὶ οὐχ ἁρπάζου- 
σιν, οὐδὲ πλεονεχτοῦσι, πορνεύουτι ὃξ χαὶ ἀσελγαί- 
νουσι " δεικνὺς ὅτι οὐχ ἀργεῖ τὸ πρότερον, χαὶ τοῦτο 
προσέθηχεν. Ὅπερ δὴ χαὶ ὁ Παῦλος Μαχεδόσιν ἐμαρ- 
τύρησε, Κορινθίοις ἐπιστέλλων, ὅτι οὐ μόνον ἐν 59 
ἐλεημοσύνῃ ἐπλούτουν, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῇ ἄλλῃ ἀρετῇ" 
εἰπὼν γὰρ περὶ τῆς φιλοτιμίας αὐτῶν τῆς ἐν τοῖς 
χρήμασι, φησὶν, ὅτι χαὶ Ἑαυτοὺς ἔδωχαν τῷ Κυρίῳ 
καὶ ἡμῖν. --α Μαχάριοι οἱ εἰρηνοποιοί. Ἔνταῦθα οὐ 
τὸ μὴ ' στασιάζειν αὐτοὺς ̓  μόνον χαὶ ἀπεχθάνεσθαι 
“πρὸς ἀλλύήλου: ᾿ἀναιρεῖ, ἀλλὰ χαὶ ἕτερόν τι πλέον 
ἐπιζητεῖ, ἵνα χαὶ ἑτέρους στασ!άζοντας συνάγω!λεν " 
χαὶ πάλιν ὃ πνευματιχὸν ἐπάγε! τὸ ἔπαθλον. Ποῖον δὴ 
τοῦτο; Ὅτι αὑτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται. Καὶ γὰρ 
τοῦ Μονογενοῦς ἔργον ἐγένετο τοῦτο, συναγαγεῖν " 
τὰ διεστῶτα, χαὶ χαταλλάξαι τὰ ἐχπεπολεμωμένα. 
Εἶτα ἵνα μὴ νομίσῃς, ὅτι πανταχοῦ ἡ εἰρήνη χαλὸν, 
ἐπήγαγε" Μαχάριοι οἱ δεδιωγμέγνοι ἔγεκεν δικαιο- 
σύγης" τουτέστι, τῆς ἀρετῆς ἕνεχεν, τῆς δ ὑπὲρ 
τέρων προστασίας, τῆἧς εὐσεέείας. Διχαιοσύνην γὰρ 

εἴωθεν δ ἀεὶ τὴν ἅπασαν λέγειν τῆς Ψυχῆς φιλοσο- 
φίαν. Μακάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ 
διώξωσι, καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμηι καθ᾽ 
ὑμῶν ψευδόμενοι, ἔγεκχεν ἐμοῦ. Χαίρετε καὶ ἀγα.1- 
ιασθε. Οἷον, Κὰν γόητας, χἂν πλάνους, χἂν λυ- 
μεῶνας, χἂν ὁτιοῦν ἕτερον χαλέσωσι, μαχάριοί ἔστε, 
φησί, Τί τούτων καινότερον γένοιτ᾽ ἂν τῶν ἐπιτα- 
γμάτων, ὅταν τὰ τοῖς ἄλλοις φευχτὰ, ταῦτα ποθεινὰ 
εἶναι λέγῃ" τὸ πτωχεύειν λέγω, καὶ πενθεῖν, καὶ 
διώχεσθα!, χαὶ χαχῶς ἀχούειν; ᾽Λλλ᾽ ὅμως χαὶ εἶπε, 
χαὶ ἔπεισεν, οὐχὶ δύο χαὶ δέχα χαὶ εἴχοσι χαὶ ἐχατὸν 
χαὶ χιλίους ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὴν οἰχουμένην ἅπα- 

σαν. Καὶ ἀχούοντες τὰ φορτιχὰ χαὶ ἐπαχθὴ χαὶ 

ἀπεναντίας τῇ τῶν πολλῶν συνηθείᾳ, ἐξεπλήττοντο 
οἱ ὄχλοι. Τοσαύτη ἡ τοῦ λέγοντος δύναμις ἦν. 

ε΄. Πλὴν ἀλλ᾽ ἵνα μὴ νομίσῃς, ὅτι τὸ χαχῶς ἀχούειν 
ἁπλῶς μαχαρίους πο.εἴ, δύο τέθειχε διορισμοὺς, ὅταν 
χαὶ δι’ αὐτὸν, καὶ ψευδῇ ἧ τὰ λεγόμενα. Ἐπεὶ ἐὰν 
μὴ ταῦτα προσῇ, οὐ μόνον οὐ μαχάριος, ἀλλὰ χαὶ 
ἄθλιος ὁ χαχῶς ἀχούων. Εἶτα ὅρα τὸ ἔπαθλον πάλιν" 
Ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Σὺ 
δὲ, εἰ χαὶ μὴ καθ᾽ ἕχαστον τῶν μαχαρισμῶν βασιλείαν 
ἀχούεις δωρουμένην, μὴ ἀθύμει. Εἰ γὰρ χαὶ διαφό- 
ρως ὀνομάζει τὰς ἀμοιδὰ;, ἀλλὰ πάντας εἰς τὴν βα- 
σιλείσν εἰσάγει. Καὶ γὰρ ὅταν εἴπῃ, Παραχληθήσον- 
ται οὐ πενθοῦντες, χαὶ ἐλεηθήσονται οἱ ἐλεοῦντες, 

χαὶ τὸν ϑεὸν ὄψονται οἱ χαθαροὶ τῇ χαρδίᾳ, χαὶ υἱοὶ 

Θεοῦ χληθήσονται οἱ εἰρηνοποιοὶ, οὐδὲν ἄλλο ἣ τὴν 
βασιλείαν διὰ τούτων [49] ἁπάντων αἰνίττεται " οἱ 
γὰρ τούτων ἀπολαύοντες, ἐχείνης ἐπιτεύξοντα: πάν"- 
τως. Μὴ τοίνυν τῶν τῷ πνεύματι πτωχῶν μόνων νό- 
μιζε εἶναι τὸ ἔπαθλον, ἀλλὰ χαὶ τῶν πεινώντων τὴν 
δικαιοσύνην, χαὶ τῶν πράων, χαὶ τῶν ἄλλων ἀπάν- 
των ἁπαξαπλῶς. Διὰ γὰρ τοῦτο ἐπὶ πάντων τὸν μα- 

καρισμὸν ἔθηχεν, ἵνα μηδὲν αἰσθητὸν ἀναμένῃς. 
Οὐδὲ γὰρ ἂν εἴη μαχάριος ὁ ἐν τούτοις στεφανού- 
μενος, ἃ τῷ παρόντι συγχαταλύεται βίῳ, χαὶ σχιᾶς 
ταχύτερον παρατρέχει. Εἰπὼν δὲ, Ὅτι ὁ μισθὸς 

89 συνεχῶς ἔλεγεν ὅτι οἱ πραεῖς Α. Β, εἰ πηοχ ἔλεγεν οην. 1ΠἸ 6. οἱδὲ πραεῖς (. Ε΄, 66. 3" ἀδελφούς 14. ἢ πατέρα, 
ἣ μητέρα, ἣ γυναῖκα, ἣ τέχνα, ἣ ἀγροὺς, ἕνεχεν τοῦ ὀνόματός μου Βαἀ. 8 δείχνυσι (. Ὦ. Ε΄. πώς] ςἙ , 89 ἀγτο 

ἐχομένους Ὁ. ΡΟ. τῆς ὑπερδολῆς Βαϊ. "᾽ τοῦ] δὲς Β.. οβίογὶ τό, 3' ἐστιν οἴῃ. Α. Β. " ὡς οἴη. Α. Ε΄ γοῦν] γε Β. 
22 χὰς πάντων. τὰ πάντα Ἐ. ὅα. Αγ. 5" δὶς Ε. γυϊνο αὐτῶν. 

"1 μείζων Α. Β. Ερ. 58 ἴσον (. ἢ. 
3 αὐτούς] 51]ς Ε΄. [ἀγόη16 στιν. ἡἰος (το. ἑαυτούς (. Ὁ. Ε΄, ἑαυτοῖς Α. Β, 

ἐνταῦθα πάλιν Ε. " τὸ συναγαγεῖν Ε, ἔμ. δ τῆς] χαὶ τῆς Εἰ, ἔρ. μ. ἡ. τῆς εὐστέτί:ς 01}. 

«οὐ ᾿γ. χρημάτων" αὑτοῖς Α. 
Ὁ μή οὁπ|. "'. 

ον 

95 πραγμάτων) ῥημότων Α. Β. δὶς Ερ. 
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ὑμῶν ποιϊὺς, ἐπήγαγε καὶ ἑτέραν παράχλησιν, λέ- 
γων᾽ Οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ 
ὑμῶν. Ἐπειδὴ γὰρ ἐχεῖνο ἔμελλε, τὸ τῆς βασιλείας, 
χαὶ ἐν ἐλπίσιν ἦν, ἐντεῦθεν αὐτοῖς παρέχεται τὴν 
παραιυθίαν, ἀπὸ τῆς χοινωνίας τῶν πρὸ αὑτῶν πε- 

τονθότων χαχῶς. Μὴ γὰρ νομίσητε, τυ σὶν, ὅτι ἑναν- 
τία τινὰ λέγοντες χαὶ νομοθετοῦντες, ταῦτα πάσχετε" 
Ὧ ὅτι πονηρῶν δογμάτων ὄντες διδάσχαλοι, μέλλετε 

ἐλαύνεσθαι παρ᾽ αὐτῶν. Οὐ γὰρ τῆς πονηρίας τῶν 
λεγομένων ἥ, ἀλλὰ τῆς χαχίας τῶν ἀχουόντων αἱ ἐπι- 

δουλαὶ καὶ οἱ χίνδυνοι. Ὅθεν οὐδὲ ὑμᾶς τοὺς χαχῶς 

πάσχοντας διαθδάλλουσιν, ἀλλὰ τοὺς χαχῶς ποιοῦντας 

ἐχεΐνους. Καὶ μαρτυρεῖ τούτοις ἅπας ὁ ἔμπροσθεν 
χρόνος. Οὐδὲ γὰρ τοῖς προφήταις παρανομίαν χαὶ 
ἀντίθεον φρόνημα ἐγχαλοῦντες, τοὺς μὲν ἐλίθαζον, 
τοὺς δὲ ἤλαυνον, τοὺς δὲ μυρίοις ἑτέροις δ περιέθαλ- 
λον χαχοῖς. Μὴ δὴ τοῦτο θορυδείτω ὑμᾶς " ἀπὸ γὰρ 
τῆς αὐτῆς "᾽ γνύμης χαὶ τὰ νῦν ἅπαντα πράττουσιν. 

Εἶδες πῶ: τὰ φρονήματα αὐτῶν ἀνέστησεν, ἐγγὺς 
τῶν περὶ Μιυῦσέα καὶ Ἡλίαν στήσας αὐτούς ; Οὕτω 
χαὶ ὁ Παῦλος θεσσαλονιχεῦσι γράφων, φησίν. Ὑμεῖς 
γὰρ μιιηταὶ ἐγενήθητε τῶν ᾿Εχκιλησιῶν τοῦ Βεοῦ, 

τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ. Καὶ γὰρ καὶ ὑμεῖς τὰ 
αὑτὰ ἐπάθετε ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, καθι- 
σερ κἀχεῖγοι ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, τῶν καὶ τὸν 
Κύριον ἀποχτεινάνγτων Ἰησοῦν καὶ τοὺς ἰδίους 

προφήτας. καὶ ἡμᾶς ἐκδιωξάντων, καὶ Θεῷ μὴ 
ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων. Ὃ 
δὴ χαὶ ἐνταῦθα χατεσχεύασεν ὁ Χριστός. Καὶ ἐπὶ 
μὲν τῶν ἄλλων μαχαρισμῶν ἕλεγε, Μαχάριοι οἱ 
πτωχοὶ, χαὶ οἱ . ἐλεήμονες" ἐνταῦθα δὲ οὐχ ἀδιορί- 
στως αὐτὸ τέθειχεν, ἀλλὸ πρὸς αὐτοὺς τρέπει τὸν λό- 

γον, λέγων" Μαχάριοί ἐστε. ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς 
καὶ διώξωσι, καὶ εἴπωσι πᾶν πογηρὸν ῥῆμα """ 
δειχνὺς ὅτι αὐτῶν τοῦτο μάλιστα ἐξαίρετόν ἐστι, χαὶ 
ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἅπαντας τῶν ὀιδασχάλων ἴδιον 
τοῦτο. σμοῦ ὃὲ χαὶ τὸ αὑτοῦ ἀξίωμα ἕνταῦθα αἱνίτ- 
σεται, χαὶ τὴν πρὸς τὸν γεγεννηχότα ὁμοτιμίαν. 
Ὥσπερ γὰρ ἐχεῖνοι διὰ τὸν Πατέρα, φησὶν, οὕτω χαὶ 
ὑμεῖς δι᾽ ἐμὲ ταῦτα πείσεσθε, Ὅταν δὲ εἴπη, Τοὺς 

προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν, δείχνυσι χαὶ αὐτοὺς 
προφήτας ἤδη γεγενημένους. Εἶτα δηλῶν ὅτι τοῦτο 
μάλιστα αὐτοὺς ὠφελεῖ χαὶ ποιεῖ λαμπροὺς, οὐχ εἷ- 
πεν, ὅτι Καχῶς μὲν ἐροῦσι χαὶ διώξουσιν, ἐγὼ δὲ 

χωλύτω τοῦτο' οὐ [192] γὰρ ἐν τῷ μὴ ἀχούειν 
χκαχῶς, ἀλλ᾽ ἐν τῷ χαχῶς ἀχούοντας φέρειν γενναίως, 

χαὶ διὰ τῶν ἔργων αὐτοὺς ἐλέγχειν, τὴν ἀσφάλειαν 
αὐτοῖς βούλεται εἶναι’ πολλῷ γὰρ τοῦτο ἐχείνου 
μεῖζον" ὥσπερ τοῦ μὴ πλήττεσθαι τὸ πληττόμενον 
μηδὲν πάσχειν δεινὸν πολλῷ μεῖζόν ἐστιν. Ἐνταῦθα 
μὲν οὖν φητιν, ὅτι Ὁ μισθὸς ὑμῶν ποιϊὺς ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς " ὁ δὲ Λουχᾶς χαὶ ἐπιτεταμένως χαὶ μετὰ 
πλείονος αὐτὸν παραμυθίας " τοῦτο εἰρηχέναι φη- 
σίν. Οὐ γὰρ δὴ μόνον τοὺς χαχῶς ἀχούοντας διὰ τὸν 

Θεὸν μαχαρίζει 15, ἀλλὰ καὶ τοὺς παρὰ πάντων χα- 
λῶς ἀχούοντας ταλανίζει - Οὐαὶ γὰρ ὑμῖν, φησὶν, 
ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἵπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι. 
Καίτοι χαὶ τοὺς ἀποστόλους χαλῶς ἔλεγον’ ἀλλ᾽ οὗ 
πάντες, Διὰ τοῦτο οὐχ εἶπεν, Ὅταν χαλῶς ὑμᾶς εἴ- 

Ἴ λεγόντων Β, ἀοείογμηι (6. 56] ἰῃ πιᾶΓ. ἀορπιαίμη. 
οὔν.Α. Β. 5": ῥήμα] δή. καθ᾽ ὑμῶν μά. 
τόν φησιν Ε΄, (6. 566 ρ. μ. ταλανίζει Ε΄, "5" γυναῖχα] «ει. εἶχε Α. 
Δ. 1}. Ατιη. ὅν. ρϑϊογὶ ἐχείνης. (οι πη Ν Δ} ΘΠ) ΥΥ. ῃ. ὅδ᾽. 
Δαυῖδ Μον. ἴδοι. οἱ οἷα οἴη 5 πιοὶ. Νοη Ὠλυθοιὶ Ερ. 6. Αγηι. δδν. 

18 τῇ:ἾἸ ταύτης Ε΄, σε. Οἵ. ν. 153 Β. 
τῶν οὕτως ἀναττοεφομένων γενηθέντες. Α. Β. Νοη νοτγίονηηῖ Π! ΓΡΌ. 

3 δίχαιος] 5). Ὁ. 

ἌΠᾺ Ἄρι]ὸς ΠΟΙ θΡ6 δηιδ ἐν. 

χρυστν]) δὲς Κρ. ἄρ. οἱ σοι. ἐχ χουσοῦ ΕΜΗ. 

5. ΖΘΑΝΝΙΘ ΟΠΒΥΞΟΒΤΟΜῚ ΑΠΕΟΙΠΕΡ. ΟΟΧΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. 

᾿ Τρ ᾿ ΒΟ ας Ἐαριητα: Α. Β. 

φῦ 

πωτιν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλ᾽, Ὅταν πάντες. Οὐδὲ γὰρ 
δυνατὸν τοὺς ἐν ἀρετῇ ζῶντας παρὰ πάντων ἀχούειν 
χαλῶς. Καὶ πάλιν φησίν - Ὅταν ἐκξάλωσι τὸ ὄνο- 
“πα ὑμῶν ὡς πονηρὸν, χαίρετε καὶ σχιρτήσατε. 
Οὐδὲ γὰρ τῶν κινδύνων μόνον, ὧν ὑπέμενον, ἀλλὰ 
χαὶ τῆς χαχηγορίας πολλὴν ὁρίζει τὴν ἀντίδοσιν. Διὰ 
τοῦτο οὐχ εἶπεν, Ὅταν ἐλάσωσιν ὑμᾶς χαὶ ἀποχτεέ- 
νωστιν, ἀλλ᾽, Ὅταν ὀγνειδίσωσι, καὶ εἴπωσι πᾶν 

σογηρόν. Μάλιστα γὰρ τῶν πραγμάτων αὐτῶν χα- 
λεπώτερον δάχκνουσιν αἱ χαχηγορίαι. Ἐν μὲν γὰ5 
τοῖς χινδύνοις πολλὰ τὰ χουφίζοντα τὸν πόνον ἐστὶν" 
οἷον, τὸ παρὰ πάντων ἀλείφεσθαι, τὸ πολλοὺς ἔχειν 
τοὺς Χροτοῦντας χαὶ στεφανοῦντας χαὶ ἀναχηρύττον- 

τας " ἐνταῦθα δὲ ἐν τῇ χαχηγορίᾳ χαὶ αὕτη ἀνήρηται 
ἡ παραμυθία. Οὐ γὰρ δοχεῖ τι μέγα εἶναι τὸ χατόρ- 
θωμα, χαὶ μᾶλλον τῶν χινδύνων δάχνει τὸν ἀγωνιζό- 
μενον. Πολλοὶ γοῦν καὶ ἐπὶ βρόχον ἦλθον, πονηρὰν 
οὐ φέροντες δόξαν. Καὶ τί θαυμάξεις ἐπὶ τῶν ἄλλων: 

Τὸν γὰρ προδότην ἐχεῖνον, τὲν ἀναίσχυντον χαὶ μια- 
ῥὺν χαὶ πρὸς πάντα ἀπεουθριάσαντα ἁπλῶς, τοῦτο 

μάλιστα ἐπὶ βρόχον ὀρμῖπαι παρετχεύασε., Καὶ ὃ 
Ἰὼδ δὲ, ὁ ἀδάμας, χαὶ πέτρας στεῤῥότερος, ἡνῖχα 
μὲν τὰ χρήματα ἀφῇρητο χαὶ τὰ ἀνήχεστα ἔπασχε 
δεινὰ, χαὶ ἅπαις ἐξαίφνης ἐγένετο, χαὶ πηγὴν σχιυ- 
λήχων τὸ σῶμα ἀναδλύζον ἑώρα, χαὶ τὴν γυναῖχα "" 
ἐπιχειμένην, διεχρούσατο μετ᾽ εὐχολίας ἅπαντα" 
ἐπειδὴ δὲ εἶδε τοὺς φίλους ὀνειδίζοντας καὶ ἐπεμδαί- 
νοντας, χαὶ πονηρὰν δόξαν περὶ αὑτοῦ ἔχοντας, χαὶ 
λέγοντας ὑπὲρ ἁμαρτημάτων ταῦτα πάσχειν, χαὶ 
χαχίας διδόναι δίχην " τότε ἐθορυδήθη, τότε ἐταράχθη 
ὁ γενναῖος χαὶ μέγας ἀνήρ. 

ς΄. Καὶ ὁ Δαυῖδ δὲ ἄπαντα ἀφεὶ; ἅπερ ἔπαθεν, ἀντὶ 
τῆς χαχηγορίας μόνης δ ἀμοιδὴν ἐζήτει παρὰ τοῦ 
Θεοῦ " Ἄφες γὰρ αὐτὸν καταρᾶσθαι "5, φησὶν, ὅτι 
Κύριος ἐνετείλατο αὐτῷ, ὅπως ἴδῃ Κύριος τὴν 
ταπείνωσίν μου, καὶ ἀνταποδῷ μοι "Ἷ ἀντὶ τῆς 
κατάρας τῆς " ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. Καὶ ὁ Παῦλος 
δὲ οὐχὶ τοὺς χινδυνεύοντας μόνον, οὐδὲ τοὺς ἀφαιρου- 
μένους τὰ ὄντα, ἀλλὰ χαὶ τούτους ἀναχηρύττει, οὕτω 
λέγων Ἀγαμιμνήσκεσθε τὰς πρότερον ἡμέρας, 
ἐν αἷς φωτισθέντες πο.λι1λὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε 
[195] παθημάτων" τοῦτο μὲν ὀγειδισμοῖς καὶ θ.1- 
ψεσι θεατριζόμεγοι 35. Διὰ δὴ; τοῦτο χαὶ τὸν μισθὸν 
πολὺν τέθειχεν ὁ Χριστός. Εἶτα ἵνα μή τις λέγῃ᾽ 
Ἐνταῦθα οὐχ ἀμύνεις, οὐδὲ ἀποῤῥάπτεις αὑτῶν τὰ 
στόματα, χἀχεῖ μισθὸν δίδως ; τέθειχε τοὺς προφἧ- 

τας, δειχνὺς ὅτι οὐδὲ ἐχεῖ ἤμυνεν ὁ Θ:ός. Εἰ δὲ ὅπου 
παρὰ πόδας Ἦσαν αἱ ἀντιδόσεις, ἀπὸ τῶν μελλόντων 

αὑτοὺς ἤλειψε΄ πολλῷ μᾶλλον νῦν, ὅτε τρανοτέρα 

αὕτη γέγονεν ἡ ἐλπὶς, καὶ μείζων ἡ φιλοσοφία. Θέα 
δὲ χαὶ μετὰ πόσας ἐντολὰς αὐτὸ τέθειχεν. Οὐδὲ γὰρ 
ἁπλῶς αὐτὸ πεποίηχεν, ἀλλὰ δηλῶν ὅτι οὐχ ἔνι τὸν 

μὴ πᾶσιν ἐχείνοις χατεσχευασμένον 35 χαὶ συγχε- 
χροτημένον πρὸς τούτους ἐχθῆναι τοὺς ἀγῶνας. Διά 
τοι τοῦτο ἀπὸ τῆς προτέρας ἀεὶ τῇ ἐπιούσῃ προοδο- 
ποιῶν ἐντολῇ, σειρὰν ἡμῖν τινα χουσῆν 3" ὕφηνεν. 
Ὅ τε γὰρ ταπεινὸς, χαὶ τὰ οἰχεῖα πάντως πενθή- 
σει ἁμαρτήματα" ὁ πενθῶν, χαὶ πρᾶος ἔσται χαὶ 
δίκαιος ᾿5 χαὶ ἐλεέμων" ὁ ἐλεήμων, χαὶ δίχαιος χαὶ 

8 ἑτέροις οπι. Α. Β, 66. 5 αὑτῆς τοιαύτης Α. [9 οἱ 
1 μαχαρίζει)] μακαρίζειν αὖ- 

. Νοὺ ιαῦδηι ΕΡ. ὅδ. τῆ. 18 μόνης] δὶς 
16 χαταράσασθαι Ειἰά. φησιν] ον, τὸν 
"7 μοι} λ. ἀγαθά Ειἰά. λει Ε΄. κοὐ 

" θεατοιζόμενοι] Δ. τοῦτο δὲ χοινωνοὶ 
30) συνεσχενασμένονΑ. ΒΒ 5" τινα 

. ΚΚΕρ. 6». ἅτ. οἱογὶ ἐπιειχές. Οιυν» 
589 δ΄ ν 1} 50 ἱπΠ ΟΓΡΌἢ 1} 1 ὁ ἐλτήμον, χαὶ δίχαιος χαὶ κατανενυγμένος πάντως, χ᾿ τ΄ ἑ. Ἀοιιίυ5. Πούρ, 
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Αἰΐληι δ] πὶ! σΟηβοϊ αἰ οπα πὶ 1115 νογἷβ : δος δηΐνι 

φεγεοημιὶ κι εἰ ργορἠείας, φμὶ [μοτιιιί ἀπ! τοῦδ. (υἱδ 

δεΐπι γοιΓῸΠῈ οΓαΐ ΓΟσηυΠ,, οἱ ᾽η) 5Ρ6 γΓοροϑίίυπὶ ΟΓΔῖ : 

Πίος ἢ}}Π15 σοπβοϊδιοηδπὶ ργδοί, ἐχ βοοίοίδία ΠἰΠ.ΙΓΌ ΠῚ 

ΘΟΓΙΠῚ,, 41} ΛΗΘ 0805 π|816 ρ458] [γα . Νὰ ρα 6:18. 

ἱπυΐϊ, νὸς πθς ἰἰἶἰ60 μαι], αιυΐα σοηίγαγίδ Οἰς1{|5 οἱ 
Ἰεζα βιδιιῖι 5 ; ν6] νῸὸ5 4ιδϑὶ μγνογιπὶ ἀοφιηδίιπν 
τηϑφίβιγος αὖν [118 ρϑὶ ΘΠ 405 6556. ΝΟΙ 6Ϊπὶ 6χ ἀἰείο- 

Τοπὶ παηυϊῖα, 5οιἱ χ πιλ!σηΐίαια δυάδηαπι, ἰπβι αἴ: 

οἱ μογίουϊα ργοαϊδιηῖ. Ουδτα ποῦ σὑοἿ5 πιο ρα ϊοι- 

0.5 πιυ]οάϊοαηι, 86 {ΠΠ|᾿Ξ πιλ]6 ἀαδηιθι8. [115 (65ι}- 

"πο ἶππὶ ργουοὶ ἰοιυπὶ ργαίογι πὶ ἰΘρα5. Ναηιθ 
δηΐπι ργορἢθῖδβ 6 ἰπἰ αι 16 νοὶ 46 ᾿πηρία ἀοειγίηα 
Δοσιισαθαμ!., οὐπὶ 41105 ἰαρίἀλγοηΐϊ, 1108 ρ6]]ογαηΐ, 

ΔἰΪ05 ΒΟ σο η 118 4}}1|8 ΔΠΠΟΟΓοπὶ π|8}}5 ( Π εὗν. 11. δὃ- 

51). Νὰ ἰίάφυς πος ν05 ρογίυνθει. ΝᾺη) δοάδπι δ ηϊ- 
πιὸ οἰἰδαὶ ἤἡυης οπμηΐ μαγρθίγηηι. Υἱα δι᾽ φυοπηοο 

δογθπ 8618: Ἔχοϊ γί, ᾿|105 ρῦορα Μούϑοιι οἱ ἢ 6} 1] Δπ| 

Ἄοομ δι θη ἢ δὶς οἱ Ῥαυλ 5 δά ΤΊ|6 58] οηΐ θη 568 801] - 
Ὀ6ι}5 ἷϊ : Ῥοδ διηΐμι ἱπιϊίαίοτγες [αοἰὶ ἐδ{ὶ8 ΕΟ δίατιιὩὶ 

δεὶ, φιω εἰηὶ πὰ δυάσα. ΕἸ πῖνε εἰ υο68 θαάεπι Ῥαξεὶ 
ἐεἰἷς α γτορτὶϊς σοπίγἰϑε ϑιιδ, δἰσμ οἱ ἐ{Π α ἡ μααἰς, φωὶ 
οεοϊοτὰπί Βοπιΐπμηι «}6διιπὶ οἱ ργοργῖος ργορἠείας,, εἰ 

ποὲ γογεοηιμίΐ εἰμὶ, εἰ θε0 ποπ μίαεοπί, εἰ οπιπῖϑιιξ 
ποπῆίδιις αἀνογεαπίν (1. Τῆιε45. 3. 14. 15). Θυοά 
Ῥνϊο φυοηθο ΟὨ γίβιυβ ἰηδετυΐϊ. ΕἸ ἴῃ 4118 φαϊάοπι "68 - 

εἰιυάϊηϊθυβ ἀΐσεῦαι, Βοαϊξ ραπροεγαδ, δοπιὶ πιϊδοεγ σΟΥάςς ; 
᾿ς νόγὸ ποη ἱπὰδῆηϊία ροϑιίι ; 5εά δὰ [108 ΒΟΥΠΊΟΙΙΟ ἢ 

φοηγοτι ἀΐοδηβ : Βεαιὶ ἐδ οὶ υοϑὶς φαργοῦγανέτιη!, 
εἰ ρεγεεημιὶ υο8 [μεγῖμὶ, οἱ ἀἰπογῖν! οπη6 πιαίμηι Ὀεγϑιιπὶ 
εὐπίτα τοε : οϑδηπάσιϑ πος ἴῃ 1118 6586 ρΓ:ΒΟΙριμ πὶ, οἱ 

ἀοοιονῖυυ8 ρτῷ 4118 οπιπί θυ [ἃ 6856 ργορτγίμιη. ϑί πιὰ} 

εἰΐαπι Ὠἷο ἀϊφη! δίθιη βυληὶ βυυϊηιϊοαῖ, οἱ αφιιαίδπ) 5. 0ὲ 

οὐπὶ Ῥαίγα Ἰιοπογαπι. Ουδπιδἀπιοάππι δηΐπὶ {ΠῚ ρΓΟΡΙΘΓ 

Ῥαίγοπι, ἰπαυΐ!, [8 οἱ νοϑ ργορίθνὺ πιὸ μος ραιἱοπηϊηὶ. 

Οἰπὶ δυίοπι ἀἰοῖι, Ῥγορῆείας φιὶ [μόγαπὲ ἀπ υο8. ἀ6- 

εἰαγαὶ 'ρ508 ἦλπὶ ῥγορ)νεῖδ5 [586 [Δ6105. ΗΐΠΟ οϑίθῃ- 

ἀομδ ΠΠΠυἀ πιαχίηια ᾿ροῖ8 υἱ}}6 6586, 6ἱ Βρ᾽6πάογοπὶ αἵ- 

[οὐγ6, ποὸῃ ἀϊχῖς, Μα]δαϊοθηὶ νοϑἱϑ δὲ ν08 ρογβΘ06::- 

ἰυν, 564 οχοὸ ᾿ΠΠυἀ ἱιροάϊδηι ; ποη Θηΐπη αυοά πΊ418 

πο δυάΐδηι, 86 φιοά πιλ|6 δυάΐεπαο [ὈΡΕΠ6Γ[Θγαηϊ, 

Εἴ ῬῈΓ Ορεγὰ ἰρ508 ἀγφυδηΐϊ, Υ0]1 605 ἴῃ (υ10 γογϑδιῖ ; 

μος αυΐρρα ἴΠ|0 Ἰοινᾷα πια)υ8 δδί : συδιηδάπηοάσπῃ ΡῈΓ- 

εὐὶ, οὐ αἰ ἢ} ρα γοιββδυπι ραιΐ, πλ0}}0 π24}05 651, αὐτὴ 

ποι ρογουϊ!. Ηἰς ἰφίκυν αἰεὶ! ; Ἡόγοοε υεδίτα ππαί[α ἐπὶ 

ἐπ εὐαἰϊς; [λιολ8 νόγὸ ἰρϑυπὶ οἱ ἰη δ 5108, οἱ οὐπὶ Πηᾶ- 

Ἰοτί ςοπϑοϊαιϊοηὶϑ συπιυΐο ἰος ἀϊχίβδθ παγγαΐ, ΝΟ 416 

οπἶπι ἰδπῖυπι 6085 ηαἱ ργορίεῦ Ὠουπιὶ πη416 αὐ ίυηι θ68- 

το5 ριτοὐϊολι,, 5οι οἰἰλχη 605 ει Δ Οπηπῖθι5 "ῈΠ6 υ- 

ἀϊυμῖ., πιίβαγοβ ἀϊοὶι : πᾶπὶ δἷἍι, γα νοδϑὶς οἰπὶ θέπ6 

φοδὶς αἰχοτὶπί οπιηθ8 ποηάπες ( [λις. θ. 46). Αἰαυΐ ἃρ0- 

ε10115 θοποάϊςοθαηι ; 564 Π0ἢ ΟΠΊη68. ἰάδο0 ΠΟ αἰχίϊ, 

Ουπι ὕυδηο νοδἱβ ἀϊχογίηϊ ᾿οπι 68 ; 56, ὕμηι οηϊπθ8. 

Νόφυθ ομΐμ! Πογὶ ροίεβὶ υἱ ᾿1 φυ! νἱγίαιοπι οοἰυηί, 

δρυὰ οπιπθβ Β6η6 δυάίεηι. Ἐυγουπιαυε 8ἰ1 : (απι 676- 

εοτῖπι ποπιόη νεϑείγιηι ἰαπηπαηι πιαίμπι, θαιαθ6 6 6“- 

διίαιε( 1δἱά. υ. 38. 35}. Νόφυδ δἷπν ἰἀπίυη ρον Ομ} 15, 

αὐ δυθίυδηι, 564 οἰίδηι τη] θά ο[5., τη βπᾶπὶ δἰδίυὶὶ 

τδγοοάοπι. ἴάὰσο ποῖ ἀἰχὶ!, Ουπὶ νὸ5 δαρυϊογίηιϊ οἱ ο0- 
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οἰἀοείπι ; 8.84, ΟἿΩΝ ὀχργοθταυογίπί, εἰ ἀϊπεγὶηῖ οπιπὸ 
τιαἰμηι. Νὰπ) πη δἀΐοί Δοογθἧι5 πιογάδι!., ιλΠ). ΓΟὺ 
ἰροα5. [ὼ ρογίου! 5 πίη πιυ (ἃ 5υιῖ αυαὶ δον πὶ ἰ8- 

οἰληὶ ον ογοη ; νογῃϊ σα, οὐ ἃ}}) οπηηΐθι5 οχοὶ- 

12}, οἱ πη0}105 Βα θοιηυ5 μ᾽ δηΐοα., ΘΟγοΠμηΐος, 

ργααϊοληϊα65. ΠΟ νΘΓῸ ἴῃ πιαϊοάΐει5 ἢτοο σοι δοίδιϊο 

διμονοίυν. ΝΟ 6ηΪΠΊ ΠΙΆ 9 Πᾶ 6586 ΥἱΓίι5 ρυϊλίωγ, 6[1Δπ|- 
δὶ πιδρὶϑ ς συδπὶ ροτουΐα οογίδῃίθιι ΟΠ ΟΥΟΔΗΙ. 

Μιμιὶ παπηηι6 δα ἰλσυδυ Δοσυγγογυηῖ.,, τηδ᾽ πὶ ποη 

[υγομ 058 [μη λπ). 1 φιά θα ἴῃ 8}1}5 τηἰγουῦ 51 Ῥγοι! 
ἰογοιἢ ἐπ’ ἱμηρυ θη !ὸπ) οἱ ἀχβθογαηάυϊη, 4Ἐ] ἀν π}- 

Ἰὰ τὰ οὐ θθβου αὶ, Πος τηᾶχίιηα δά ἰδάυοι 'γὰ σ01}- 

ΡΜΠι. 50 φιοᾳιθ ἰμθ8 λἀμιηῆϑ,, οἱ ρεῖγ ΠΣΙΏΙΟΥ.,, οὐτὰ 

ΟΡ65 Διηϊδὶί δἱ ἱμιο ογαι ἃ μη 588.5 65ῖ., (}}}18 ογῦυ Ρ6- 

ρθλ6 [Δοἰ.5, Οὐ) νἱἀαγθὶ σΟΓρυ5 δυυϊη ὙΘΓΏΆ |}08 868.- 

ἰ6Γ6, ἐπ δ Δη ΘΠ 415 ΠΧΟΡΟΠῚΊ, ΟΠΊ Δ (οἰ Ϊ6 ρΆ5505 οβῖ; 

οὐπὶ Διΐοηι Υἱάϊξ φηι]605 510] Θχργοῦγαηίοδ ἰη51}}ΔΠ- 

(6546 06., ρΓΑυ ΠΉ1υ6 46 86 ΟχὶσἐἰΠπηλιϊολ6 πὶ Δ 6 η(65., 
ἀϊοδηΐ 6576 ᾿ρϑ0πὶ ργΟρΙΘΡ ρθοοδία δι 5 ραγροίϊ, 

οἱ ποαυ 5 5015 ΡΟΘΠΔ8 ἀγα, ἰὰπὸ (γΌδι:5 6ϑἱ νἷν 
116 (ογιἰὶβ δὲ πηῆφηυβ ". 

6. δανὶἀ φιοᾳαα πιξ16Π 8 Οπγηἶα 40:8 μᾶ5505 [06 Γλϊ, 
ῬτῸ πιδίϑάϊοιο γοιγὶ υυἱυποπν ἃ Ὠδο0 φοιουαὶ : δίηιδ, 
ἱπαυΐ., ἐπι πιαίοαΐσοτο θαυϊάϊ, φμια δοπιῖιιδ ργτε- 

»ὲ ἡ, ὧἱ υἱάοαι Βοηεῖπιδ μμμΠα!οποιι πιθαηὶ, οἰ Υ8ς 
ἐτί διαὶ εὐ ϑονα ῬγῸ πιαἰοὐϊοίο ἵν αἷθ ας (8. Πεσ. 10. 

41, 123). Εἰ ΡΑυϊυ8 πΌη ῥΘΓΙΟἰ Δ }65 τποάο, ἤσαυς 

Ῥοη!5 βρο 8108, 564 οἰΐὰπὶ τη] ἀϊοςία [Γαι 65 μγα ἷ- 

οδὲ 1}}8 νϑθ]8 : Πεοογαπηιϊδπὶ αἰογμπι γγϊογμηι,, πη φαὶ- 
διις ἐἰμηιϊπαιὶ πιασπιιπὶ ΠΟΥ 1 6η διιδιϊπε8ι18 ριιδαὶοπιμι", 
εἰ ἵπ αἰϊογοὸ φμὶάθηι ορργοὐτί εἰ (γἰ δι αιομίϑιις ἐρέςία" 

ομίμηι {ποιὲς ἧι αἰΐοτο ἀμίοηι δοοὶξ (αἰ 67 σοπυεν ξαπίϊμηι 

εἤεοιὶ (Ποὗν. 10. 52. 55). Ῥγορίογοι πιογοδάθηι π)ὰ- 

δηδι ροϑυὶ! ΟΠ γἰδίυ8. θοίηἀθ π6 4υΐ5 ἀΐοδὶ : ΗἸς οῦρὸ 

01} Υἱ μα ἰο88., Πα΄υ6 οΟΥυπὶ ΟΓΆ ΘΟ 5.18, 56 1] Π16Γ- 

οοδπὶ ἀδ5 ἢ ργομἢθί2β πηθι] ΓΑ], οδίοπάρηδ ηΘ6η 18 
ἰυη ἴρ8058 Ὠοῦπι υἱἱυπὶ 6656. δὶ Υ6ΓῸ ἴσης ον ῬΓΟρΡα 
οἰ δηΐ σϑιγὶ θυ η08, 5ρ6 [υἱυγοῦμπ [ονοῦαὶ ἰΠ|05 : 
ὨυΪ10 Τηλχῖ5 ἤιης, Πυλη0 5065 {{Π4 ΟΙΓΙΟΡ οἴοσίω 

Θ6ῖ, εἰ γ}}}] ΟΘΟΡ ἢ α πια]υγ. Ὑ]46 διιίοπὶ ροϑὶ αιιοὶ πγδι!- 

ἀαῖα ἰὸς δίλιυδῖ. Νοιῖι οηἷπὶ σα8ὺ 4υο} απ 96 [66ἰ] ; 

8.1 υἱ οδίοηάλιί, ΠΟΙ] ρμ0586 οὑπη, 4υΐ "οη 84 'ὍῸ 

Ομ ἷᾶ ρᾶγιῖυδ οἱ ἰηβίγιιοίιδ δὲῖ, ἰῃ [06 ΘΟΓΙΔΗΔΙ ΝΆ 

Ριοαϊγο. [460 ἃ ῥγίογὶ 5606 Ὁ δὰ βοαύυσῃϑβ πδηάαίυηι 

Υἱὰπλ ράγδη8, ὁδίθηδηι ΠΟΝ8 δυγοῖη) ἰδχι!. Ουτὴ 

Θεἶ πῇ 4,118 ἢυμπη}}}8 Γ}0δγῖῖ, οἰδιη δυᾷ Οπμηΐο Ἰυφοὶν 

Ροσοδῖδ ; αυΐ Ιυσο δ, κι} 15 ογῖῖ, πηοὰοδίυβ οἱ "150 
ΤΊΟΟΥΓΒ ; ΠῚ ΒΟΓΪΟΟΥΒ γΘΓῸ, υ5ῖ0.9 γ᾿, ΘΟ ρυμποίιι5 οἱ 

πιάι5 οογάθ : 4υἱ 121}18 6Υἢ1, αἰΐδη) ρϑο ουϑ [Γι 

68. Οιυἱὶ ροῖτὸ Ὡς ΟΠπηπὶἃ Δ5βθαυυυ5 ἤιογῖ!, δἰ ρο- 

Υἱοῦ, οἰΐδπὶ ραγηΐίυθ δεῖ, ἤράυα τη416 δυάϊθπδ ἐν. 
Πα τ Γ, ΠΟ] 51 ἱππαιηθγα ρϑιϊαιΓ πιὰ. Ῥοϑβι“ 

αυ8πὶ ο᾽0 605 Δἀ ἐδ ΄ιια: ΟΟΠδδηίΔ 6. ΘΓΔηΐ ΠΟΥ 415 
6581, ΓΏΓΘυ5 605 0015 50] δι. Οὐΐα ὁ ἶ πὶ δὰ ὉΠ πὰ 

ΡΓαοθρία δγαῆὶ, πὴ] 006 ΠιΔ͵ογα ἀὐδιν ἰη γοιογὶ 

Ιοβ6., Ὧ6 {υὐγ᾽αγθηΐυγ ἃς ἰγοριίύδνλοηι, ἀϊςαγοηίᾳυο : 

Ουοπιοίο δος ἰπρίογο ροιογί πιὰ ἢ δυ0! φυ!ά ἀἶοδί 

1 ΝΟΒΌΝΙ μδινϑῆι, “λίρα {6 [οΥἹὲδ εἴ πιισηπς. 
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5. Ρος τειὶς ξαἱ ἰοἴγα,, οβἰθηάδθης 56 Πδθϑϑγίο Πύλο 

νγθοδρίᾳ ἀᾶγο. Νυη θη] ρζΓῸ υϑϑίγα νι, 5ο ργὸ (οἷ0 

οὐδ, ἴθ]υΐ, ναγθυπ νοδ᾽5 Θοπη Πα {ππ’. ΝΟ]υσ ἴῃ ἀυ15 

αγ 068 γΟ3 Πη}1|0, γ6] ἀδοδη) ΥὙ6] υἱρίηι! ; ἤθαύ6 ἴῃ ὕΠ8Π| 
γῸ5 ΠΊΪ [0 ροη(6Π), δἰ σι ρΓΟΡΙΙοῖ45 ΟΠ, 56 ἰη (ΘΓΓεπΊ, 

ἴῃ πηᾶτγο οἱ πῃ υπϊνογϑυπὶ ΟΥθόπὶ.,, οἱ ᾿υπης ρα55|Π|6 «ἴ- 

(δαί). Οὐ ἀἰχὶα δηΐπὶ, Κ͵ο8 6518 δαί [εΥτ, οι πα πηΐ- 

γΟΓΒΔΠ ΠΟΙΠἾ 0 Πἢ πϑίυΓΆΠ) ᾿ἰη αἰυδίδηι, οἱ ἃ ροσοδιΐθ 60 Γ- 

Ψυρίληι 6556. [60 ἢΔ5 ἴῃ 1}}}58 τη αχῖπη6 υἱγίυ 68 ΓΘ ]η ΓΙ, 

απ’ δη1 δα πα ΠΟΥ πὶ 50} Πεἰ ὐἀΐ πο σογοπἀδη) πη) 518 
Θούσοαγί οἱ 1168. ΕἸΘηΐπι 4ῸΪ Π1}1}5 651, πιοα 505, 

ΝΠ ΒΟΓίΟΟΥΒ οἱ ᾿υϑίυϑ, ΠΟῚ ἰΠ 56 ἰδιῖπνη Ὀ0πΠἃ ΟΡΟΓᾺ 

οὐποϊμαϊι, δοὰ οἰἰδπὶ ἰά εὐναὶ υἱ ἀρστγορίϊ 1} [Οη165 δὰ 
δἰ ογυπὶ Ἰηδηοθηί υ{ΠΠΠπ|ἰ6ι1. ΒΌΓϑιιπι 4 πιυπάυ5 651 

τογάς,, ραοϊ οι. οἱ ῃγὸ υϑυί δῖ 6 θ115118. ὙΠ ΔΠ1 502 Π| 

δὰ ςοπηπλιπαπη τ{}}Π|4|6π| ἀἰγὶρὶι. Νὰ ρυΠ6ε}5., ἰηη0}, 

ν05 δ4 [ον συ πὶ ΟΟΥ Δ Πλΐπ8 ἰγἢ}, ΠΟ4Ι6 (6 Γα- 

"8 δχίχυΐϊθ Δρυὰ γὸῸὸ5 85] : ὕοδ δε}8 δαί ἰεττα. Ουϊὰ 
ἰδίαις ̓  ἡαὐ 111} ρυϊγίἀ4 γαδιδυγάγυπὶ Ὁ Νοηπληυδηι. 

ΝΟὴ ροϑϑυηὶ οηΪπΊ [λπὶ ριυΓοίλοί, 54}15 ΡΟ Πλ χι!Οη 6 

ἦσναγο. Νοη πος σογία [δοαγτηῖ : «οἀ Γοπουοῖλ ργυ5., 

αἱ 5 δὲ ἰγλδα, οἱ ἃ [ἵονὸ Π0 Ποῖα, {ππῸ δὰ 

5416 πηϊϑοσθαηϊ, δία ἰῃ ἢΠ4 ὨονΠ 16 βογναθαηί, 

ἥϊλπὶ ἃ θογἶπ0 δοσορογδιῖ, Νἧπ) ΠΙΠΟΓαγὶ 4 ΓΟΓΘ 

Ροοοδίογη, ΟΠ γῖϑι! τἰγίυ}5. ορυϑ [υἷἱῖ ; ἃἱ ποη οὐ }}- 
ἴσην [ρίόγοῖπ του γι, ἰὰ ΠΠογυπὶ αἰ σοη 5 οἱ Ἰα ον 5 

ΟρΡυ5 ογαί. ὙἸἀοη φυοπηοὰο ρλυϊδεϊπη ΟΒι Πα ἰρ805 

ῬΓΟΡἢΟΙΪβ5 6556 Π 6] ογα9 ἢ ΝΟ οιπὶ ῬΑ] βία ἀυο[0ς 

Γ65 6556 αἷϊ, 56εἷ (01}0}5 ΟΥΡΪ5. ἰΟΓΡαν : πος πιοάο ἀυοίο- 

ΓΟΒ,, 860 ο[}2π| ἀΟοίοΓά5 ἰγοι6 408. Θυ0ἀ οπΐπι τη Γυπὶ 

δϑῖ, πὺὴ δἀυλπίο5., ΠΘ]υθ Ρ4]}0}8}}165, 56 ΔΞρ6ΓῸ δουὶ- 

(6ΓΠ6. Ὡσθηῖ685 βίοι! 58], δὶς ἀθϑι 6 γΆ}}}}65 οπηΐθυϑ8 
[πδγιηϊ. ΝΟΙ6 ΟΓΡΟ πηϊγαγὶ, ἱμ, δὶ 4115 γα! ἰοε 5, 

νΟ5 ΔΙΙοηυδγ, οἱ αὐ ἰΔη8 νο5 ρογίοι!! ἃ ροΓΙΓ ἤλπ. (οπϑἷ - 
ἀογαία δηΐπι συοι συληζίϑαυα οἷν! 5, ρΟρι 15, 6 η- 

{{Π|5 νΟ8 ρΓα [08 ΠῚ 550 115 81η}. [ἀ6ο4υ 6 ΠΟοη νῸ5 ἰλη- 
ἴυη] ργυάοιοϑ 6556 ν0]0, 564 υἱ 4|105 5ἰπη1}}63 (Δοίαι 8. 

1Π05 δυΐοπὶ αιΐ 0} 5Π|04] διηὶ, δάἀπιοάιπι βᾶραοθ8 
6586 Ορογίοί, ἰη 40} }}5 ΠΘΙῚΡ6 οἱ 4 οσυϊη 8411. ρογὶ- 

ΟἸΠΠδι}Γ., οἱ (Δπί2π| ἴῃ ᾿ΠΠ1|5 ἰΠ 6556 Υἱγία 6 Πλ., αἱ ΘΔΠῚ 

δ Δ]1Ογ πὶ υ{{1Π|Πῖο πῇ ἱπηρογι γα ροϑϑὶπὶ. Ν᾽ϑί οπὶ πὶ 

(4|65 [6 Ὑ}118, Π6 γο}}}5 αυ 6 πη ᾿ρ5]5 διιῇσογα ροιογὶεἾ8. 

Ἴ. Νὰ Πὰαχυς φὩθγα [γαι158., αιιαϑὶ πιοίαδία δἰ οὰ 

405 ἀϊδσυπίυγ. Ναπι 4}}} αυΐϊάαπι ἰηΐδιυ 1}, πη ἰδία γὶο 

γΟΒΙΓΟ ΓΟδ᾽ ρίβο 1 ροβϑιπὶ : νῸ8 δυίοιῃ, 5ἱ ἱῃ {ΠΠυὰ 

Π)8]0πῈ ἰποί 44115, 1108 νου ϊβουμπ ἰῃ ρογηὶο οπὶ {Γ8}}}18. 

[Δ4πὸ αυδηῖο ΠΙΔΊΟΥᾺ ὙΟἿ5 (ΟΙΠΙη ἀμ! Γ ποροιία,, 

ἰδη0 ΠπΊΔ]0γ δίιἀϊο Ορυβ ᾿αῦ 6.15. ΟὈΔΡΓΟΡΙΟΥ 8}} : 

δὲ ἀμίδηι δαί ἱπ[αἰμαίηὶ {(μΈγ}}, ἴηι φιιο δα οίιν ῦ Αα πὶ- 
μἰίμηι υαἰεί εἴτα, πὶ δὶ μἴ πε αἰμΓ [ογας,, εἰ σοπομ σοί 

αὖ δοηπιϊπῖϑιιε. Νδηὶ Δ}}} φυϊ6Π) 5ἱ βαχοθηι65 σοάλης, 

γοηΐδη) σΟηδΒοΩυ ροβϑανὶ : ἀσΟΙΟΓ δυίσιῃ 5] ἰὰ ρειἃ- 

(Γ΄. οπιηΐὶ ἀσίοῃδ0}6 ὈγίνϑίιΓ., οἱ ΘΧΊΓΘΙΊΟ αἰ οἰ οί 

ΒΗ ΡΡΠοῖο. Νἧ δπίη δυΐϊίαπιοα, πηι ὀαρτγοὐταυοτίι υοῖ 
οἰ μεγδοημιῖ υος {πιεγὶλιὶ, οἰ αἰ τονῖπξ οπιπα πιαίμηι Ὁ6Γ- 
ϑμηὶι αήνοόγξιηι υ08.. ἴῃ τπηδάϊυπι) ργοάϊτγα (ηγοαπί, ἀϊεῖϊ : - 

Νικὶ δὰ Ἰυσῖς ραγαιὶ [ποτὶ 18. [γι !ϑιγ οἱ δοιΐ οϑεἷθ. ΝΟη 
δηἶπὶ τᾶ] οἰ διιηι {{ἰπ|δηι.4,, ἂἱ πιοϊυπά!η πὸ 5]- 

τὰ ]λῖογος γἱδαμηὶ : ἴῃ οηΐπὶ ἰἰλιιδι οὐ εἷς οἱ 

5. ΦΌΛΝΝΙ5 ΟΠΛΎΥΒΟΘΤΟΜΙ ΔΆΟΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 959 

Ἑσποιϊοαι!, 51 Δι ΟΝ ρογϑοναγοιῖὶς ἌΒΡΟΓα οὐ 1}}}8 ἀρὸ- 

ΓΟ, 51] μοϑῖθα πηλ]ὸ διιάϊδιϊσ, συυάοίο, ΠΠ04} πίη 52- 
[18 ὁ5δ᾽ οριϑ, υἱ πΊ0}}65 πιογάσαι οἱ ριπραί. Πλη 6 

πη] οι οἴ ΠοΟΘ558110 5641} Γ, ΠΟΠ6 ἣν αἰΐχυο 

το ἰππ}}, 56 νοϑίγαπι (651: Ποῖ} ἢγιη!δίοηι, ϑὲ 

γοΓῸ 1 πιδίυθηι65., 40 |1|ὰ νο]}}5 εοφτυσηία νοπο- 

ΙΘη(1ἃ (65. Π 6 Γ}{|5., τη} 10 σγανίογα ραβϑιγὶ οειςς 

ἈΡυΔ ΟΙΏΠ65. τ216 Δι τὶ, οἱ οπιηΐθειβ σοπισπνρίι 

δε ἰσς : ΠΠυἀ δηΐι 6δὲ σοπου]οαγὶ. Ποῖ 6 δά ἀ] αἱ κε - 

δ) ηλι15. ΡΟΓρι ὀχοπηρίηη). 14. γος οδίὶς [μὰ πιμηαϊ, 

Πόγυ πη αΐ, ΠΟΙ} βΘΠ 5 Π}}15., Ὑ6] νἱρίη!! οἰνῖα- 

ἴυ1Π, δ0 (ΟΥ᾽05 ΟΥ̓ ἷ5 : [χ ἰμ 1. Π 51 05, 5. δοϊατῖ- 

λ»ι15 τα 8 ̓γα βίη 0, αησπιλάιποι πηι οἱ 58] βρίγὶ - 

ἰυ216. ῬΓΙΠΟ 541, ἀδίηα ἰυχ,, υἱ ἀϊδολβ φυνμίι οτ 
ΔΟΥΡῚ Θ6ΓΙΟ.)6 ἰυόγιην ργονθηΐαί, συδη! οχ ζγωνὶ ἐἰο- 

αἰγὶ 6.148. Θιγίησια δηΐπν, πδς δἰπίϊ ἀΠἤπθγα, εἰ 

δα νἱγίαϊοπι εἰ! 6:5 ΓΟβρί οἰ θη υἱμ ἰπα 1. Νοη ροίοει 
εἰοία8 αὐδοοπαϊ διιρτα πιοπίθηι ροδῖία : 15. ποῆῖι6 ἀτεέη- 

ἄμηι! ἱμοογπσπι, οἱ ροπαπί θαηὶ δι πιοάϊο. Ἰλυιγϑιι9 ρὸῪ 

ἰαο 105 Δὰ ἀοοσυγαίλιη γἱ αν γα πο πὶ οχοϊαὶ, ἀο0οι 5 

605. υἱ 50}}}6}16 5:0] σανθδηῖ, υ]ροῖο 4} 50} οπιμίῆι 

ΟΟ1}}1}5 νΟγϑοη(υ, αἱ 1) πλοῖο τοὐἷπ18 ΟΓΌ 5 εἰολῖγο ἀ46- 

οογίοηι. ΝΟΙ 6, μη], ἰΔ γαρυΐαγα δηΐπ!ο., νῸ5 791) 

Ἰο δούογε, οἱ 'ηη οχίφυδ δηφη! ρᾶγία ναγϑαγὶ : 118 
ΟΠ ΘΟ ϑρίου οπιηΐ 8 ογὶ (ἰ8., υ1 οἰ ν 85 ἴῃ πποριὶς 

σδουμηΐης Ροβῖ8, υἱἱ ἸΠΟΟΡΙΔ ἴῃ ἀ0Π1|0 δΌρΓΑ σα 6|4- 
ὑγὺπὶ Ἰσ 68. 

(Ἀγ διὶ ροιομῖϊα ἀδϑοτίγ. ---- ὉΠ δα πυπς {Π|] αὶ 
Ομ γῖϑιὶ ροιδη 5 πο ογοίυηιῦ ΠΗ δυάΐϊδηι, οἱ 46 

Ργορ ποία Υἱ βιυραπίοβ,, δαοόγοηὶ 6}115 [ογιυὐ πο πγ. 

Ρογρθηίία δεΐπ 44 η 18 ΡΟ οαίαν [15 αυΐ 6 ἴῃ 508 

αυϊάοπη γορίοῃθ ποιΐ ἀγα; νἱἀ δ! οοἱ ᾿γ505 ἴῃ ἰ6γγὰ οἱ 

ἰη πιατὶ οοἰ υγδπίοϑ, οἱ (δηϊα δ ᾿ογπ 05 ΟΥΪΒ ρυΓ- 

γΟΠίιΓΟΘ 6556 ; ἰηΠ10 Ποη [Δ1η8 ἰαη πὶ, 564 οἱ ὑυδηοίϊοϊὶ 

οἴΠοιοία. Νοη δηἰπὶ 1|105 [ΔΠ)Ὰ ὙΟΙΔἢ8 ποίος τοι αϊάϊι 
υθίηυσ, 804 ᾿ρ88 ὀρογιπὶ σα] ΟὈγ1145. ΝᾺ] Θοὺ νοϊυςγο 5 

γναϊοοία8 συλπι 50}}5 ΓΛά ΐ ἐοΓΓΆΠῚ ΟΠΊΠΘΩΙ ρογαγάγυηι. 

Ρία γο  σίοι 18. Ἰυσαιι ΘΠ 6.658. ΕΠ16 4016 Π| πι}} τ - 

ἀοίυν ᾿1|105 δὰ ἢιυοίαπι ϑιπι6η Δη) σΟἰΟΓΙΑΓΙ : ΟἸ}ΠῈ 

οηἰπὶ οὶ, ΝΗ ροίε8ι εἰυϊία5 αϑεσοη αὶ ξιρτα πιοπίοιμ 
Ροείία, Ῥοιθη! πὶ ἀθοἸαγαὶ δι π ; 516} δηλ 114 οἷ- 

γΠ185 Δυβοοπαϊ ποηυϊῖ, 5]. γα διῖο ἰΔοογὶ οἱ Ἰδίθτα 
πο Ροίοβι. (υἱὰ δηἰπὶ Ἰυχιυίυ5 ογαὶ (6 μογοοαυυϊο- 
Ὠἶθιι5, ἀ6 πῃηλὶ θα ο1}5, ἀδ ἰη5, 4115, 46 θ6}}}5 ; π6 ρυϊ2- 

γοηΐ τς 1}}}58 ΡΟ0556 ὁ5 Οὐδίγυογα, Πάποἰαπὶ ||} ἢ ἀ6Π9 

αἰΐ, ργαἀϊοδίϊομ πὶ ΠΟ πιο ὁ ΠΟ ἰΆιΟΓΘ ρο556, 50 
οἰ (οἰ οΥθ πὶ Ε{ΠδὲγλίΓΔπ) 6556. [(ἰ6ο 416 1} δἰϊδιη 

ΘΓ σΟΠΒρΙΟυΪ οἱ ἰηδίψηθβ. ἢίπς ᾿σίτιΓ ροιοπίΐδιι 

5:81 Οσί η(Π}1:; οχ βααυθη }8 γΘΓῸ ἤΠάιιοϊαπ) 4} 1115 

οχίεῖι 115 νοῦ 8 : Νόημο ασσοπάμμι ἱμοόγπαηι, εἰ μο- 

πιρι ἐαπὶ δ πιοάϊο, ξ64 δ ΡΥ σαπαάοίαὗτγμηι, μὲ ἰαοεαῖ 

οἠιπῖϑις φμὶ ἱπ ἀοηιο διπὶ. 10. δία ἰμεραὶ ἱμὰ υδδίγα 
εογαπι ἰοηινπῖϑις, μὲ υἱάδαηΐ ΟΡΕΓα υδείγα ὕοπα, εἰ σἰ0- 

τίβοομ! Ῥαίτγοπι υξείγιηι φιὶ ἰη οὐεἰἷς ἐεἰ. Εξο δηλ, 

ἱμαιῖι, ᾿υφαπὶ δοοοπαϊ : υἱ ΚΘ ΓῸ ρογβϑονογεί ἀγύθῃϑ, ἐὲ 

8. νοϑίγϑιῃ οἰ απ ίϑηι ρογιὶποί ; θη τοϑιγὶ ἰδηίυ πὶ 

ολι58, βο οἱ ᾿Ἰογυπὶ φγαιία αυϊ πδ. μοι διίυν ἰυφο, 

οἱ τἀ νονγιδίοιῃ ἀσἀυσοπίιν. Νο΄υς δπὶπὶ μοϊδειιι 

τηδ]οὐἀϊοια γόβίγιη) Οὐϑοῦγαγα 9} ΟΙ ΟΓΟΙ : 5ὶ νΟ9 
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πατανενυγμένος, πάντως χαὶ χαθαρὸς τῇ χαρδίᾳ 3)" 
ὁ ὃὲ τοιοῦτος. χαὶ εἰρηνοποιός. Ὃ δὲ ταῦτα πάντα 
χατωρθωχὼς, καὶ πρὸς χινξύνους ἔσται παρατετα- 
Ὑμένος, καὶ οὐ ταραχθήσετα! ἀχούων χαχῶς, χαὶ 
μυρία Ἶ" πάσχων δεινά. Παραινέσας τοίνυν ἃ προσῖχε, 
πάλιν ἀναπαύει τοῖς ἐγχωμίοις αὐτούς. Ἐπειδὴ γὰρ 
ὑψηλὰ τὰ ἐπιτάγματα ἣν, καὶ πολλῷ μείζονα τῶν ἐν 
τῇ Παλαιᾷ, ἵνα μὴ θορνδῶντα: καὶ ταράττωνται, χαὶ 
λέγωσι’ Πῶς δυνησόμεθα ταῦτα χατορθοῦν ;; ἄχουσον 
κἰ φησιν Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἄϊζλας τῆς γῆς" δεικνὺς 
ὅτι ἀναγκαίως ταῦτα ἐπιτάττει. Οὐ γὰρ ὑπὲρ τῆς 
χαθ᾽ ἑαυτοὺς ζωῆς, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς οἰχουμένης, φησὶν, 
ἁπάσης ὁ λόγος ἕσται ὑμῖν. Οὐδὲ γὰρ εἰς δύο πόλεις, 
χαὶ 35 δέχα, χαὶ εἴχοσιν, οὐδὲ εἰς ἕν ἔθνος ὑμᾶς ἀπο- 
στέλλω, χαθάπερ τοὺς προφῆτας, ἀλλ᾽ εἰς γὴν χαὶ 
θάλατταν χαὶ τὴν οἰχουμένην ἅπασαν, χαὶ ταύτην 
χαχῶς διαχειμένην. Τῷ γὰρ εἰπεῖν, Ὑμεῖς ἐστε τὸ 
ἅλας τῆς γῆς, ἔδειξε μιυυρανθεῖσαν ἄπασαν τὴν ἀν- 
θρωπίνην φύσιν, χαὶ χατασαπεῖσαν ὑπὸ τῶν ἁμαρτη- 
μάτων. Διά τοι τοῦτο ταύτας παρ᾽ αὐτῶν ἐπιζητεῖ 
τὰς ἀρετὰς, αἱ μάλιστα πρὸς τὴν τῶν πολλῶν ἐπι- 
μέλειάν εἰσνν ἀναγχαῖαι χαὶ χρῆσιμο!. Ὃ τε γὰρ 
πρᾶος χαὶ ἐπιειχὴς χαὶ ἐλεήμων χαὶ δίχαιος, οὐχ 
εἰς αὐτὸν συγχλείει τὰ χατορθώματα μόνου, ἀλλὰ χαὶ 
εἰς τὴν ἑτέρων ᾿5 ὠφέλειαν τὰς καλὰς ταύτας ὑπερ- 
χεῖσθαι παρασχευάξει πηγάς. Ὁ δ᾽ αὖ χαθαρὺς τὴν 
χαρδίαν χαὶ εἰρηνοποιὸς, χαὶ ἐλαυνόμενος ὑπὲρ τῆς 
ἀληθείας, πάλιν πρὸς τὸ χοινῇ συμφέρον τὸν θέων 
χαθίσταται. Μὴ τοίνυν νομίσητε, φησὶν, ἐπὶ τοὺς 
τυχόντας ἀγῶνας ἕλχεσθαι, μηδὲ ὑπὲρ μιχρῶν τινων 
εἶναι τὸν λόγον ὑμῖν" Ὑμεῖς ἐστε τὸ λας τῆς γῆς. 
Τί οὖν; τὰ σεσηπότα αὐτοὶ διώρθωταν ; Οὐδαμῶς. 
Οὔτε "7 γὰρ δυνατὸν τὰ διεφθορότα ἤδη ἐπιπάσσο ̓- 
τας ἅλας ὠφελεῖν. Οὐ δὴ τοῦτο ἐποίουν" ἀλλὰ ἀνανεω- 
θέντα ποότερον χαὶ παραδοθέντα αὐτοῖς, χαὶ τῆς 
δυσωδίας ἀπαλλαγέντα ἐχείνης, τότε ἥλιζον, χατ- 
ἔχοντες χαὶ [194] διατηροῦντες ἐν τῇ νεαρότητι ταύ- 
τῇ, ἣν παρὰ τοῦ Δεσπότου παρέλαδον. Τὸ μὲν γὰρ 
ἀπαλλαγῆναι τῆς σχπεδόνος τῶν ἁμαρτημάτων, τοῦ 
Χριστοῦ χατόρθωμα γέγονε" τὸ δ᾽ αὖ πάλιν μηχέτι 
ἐπ᾽ ἐχείνην ἐπανελθεῖν, τῆ: τούτων σπουδῆς χαὶ τα- 
λαιπωρίας ἔργον ἦν. Ὁρᾷς πῶς χατὰ μικρὸν δείχνυσι 
καὶ τῶν προφητῶν ὄντας βελτίους ; Οὐ γὰρ τῆς Πα- 
λαιστίνης διδασχάλους εἶναί φησιν, ἀλλὰ τῆς γῆς 
ἁπάσης" χαὶ οὐχ ἁπλῶς διδασχάλους, ἀλλὰ χαὶ φοῦε- 
ρούς. Τὸ γὰρ δὴ θαυμαστὸν τοῦτό ἐστιν, ὅτι οὐ χο- 
λαχεύοντες, οὐδὲ θεραπεύοντες, ἀλλ᾽ ἐπιστύφοντες 
ὥσπερ τὸ ἄλας, οὕτω ποθεινοὶ πᾶσι γεγόνασι. Μὴ 
τοίνυν θαυμάσητε, φησὶν, εἰ τοὺς ἄλλους ἀφεὶς ὑμῖν 
διαλέγομαι, καὶ πρὸς τοσούτους ἕλχω χινδύνους. 
Ἐννοῆσατε γὰρ ὅσαις πόλεσι χαὶ δήμοις χαὶ ἔθνεσι 
μέλλω πέμπειν ὑμᾶς ἐπιστάτας. Διὰ τοῦτο οὐχ ὑμᾶς 
εἶναι βούλομαι φρηνίμους μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἑτέρους 
τοιούτους ποιξῖν. Τοὺς δὲ τοιούτους πολὺ δεῖ συνετοὺς 
εἶναι, ἐν οἷς ἢ τῶν ἄλλων χινδυνεύεται σωτηρία, χαὶ 
ποσαύτην αὑτοῖς τὴν περιουσίαν εἶναι τῆς ἀρετῆς, 
ὡς χαὶ ἄλλοις μεταδιδόναι τῇς ὠφελείας. Εἰ γὰρ 
τοιοῦτοι μὴ γένοισθε ᾽", οὐδὲ ὑμῖν αὐτοῖς ἀρχέσετε. 

ζ', Μὴ τοίνυν δυσχεράνητε, ὡς ἐπαχθῶν ὄντων τῶν 
λεγομένων. Τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις μωρανθεΐσι δυνατὸν 
ἐπανελθεῖν δι᾽ ὑμῶν 35 ὑμεῖς δὲ, εἰ τοῦτο πάθοιτε, 
μεθ᾽ ἑαυτῶν χαὶ ἑτέρους προσαπολεῖτε. “Ὥστε ὅσω 
μεγάλα ἐγχειρίζξεσθε πράγματα δ, τοσούτῳ χαὶ μεί- 
ζονος δεῖσθε σπουδῆς. Διό φησιν " Ἂν δὲ τὸ ἄϊας 
μΠωρανθῇ, ἐν τίνι ἀλισθήσεται; Εἰς οὐδὲν ἰσχύει 
ἔτι, εὶ μὴ βἪληθῆγναι ἔξω, καὶ χαταπατεῖσθαι 
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ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. Οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι μυρ'άχις 
πίπτοντες, δύνανται τυχεῖν συγγνώμης " ὁ δὲ διδά- 
σχαλος, ἐὰν τοῦτο πάθῃ, πάσης ἀπεστέρηται ἀπολο- 
γίας, καὶ τὴν ἐσχάτην δώσει τιμωρίαν. Ἵνα γὰρ μὴ 
εχκηύηντες 3), “Ὅτων ὀγειδίσωσιν ὑμᾶς χαὶ διώξωσι, 
καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν" ῥῆμα καθ᾽ ὑμῶν, δειλιά- 
σωσιν εἰς μέσον προελθεῖν, λέγει, ὅτι ᾽ν μὴ πρὸς ταῦτα 
ἧτε παρατεταγμένοι, εἰχῇ ἐξελέγητε. Οὐ γὰρ τὸ καχῶς 
ἀχούξιν χρὴ δεδοιχένα!ι, ἀλλὰ τὸ συνυποχρινομένους φαί- 
νεσθαι- τότε γὰρ μωρανθήσεαθε χαὶ χαταπατηθήσεσθε. 
Ἐὰν δὲ μένητε αὐτοὺς 35 ἐκιστύφοντες, εἶτα χαχῶς 
ἀχούητε, χαίρετε. Τοῦτο γὰρ ἁλὸς ἔργον ἐστὶ, τὸ 
δάχνειν χαὶ λυπεῖν τοὺς χαύνους. Ὥστε ἀναγχαίως ἢ 
χαχηγορία ἕπεται, οὐδὲν ὑμᾶς βλάπτουσα, ἀλλὰ χαὶ 
μαρτυροῦσα ὑμῶν τῇ στεῤῥότητι. ᾽Αν δὲ φοδηθέντες 
αὐτὴν, προδῶτε τὴν προσύχουσαν ὑμῖν δ᾽ σφοδρό- 
τῆτα, πολλῷ χαλεπώτερα πείσεσθε, χαὶ καχῶς 
ἀχούοντες χαὶ χαταφρονούμενοι παρὰ πάντων. Τοῦτο 
γάρ ἐστι, καταπατεῖσθαι 55. Εἶτα ἐφ᾽ ἕτερον ὑψηλό- 
τερον ἄγει παράδειγμα" Ὑμεῖς ἐστε τὸ τῶς τοῦ 
χόσμου. Πάλιν τοῦ χόσμου, οὐχ ἔθνους ἑνὸς, οὐδὲ 
εἴχοσι πόλεων, ἀλλὰ τῆς οἰχουμένης ἁπάσης χαὶ 
[190] φῶ; νοητὸν, χαὶ τῆς ἀχτῖνος ταύτης πολὺ 
βέλτιον, ὥσπερ οὖν χαὶ ἅλας πνευματιχόν. Καὶ π͵ ό- 
τερον ἅλας, καὶ τότε φῶς" ἵνα μάθῃς ἡλίχον τῶν 
χατεστυμμένων ῥνμάτων τὸ χέρδος, χαὶ τῆς σεμνῆς 
διδασχαλίας τὸ ὄφελος. Καὶ γὰρ σφίγγει, χα. οὐκ 
ἀφίησι διαῤῥεῦσαι, χαὶ διαδλέψαι ποιεῖ πρὸς ἀρε- 
τὴν χειραγωγοῦσα. Οὐ δύνατιι πόϊλις κρυδῆναι 
ἐπάγω ὄρους κειμένη " οὐδὲ καίουσε «ιἰύχγον καὶ 
τιθέασιν ὑπὸ τὸν μόδιον. 1Ιάλι» αὐτοὺς διὰ τού- 
τῶν εἰς ἀχρίδειαν ἄγει βίου, παιδεύων ἐναγωνίους 
εἶναι, ὡς ὑπὸ τοῖς ἁπάντων ὀφθαλμοῖς χειμένου:, 
χαὶ ἐν μέσῳ τῷ τῆς οἰχουμένης ἀγωνιζομένους θεά- 
τρῳ. Μὴ γὰρ δὴ τοῦτο ἴδητε ὅδ, φησὶν, ὅτι ἐνταῦθα 
χαθήμεθα νῦν, χαὶ ἐν μιχρῷ γωνίας ἐσμὲν μέρει" 
οὕτω γὰρ κατάδηλοι ἔσεσθε πᾶτιν, ὡσανεὶ πόλις 
ὑπὲρ χορυφῆς ὄρους χειμένη, ὡσανεὶ λύχνος ἐν οἰχίᾳ 
ὑπὲρ δ τῆς λυχνίας φαίνων. 

Ποῦ νῦν "7 οἱ τῇ δυνάμει τοῦ Χριστοῦ διαπι- 
στοῦντες ; ᾿Αχουέτωσαν ταῦτα, χαὶ τῆς προφητεία; 
τὴν δύναμιν ἐχπλαγέντες, προσχυνείτωσαν αὑτοῦ 
τὴν ἰσχύν, Ἑννόησον γὰρ ἡλίχα ὑπέσχετο τοῖς οὐδὲ 
ἐν τῇ χώρᾳ γνωρίμοις οὗσι τῇ αὐτῶν ὅτ' γῆ χαὶ 
θάλαττα αὐτοὺς εἴσεται, χαὶ πρὸς τὰ πέρατα τῆς 

οἰχουμένης ἤξουσ: τῇ φήμῃ" μᾶλλον δὲ οὐδὲ τῇ 
φήμῃ 5, ἀλλὰ χαὶ τῇ τῆς εὐεργεσίας ἐνεργείᾳ. 
Οὐδὲ γὰρ ἢ φήμη φέρουσα πανταχοῦ δήλους αὐτοὺς 
ἐποίησεν, ἀλλὰ χαὶ αὐτὴ ἡ διὰ τῶν ἔργων ἐπίδειξις, 
Καθάπερ γὰρ ὑπόπτεροι γενόμενοι, τῆς ἀχτῖνος 
σφοδρότερον τὴν γὴν ἐπέδραμον ἅπασαν, σπείροντες 
τῆς εὐσεθείας τὸ φῶς. Ἐνταῦθα δέ μοι αὐτοὺς χαὶ 
πρὸς παῤῥησίαν ἀλείφειν δοχεῖ " τὸ μὲν γὰρ εἰπεῖν, 
Οὐ δύόνατωι πόώϊις χρυδῆγαι ἐπάγω ὄρους κει-- 
μένη, τὴν αὐτοῦ δρναμίν ἐστιν ἐμφαίνοντος " ὥσπερ 
γὰρ ἐχείνην χρυδῆναι ἀμήχανον, οὕτω τὸ χήρυγμα 
ἀδύνατον 3 σιγηθῆναι χαὶ λαθεῖν, Ἐπειδὴ γὰρ εἶπε 
διωγμοὺς χαὶ χαχηγορίας χαὶ ἐπιδουλὰς χαὶ πολέ- 
μους, ἵνα μὴ νομίσωσιν ὅτι ταῦτα αὐτοὺς ἐπιστομί- 
σαι δυνήσεται, θαῤῥύνων αὐτούς φησιν, ὅτι οὐ μόνον 
οὐ λήσεται, ἀλλὰ χαὶ χαταλάμψει τὴν οἰχουμένην 
ἅπασαν" χαὶ δι᾽ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο ἔσονται λαμ- 
προὶ χαὶ ἐπίσημο:. Τούτῳ μὲν οὖν τὴν ἑαυτοῦ δύ - 
νᾷμιν ἐνδείχνυται" τῷ δὲ ἑξῆς τὴν παῤῥησίαν ἁἀπαι- 
τεῖ τὴν παρ᾽ αὐτῶν, οὕτω λέγων’ Οὐδὲ καίουσι 
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1ύχνον καὶ τιθέασιν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλ᾽ ἐπὶ 

τὴν «ἰυχνίαν, καὶ λάμπει πασε τοις ἐν τῇ οἰκίᾳ. 

Οὕτω Δλαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ὄμπροσθεν' τῶν 
ἀνθρώπων. ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καιὰ ἔργα, καὶ 

δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
Ἐγὼ μὲν γὰρ ἧἦψα τὸ φῶς, φησί" τὸ δὲ μεῖναι 

χαιόμενον, τῆς ὁμετέρας γενέσθω σπουδῆς " οὐ δι᾽ 

ὑμᾶς αὐτοὺς μόνον, ἀλλὰ χαὶ διὰ τοὺς μέλλοντας τῆς 

αὐγῆς ἀπολαύειν ταύτης, χαὶ πρὸς τὴν ἀλήθειαν 

χειραγωγεῖσθαι. Οὐ γὰρ δὴ δυνήσονται αἱ χαχηγο- 

ρίαι συσχιάσαι ὑμῶν τὴν λαμπηδόνα, ἐὰν ὑμεῖς ἧτε 

μετὰ ἀχριδείας βιοῦντες, χαὶ οὕτως ὡς μέλλοντες 

ἅπασαν ἐπιστρέφειν τὴν οἰχουμένην, Αξιον τοίνυν 
τῆς χάριτος ἐπιδείξασθε [196] βίον, ἵν᾿ ὥσπερ ἐχείνη 

πανταχοῦ χηρύττεται, οὕτω χαὶ αὕτη ἐχείνῃ συν- 

τρέχῃ. Εἶτα καὶ ἕτερον χέρδος τίθησι μετὰ τῆς τῶν 

ἀνθρώπων σωτηρίας, ἱχανὸν αὐτοὺς Ἑναγωνίους 

ποιῆσαι, χαὶ εἰς πᾶσαν ἀγαγεῖν σπουδήν. Οὐ γὰρ δὴ 

τὴν οἰκουμένην διορθώσετε, φησὶ, μόνον, ὀρθῶς 

βιοῦντες, ἀλλὰ χαὶ τὸν Θεὸν δοξάζεσθαι παρασχευά- 

σετε᾿ ὥσπερ οὖν τὰ ἐναντία ποιοῦντες, χαὶ τοὺς; 

ἀνθρώπους ἀπολεῖτε, χαὶ τοῦ Θεοῦ τὸ ὄνομα βλασ- 

φημεῖσθαι ποιήσετε. 
η΄. Καὶ πῶς, φησὶν, ὁ Θεὸς δοξασθήσεται δι᾿ ἡμῶν, 

εἴγε μέλλοιεν ἡμᾶς χαχηγορεῖν οἱ ἄνθρωποι ; ̓ Αλλ' 

οὐ πάντες" χἀκεῖνοι δὲ αὐτοὶ οἱ ἐν βασχανίᾳ "ὁ τοῦτο 

ποιοῦντες, χατὰ τὸ συνειδὸ; ὑμᾶς θαυμάσονται καὶ 

ἀποδέξονται' ὥσπερ οὖν οἱ φανερῶς χολαχεύοντες 
τοὺς ἐν πονηρίᾳ ζῶντας κατὰ νοῦν διχθάλλουσι. Τί 
οὖν ; πρὸς ἐπίδειξιν ἡμᾶς χελεύεις ζῇν χαὶ πρὸς φι- 

)οτιμίαν ; Ἅπαγε, οὐ τοῦτό φῆμ". Οὐδὲ γὰρ εἷπον, 

Σπουδάζετε ὑμεῖς εἰς μέσον φέρειν τὰ χατορθώματα 
ὑμῶν᾽ οὐδὲ εἶπον, Δείξατε αὐτά" ἀλλὰ, Λαμψάτω 
τὸ φῶς ὑμῶν" τουτέστι, πολλὴ ἔστω ἡ ἀρετὴ, καὶ " 
δαψιλὲς τὸ πῦρ, χαὶ τὸ φῶς ἄφατον. Ὅταν γὰρ τ΄ - 

δαύτη ἢ ἡ ἀρετὴ, ἀδύνατον αὐτὴν λαθεῖν, χἂν μυ- 

ριάκις ὁ μετιὼν αὐτὴν συσχιάσῃ. Αληπτον " αὐτοῖς 
παράσχεσθε βίον, χαὶ μηδεμίαν ἐχέτωσαν ἀληθῆ χατ- 

ηγορίας ἀφορμὴν " καὶ, χἂν "" μυρίοι οἱ χατηγο- 

ροῦντες ὦσιν, οὐδεὶς ὑμῖν ἐπισχιάσαι δυνήσεται. Καὶ 
καλῶς εἶπε, Τὸ ρῶς. Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐπίσημον 
ἄνθρωπον ποιεῖ. χἂν μυριάχις λανθάνειν βαύληται, 
ὡς ἀρετῆς ἐπίδειξις. Ὥσπερ γὰρ αὐτὴν τὴν ἀχτῖνα 

περιδεδλημένος, οὕτως αὐτῆς φαιδρότερος "" λάμπει, 
οὐχ εἰς γῆν τὰς μαρμαρυγὰς ἀφιεὶς, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸν 
ὑπερδαίνων τὸν οὐρανόν. Ἑντεῦθεν χαὶ παραμυθεῖ. 

ται αὐτοὺ; μειζόνως. Εἰ γὰρ χαὶ "5 ἀλγεῖτε, φησὶ, 
βλασφημούμενοι, ἀλλ᾽ ἕξετε πολλοὺς τοὺς δι᾽ ὑμᾶς 
θαυμάζοντας τὸν Θεόν. Εχατέριυθεν δὲ ὃ μισθὸς ὑμῖν 
συλλέγεται, χαὶ δοξαζομένου τοῦ Θεοῦ δι᾽ ὑμᾶ:, χαὶ 
βλασφημουμένων ὑμῦν διὰ τὸν Θεόν. Ἵνα γὰρ μὴ 
ἐπιτηδεύωμεν χαχῶς ἀχούςιν, μαθόντες ὅτι μισθὸν 

ἔχει τὸ πρᾶγμα, οὔτε ἐχεῖνο ἁπλῶς " τέθειχε, ἀλλὰ 
μετὰ δύο διορισμῶν" οἷον, ὅταν ψευδῇ λέγηται, καὶ 
ὅταν διὰ τὸν Θεόν " χαὶ δείκνυσιν, ὅτι οὐχ ἐχεῖνο μόνον, 
ἀλλὰ καὶ τὸ χαλῶς ἀχούειν πολὺ φέρει τὸ χέρδος, τῆς 
δόξης εἰς τὸν Θεὸν διαδαινούσης " χαὶ "7 χρηστὰς 
ἀὐτοῖς ὑποτείνειτὰς ἐλπίδας, Οὐ γὰρ τοσοῦτον, φησὶν, 
ἰσχύει ἣ χαχηγορία τῶν πονηρῶν, ὡς χαὶ τοῖς ἄλλοις 
ἐπισχοτεῖν εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ φῶς. Ὅταν γὰρ ", 
μωρανθῆτε, τότε ὑμᾶς χαταπατήσουσι μόνον, οὐχ 
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ὅταν τὰ ὀρθὰ πράττοντες διαθάλησθε "", Τότε γὰρ καὶ 
πολλοὶ ἔσονται. οἱ θαυμάζοντες, οὐχ ὑμᾶς μόνον, 
ἀλλὰ δι' ὑμᾶς χαὶ τὸν Πατέρα τὸν ὑμέτερον. Καὶ οὖ» 
εἶπε, τὸν Θεὸν, ἀλχὰ, τὸν Πατέρα. τῆς μελλούσης 
αὐτοῖς δίδοσθαι εὐγενείας ἤδη προχαταθδάλλων τὰ 
σπέρματα. Εἶτα [1917] δειχνὺς τὸ ὁμότιμον, ἀνωτέρω 
μὲν ἔλεγε " Μὴ λυπεῖσθε ὅταν χαχῶς ἀχούητε " ἀρχεξ 
γὰρ ὑμῖν τὸ δὲ ἐμὲ ταῦτα ἀχούειν " ἐνταῦθα δὲ τὸν 
Πατέρα τίθησι, πανταχοῦ τὸ ἴσον δηλῶν 5. Εἰδότες 
τοίνυν τὸ ἀπὸ τῆς σπουδῆς ταύτης χέρδος, χαὶ τῆς 
ῥᾳθυμίας τὸν κίνδυνον (τῆς γὰρ ἡμετέρας ἀπωλείας 
πολλῷ χεῖρον τὸ τὸν Δεσπότην τὸν ἡ μέτερον βλασφη- 
μεῖσθαι δι ἡμᾶς), « ᾿Απρόσχοποι γινώμεθα χαὶ Ἰου- 

δαίοις χαὶ Ἕλλησι, χαὶ τῇ Ἐχχλησίᾳ τοῦ θεοῦ" » 

τόν τε βίον ἡλίου λαμπρότερον παρεχόμενοι, χἄν τις 
βούληται χαχηγορεῖν. μὴ τῷ "' χακῶς ἀχούειν ἀλγοῦν- 

πες, ἀλλὰ τῷ δικαίως ἀχούειν χκαχῶς. Ἂν μὲν γὰρ ἐν 
πονηρίᾳ ζῶμεν, χἂν μηδεὶς ὁ χαχηγορῶν ἧ, πάντων 
ἐσμὲν ἀθλιώτεροι " ἄν δὲ ἀρετῆς ἐπιμελώμεθα, χἂν 
ἡ οἰχουμένη λέγῃ χαχῶς, τότε πάντων ἐσόμεθα ζη- 

λωτότεροι, καὶ πάντας ἐπισπασόμεθα τοὺς σώζεσθαι 
προαιρουμένους " οὐδὲ γὰρ τῇ χαχηγορίᾳ τῶν ποντ- 
ρῶν, ἀλλὰ τῇ ἀρετῇ τοῦ βίου προσέξουσι. Καὶ γὰρ 
σάλπιγγος ἁπάστς λαμπροτέρα ἡ διὰ τῶν ἔργων ἐπέ- 
δειξις, χαὶ τοῦ φωτὸς αὐτοῦ φανότερος δ" βίος χαθα - 
ρὺς, χἂν μυρίοι οἱ διαθάλλοντες ὦσιν. Ἃν γὰρ τὰ 
προειρημένα ἅπαντα ἔχωμεν, καὶ πρᾶοι καὶ ταπεινοὶ 

χαὶ ἐλεήμονες ὦμεν, χαὶ καθαροὶ χαὶ εἰρηνοποιοὶ, καὶ 

χαχῶς ἁχούοντες μὴ ἀνθυδρίζωμεν, ἀλλὰ χαὶ χαίρω- 

μεν, τῶν σημείων οὐχ ἔλαττον ἐπισπασόμεθα τοὺς 

θεωροῦντας ἡμᾶς, χαὶ ἡδέως ἅπαντες πρὸς ἡμᾶς 

ἕξουσι δ", χἂν θηρίον, χἂν δαίμων τις ἧ, χἂν ὁτιοῦν. 

Εἰ δὲ εἶέν τινες καὶ δ᾽ οἱ καχηγοροῦντες, μηδὲν ἐν- 
τεῦθεν θορυδηθῇς, μηδ᾽ ὅτι σε δημοσίᾳ ὑδρίζουσιν 
ἴδῃς, ἀλλ᾽ ἐξέτασον αὐτῶν τὸ συνειδ᾽ς, χαὶ ὄψει χρο- 

τοῦντάς σε χαὶ θαυμάζοντας, χαὶ μυρίους ἀριθμοῦν- 
κα; ἐπαίνους. Ὅρα γοῦν πῶς ὁ Ναδουχοδονόσορ ἔπαι- 

νεῖ τοὺς παῖδας τοὺς ἐν τῇ χαμίνῳ " καίτοιγε ἐχθρὸς 

ἣν χαὶ πολέμιος" ἀλλ' ἐπειδὴ εἶδε γενναίως ἑστῶτας, 

ἀναχηρύττει καὶ στεφανοῖ, δι᾽ ἕτερον μὲν οὐδὲν, ὅτε 

Σ αὐτοῦ παρΐήχουσαν, χαὶ τοῦ νόμου ἤχουσαν τοῦ 

Θεοῦ. Ὃ γὰρ διάθολος, ὅταν ἴδῃ ἑαυτὸν μηδὲν ἀνύοντα, 

ἀφίσταται λοιπὸν, δεδοιχὼς μὴ πλειόνων ἡμῖν στεφά- 

νων αἴτιος γένηται" ἐχείνου δ6 δὲ ἀποστάντος, χἂν 
μιαρὸς ἧ τις χαὶ διεφθαρμένος, γνώσεται τὴν ἀρετὴν, 
τῖς ἀχλύος ἐχείνης ἀναιρεθείσης. Ἂν δὲ χαὶ ἄνθρωπο: 
παραλογίσωνται, παρὰ τοῦ Θεοῦ ἕξεις τὸν ἔπαινον 

χαὶ τὸ θαῦμα μεῖζον. 
θ΄. Μὴ τοίνυν ἄλγει, μηδὲ κατάπιπτε " ἐπεὶ καὶ οἱ 

ἀπόστολοι τοῖς μὲν ὁπ μὴ θανάτου ἧσαν, τοῖς δὲ ὁσμὴ 

ζωῆτ:. Ἄν γὰρ σὺ μηδεμίαν παράσχῃς λαδὴν, πάνεων 

ἀπήλλαξαι τῶν ἐγχλη μάτων" μᾶλλον δὲ καὶ μαχαριώ- 
τερος γέγονας. Λάμπε τοίνυν χατὰ τὸν βίον, χαὶ τῶν 
χαχτγορηύντων μηδένα ποιοῦ λόγον. Οὐ γὰρ ἔστιν, 

οὐχ ἔστιν. ἀρετῆς ἐπιμελόμενον "᾽ μὴ πολλοὺς ἔκ.» 

ἐχθρούς. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν τοῦτο 83 πρὸς τὸν ἐνάρετον" διχ 
γὰρ τῶν τοιούτων λαμπρότερος ἔσται μειζόνως. Ταῦτ᾽ 

οὖν ἐννοοῦντες, ἕν μόνον [198] σχοπῶμεν, μετὰ ἀχρι- 

δείας τὸν ἑαυτῶν οἰχονομεῖν βίον" οὕτω γὰρ καὶ "᾽ 

πρὸς τὴν ἐχεῖ χειραγωγήσομεν ζωὴν τοὺς ἐν σχότῳ 

χαθημένους. Τοιαύτη γὰρ τοῦ φωτὸς τούτου ἡ δύνα- 

Δ ἶχο Ἰορίταν χἀχεῖνοι δὲ αὐτοὶ ἀπὸ βασχανίας" χαὶ οἱ ἐν βασχανίᾳ... ἐγ) ἀπὸ βασχανίας χαί οῃῃ. . ἢ. ᾿ 
«. Ἐ. ὁ. ΡοΞξὶ βασχανίας 5'Ω μργοσοίυη! Α. Β. ἀλλ᾽ ὅ 
ἐστω ἢ. Ε. 
«αἵ οπι. (.. Ε΄. Ε΄, χαὶ γὰρ χἄν Β. ν" φαιδρότερον (.. 

ν ως χαὶ οἱ βασχανί(ᾷ.... 

δ “Αλήπτον) δι. τοίνυν Α. Β, ΙΝ Ὡς Β. ὐϑου κοιιπῖϑμς Οα. νυΐκο ἑαντοῖς. 
"1 χαί οι. Α. Β. ξαψιλές] δἠά. 

δ χαὶ χἄἂν) 
- , 48 χαί οἵη. (. ἢ. Ε. Ε΄ Μοχ τοὺς χαὶ δι᾿ ὑμᾶς [).ὄ ΕΚ. Ε΄. 

4 ἐχεῖνο ἁπλῶς] ἐχεῖ ἀπλῶς (. Κ΄. ἁπλῶς ἐχεῖ Α, Β. τοῦτο ἁπλῶς Ε΄. Ἂ "1 χα] χἀντεῦθεν Ε΄. " γάρ] οὖν Α. Β. 
Ρ. Ρ. ἀλλ᾽ οὐχ ὅταν ἰἰάδηι. "" διαδάλλτ σθε (ἡ. οἴ ουττ. τος. ). δ ΗΘΙΚΟΝ. Ὅτι ἐὰν ζῶμεν ἐν ἀρετῇ. καὶ παρὰ 

τῶν μισούντων ἡμᾶς θαυμαζόμεθα᾽ χαὶ περὶ ἀρίστης διαγωγῆς Α. 

41}}.Ἀ. 

δι τῷ] τό (015) Β. Ε΄, εἰ ρν. Ὁ. ἀλγοῦντες} 
ἀλγῶμεν Α Β., 5" φανώτερος Ε΄, φανερώτερος Ε. χαθαρύτερος καὶ φανότερος Α. Β. Ὁ. 5" Χάρ] ον ὩΣ γάρ 

ἐν ς δι ἔξηυσι |). ΒΕ. Ε΄ 6. 5 χαΐ οἴη. ϑαν. Βοη. δε ἐχείνον δέ] χαὶ ἐχείνου Α. Β. πιμε- 
"λούμενου Α. υ Ε. 35 τοῦτο] δὶς Α. Β. Ο. (5. οφἰογὶ τούτων. δ᾽ γὰρ καί] 51ς Β. χαὶ γάρ Α. χα' οπῖ. οδίοςι. 



Φ33 

ούιμ δία νἤδιιν δι 6118, 46 Π]Ὸ ποῦ, υἱ αιὴ 10- 

νη ογθθιη οοηνόγίογο ἀδυθϑι8. Ὠϊσηδη) ἰσίιυ ἰδ 18 
ἐτυιία δα θοια νἱΐμη), αἱ δἰουϊ }}14 υϑΐφυθ ργαάϊοα- 
ἰυγ, 5δἷο οἱ μας οἰνον 14 σοιουγγαῖ, θεϊμάδ αἰϊυὰ ροϑὶ 

ποηιίπασι δα] υΐδπι Ἰυσγιπὶ ροηΐϊ, φιοά ροβδθὶ ᾿Π|05 διὶ 

108] ΟΓοπὶ 50 }Ἰοἰτυἀϊηθ οπιπἰ πιο υμηαυ6 5ιυδίυπι 6χ-΄ 
οἰϊᾶγα. Νδην οἱ γϑοία νἱγαι δ, ἱπαυΐ!, πο τηοάο ἰοίυιη 

οΥμεπὶ Θπηο 0118, δοὰ οἰΐδηῃ ἰά οἴοϊοι 8 υἱ Ὠθι5 

εἰοτ! βοοίυν : δ᾽ υθροὸ ουηίγα [φαγὶ (18, οἱ Ποιηΐπ 68 ρεγ- 

ἀοιΐ5, ἰίχυς οΠοἰαι 5 ει θουβ υ]Δβρ)ιθιηθίυΓ. 
8. Ῥιγίμ8 ἰαίενα ποφιὶ ; ἐ{ἰαπὶ ἱπιρτοδὲ ἱρεὶ ἱπ 601" 

δοϊομἷα Ἔα ἰαιαμι. [ {π|6 ἀηϊιαἰὶς Ῥωιτὶ. --- ΕΛ 4μο- 

μοάο, ἰῃηιῖοθ, Ρ6ΓΡ πο φσίογἰοαυΐιις ΟἸιγ ϑίυ8, 5] 
πο ῖδ ἰουμ 68 μη] ὐϊοιυγὶ δἰηι 7 Δι 1:0) ΟΠΙΠ6 5 ; 'Π|0 

αὖὶ ἰὰ [,οἰδηϊ, ἰἱ οχ ᾿νἷλ (Δοίοι! : ̓ν 1} δὐυΐοηι {}}} 

πη σοῃβοϊδηιἰα 50 ἃ νῸ8 πιγΑ θυ ΠΙῸ δίαιο ϑυδβρίοίθηί : 

ᾳυοιπαϊπιοάππι εἰ ἰΐ αυἱ ραΐαπι ἱπηργο 8 δά υἰδηίυγ, 

᾿θη6 οὐδάσηι οἰ ηίυν,. Οἱ ΟΓΖῸ ργαοἰρὶϑ 7 δὴ 

ἐὲ δὰ οβιοηιαιίοιδιι οἱ Ποποσὶβ δυσιρίμην νἱνδιμυ8 ἢ 

Αθδὶῖ., βοὴ ἰὰ ἀΐοο. Ναᾳια οηἰμη ἀϊχὶ, [ἃ βιυδείς, εἱ 

Βοπᾶ Ορονὰ νϑϑίγα πὶ θά ΐῃηι ὈγΟίογα 8 : ἤοαυς ἀϊχὶ, 

ΕΧΠ δία || ; 56, ἔμοραι ἐε υδείτα ; τη ἃ 5811} ΥἹΓΙ5,. 

οορίουϑι8 ἱξιῖθ, ἴ᾿χ ἰη 6 Π}}}}18. (πὶ ὁμλιη ἰΔη18 ΥὐγιῸ8. 
οἷ(, ἤργὶ ἤθη ροιύδί οἱ Ἰαϊοαὶ, οἰἰαΠη5ὶ.15 αυὶ [Π|4π| μ085- 

δἰ οἱ, οπιηἰπηοίο δὰπὶ ΟὈΘΟῦΓΑΠΙ ὁ586 γ6}1Π1, ΙΓΓΟρΡΓΘ- 
μοι! ὐ]διη ἰρίυν 1}Π|5 οχ ἰθαῖα νἱίδπι, 0] πη νὸ- 

ΓΆ ᾿  οδηΐ δοσῦβδι 1} ΟσσΔβίομ θη ; οἰϊδη)ϑὶ βοχοθὩῖὶ 

ΔΟσυβδίονοϑ ἃ 5.11, ΠΟΙ νΟβ8 ΟὈΘΟΊΓΑΓΟ ρΟΙΟΡΙὶ. Ρυ]- 

αἶγα ἀἰχιι, Δ. ΝῚΠΙ δ] ΟΠ ΠΟΙ δὶς 115 Γ6 πὶ 

οἴει, οιἰδιη)5ὶ ΠΓΟΓΘ05 Ἰα οΓ6 γὙ6}1}}, αἱ γἱγίυ 115 5ρ16η- 

ἀοτ. δου! δηΐε 080 δοἰγί γαάϊο οἰγοιπγθδίυβ, ἰἰὰ 

οἰἰανν αἰαγίυ5 γεία ξοῖ, ποη ἴῃ ἰΘγγὰπὶ ἰδιίαπι γα ΐο8 

νη 5, 56} ἰροαιη οἰ πὶ ἐγ μϑοθηάθη8. Ηΐπο {||05 
δἀιπούυμι συηϑοίαιυγ. ΝΠ δἱ ἀ6 πη] θά οιἷ5,, ἰμαυϊ!, 

ἀυϊοεὶς, πλμ}}1 οἰαιη δύυηὶ 4υΐ ρΓΟΡΙΘΡ νο8 θϑῦμ! δα- 

Ιηἰγοηίυν, {{{|η41}16 νΘΓῸ ΟΟ]]ΠΠσ᾽ Ὁ ᾿πογοθβ,, οἱ συ 

ΡΓΟΡΙΟΓ γὺ5 6115 φίοΥ ον, οἱ συμ ργορίον θουϊῃ 

νὺ8 8166 ]οι}5 ἐμ Ο 55}. Εἰδι πὶ ἢ6 τηα]6 δυάΐν 

διυάδδπυβ., φυοὰ ἀϊἀϊοογμ5 δ π6 ργοηΐυηι ΓΟΡΟΥΓ- 
ἰλγὶ, ποι ἰἰυὰ ΒΡ] ον ροϑυΐϊ,, βοὰ οὐπὶ ἀυδυυβ 

εἰϊδιϊοι οἱ δη.5.; ΠΟΙΏΡΘ οὐπὶ [4158 ἀἰσυηίν,, οἱ οὐ 

μγορίονς θϑυπι πιο] οἀϊοίμηυν : οϑιοπαϊφαθ ποῖ ἢ] ]υ4 

ἰϑηλπ|, 56 οὐδ θδη6 δυὐ τὸ τηυἱ 1) ἁδγγα ἰὰ- 

οσυπι, σίονία ἰῃ δύ ἰτϑ δοῦμε : θΟηΔ 416 [Π|08 ρα 

[ἰςοῖι. Νοη οὐ ἰΔπίδπι νἷὰ ᾿ὰ θδο ., ἰμαυΐ!, ἰπ! φυο- 

. τὰπι ῃα]οαϊςοία, υἱ 4105 [4 ΟὨ ΘΙ ΟΌΓΑΓΘ ρΡοδδίηι.,, υἱ 

Ἰυεοιη. νοϑίγαι ἠ0) Υἱάοαηί. ἀυπὶ δι ἷπὶ ἰΔἰτ41] ΠΙ6- 
τὶ 5, ἴυης ἰδμττ}) γ05 συμ οι! οδιηὶ ; 0011 ΥΘΡῸ οὐ) 
γοςίᾳ [πεϊθη 65 δοσιιϑδη!. Ταο. οἷν πλ0}1} ον, 

41 πνἰγαυμίιγ πο νὺ5. ἰδηϊπ], 56 ψΓΟρίον γο8 οἱ 

Ῥλίγοι γοβίγη). Νὸο αἰχὶ!, Ὀοιηι, 566, Ῥαϊγαηι, ἰδ 
δοηλ ἃ ̓δΔοίδιι5 ΠΟ} 115 118 ᾿ρ5815 ΟοηΓεγθ 8, 

)εἴμα Ἰιοηογὶδ Θαυλ! 16 πῈ ἀΘΟ]ΑΓ 8, Οὐ συ ρογὶ 8 

εἰ ἰχίβοοὶ : Νὰ οομ Γι οτλ  ουΠὶ 416 ὁ 6 }{}5 ; δυ[- 

Ποὶι δηΐπν νοὶ 8. φιιοὰ ργορίογ 6 ἰδ αὐἀἰδι15 : ἰ)ος 

Ἰοοο Ραίναπι ροηὶῖ, 408} δΔίο ΟΝ ἀθοίΓη5. 

αὐπὶ ἰφίϊυν δοίδηλυβ αιδιίυπι ἰυογὶ ὁχ μᾶς αἰ“ χοηι1ἃ 
τρογίοιυβ, οἱ συλιηίυμ οΣ βοοοταϊα ρου σαΐυ}} ἐγ 6- 

τι (πη δίγα αι ΐρρῈ ρογηΐεὶς πιυ]0 Ρο}υδ ο5ί, ψφιρά )0- 

ΙΝ ΜΑῚΤΊΠΕΌΝ ΠΟΜῚῚ. ΧΥ. 20 ς 

ἸῺ} 15 ποδίου υἱϑρ ΒΟ ΠΙΟΙΓ ὈΓΟΡΙΟΓ πΠ05}, δ')6 οἱ- 
[Θμϑῖοηθ δἰιμυϑ οἱ λυ παῖς οἱ φοπιίθαθ, εἰ Εδςο]6ςὶὉ 
θεἷ, νἱδηι]υ6. 50}6 δρί ιν ἀϊογαπι δα ν θδλπυβ, οἱ οἱ 
μι] οὐἴσογα 4ι|5 να], 6. ἀΟΙοδιμιϑ,, δὶ μλ]6 δυκὶι- 
τ2118, 564 8ἷ Π6 γί 10 π|}}6 δυάίαπιιϑ. 51 σπίτι ἴῃ μϑαυΐ- 
(1Δ Υἱνϑῆυβ.,, οἰ δὶ ΠΘΙΏΟ δῖ αυΐ τπηδ]οάΐοδι,, οπιΐυμι 

ΤΏ ἰΒογγηΐ ΒΌΠΊῸΝ ; 5] δυΐίοπ) υἱγίυ! 6 πη σοι, δεἰδιμεὶ 

ἰοἴι18 ΟΥ̓ 5. Π0}}158 τηδ᾽ δἀϊοαῖ., γί η}8 οπληΐαπι Πθαιΐδ - 

δἰ πιΐ, οἴ 608 ΟΙΏΠ65 (υἱ δι] 16 πὶ σομβθαυΐ νο]ίηϊ, δι] 
ΠΟῸ5 ΡΟΡΙΓΔΘμυδ : ΠΟ ΘΗ 102] 0115 πργουογυῃη 
δ ΔἸ θυ, 56 υἱβ οὐπὶ νἱγία!α ἀοία». 
Εἰδηΐπὶ τυδὰ οἰλγίογα δαμ! ορογὰ ὕοπα, ἴρβα ἰυ06 [. 
οἰάϊον υἱῖᾶ ρυγᾷ, οἰϊιμδὶ ἱπμμαμδεῖ δἰπς ἢὶ φὰὶ οὐΐὸο 
φυδηίαγ. δὲ ὀμίπι Οπληἶἃ 5 ρΥ Δ οι Π θοδπλαϑ, 5]. αἷς 
105, Βιιη}} 1685 ἃ 6 Πα ΘΟ ]65 δέ": }5., 5] ἰΐθι ρυτὶ δἱ 
ΡΔΟΙ οἱ, ἃ6 ΠΙΆ] 6 διά ΐθμ 68 ἤθη ΓΟ γδημμ8. ἰη) υγίδηι, 
ἱπι|0 οἰἶδιη ξϑυἀθαπιι8, "Οη τις ΠὯΠπὶ μ6 5 πιἰγαου ἃ 
ΒρθοίλίΟΓΟ8. δὶ Π05 ρΟΓΙΓΆΪ ΘΙ Π8, ΠΟ ὨΔΘΓη. 6 ΟἸΠΠΟ5 
δι πο5 δορβάθηϊ, βῖνα [ΓΔ 41}}8 ΓἸΘΓῖὶ, δἰνα ἀχιπιοῃ, 
4 αυϊνὶ5 4|}π4. 5: «υἱάδην τ] οὐ ϊοδῖ,, μ6 ἰάσο 
ΛὰΡθοΥ δ, μη 16 ΟἸΓ65 8ὲ 16 μᾳ]Δῃ} ὁΟμεππιο} 14 αἰποίαμι; 
8041 Θογυπὶ ΟΟμΒΟἰομ Ἶδπ ΘΧΏΪΟΓα, οἱ νἱάδυὶς ἢΠΠος 
Ρἰαυάδια8, ηἰγληῖο8,, οἱ πὴ} }16 ἰηίυ8 ἰδυὰΐϊθυβ ογιδη- 
(65. ΥἹάδ ἰφί!υν 10 Ραοίο ΝΑΒυςοἀοἤοβοῦ μθθΓοι 
ιν [ογμδο6 ἰαμάδὶ, οὐϊαπηδὶ [ιο5ι}8 ἰμἰπηουϑηι6. αβ5οὶ 
(θαη. 5) : 568 αι γἱ 1} (οτγιίο βίη! 5, 1Π105 ρει - 
ἀΐεδι εἰ σογοιδί, ποθὴ δ] 8 (6 οδυβῶ, πἰϑὶ φυΐὰ ᾿ρϑὶ ποῃ 
ΟὈἰΘρΘΓΔ}}168, ἰοσοηι οὶ δυάΐογϑμί. Ὀίαθοί 8. διΐμ, 

ὁυπηὶ νἱάἀδἱ 86 "}}}}} ργοίοσαγα, ἀδηγαιη αὐδοράϊι, {μηδ ς 
Π6 ρΙυΓῈ5 ΠΟΪ]}18 οΟγοπ88 Θοποί ἰεῖ. Ουπὶ δυΐαπὶ ᾿||ὁ 
ἀἰδοοββογί!, φυδηΐυμην8 (ΔΟΪ ΠΟΓΟ5118 οἱ 5οϑίθβι 5 40}5 
[υὐτῖ!, βυ ]άαια 11 αἰ σῖπα υἱγίυ!απι ἀρποβοοι. ΟΘυοὰ 

δὶ βοῃ)ΐη68 ἃ τϑοῖο γδιϊοοϊἷο ἀοΠοοιδηῖ, ἃ Π60 πιᾶ]ο- 
ΓοΠπῚ δά πὶ! Γαι δη Ἰλιἀοπλιι6 γοίογοβ. 

9. Νὰ 401688 [(ἀσυ6, ποηυα δηΐηο οομοίἀδϑ : ἤδη 

οἱ Δροϑιο0}] 4|1}8 φυίάὁπὶ ογαμὶ οὐογ πιογιΐβ, 41}|5 δυΐαυι 
οὐον νἱῖα (2. (ον. 3. 16). Νιιη δὶ 6 πα]. διιβδῖη 

ἀρ ογί8, δ᾽ οαμηΐ ΟΥ πλ 6 [96 γαν 8; ἰο διιίοῦ οἵο- 

εἰυ8 68. ἈοΞρ]οπά6 ἰεί τ 'η να, οἱ πηδί δ ἴο05 "6 ου- 
Γ65. ΝΟ) ροίδ5ϊ οηΐπι, ποι ροῖδϑὶ 88π0 4] υἱγίμίθι 

6011} ἢ) πλι} 105 ΒΑΓ μλἰΐ 085. δοιὰ ἢ }}} ᾿ογιιμι 
ῬΓΟθΟ ποσοσγὰ μοίοϑι : Ρ6Γ 80 οηἶ ἰοηθ6 5ρ]οπαΪ- 
αἷον γι. Ηϊτο ἰἴἰδαυα οορὶ(αι68, υὰπὶ 1! 500- 

ρυπι πα υδατηυ5, οὐπὶ αἰ σοηιὰ "οσίγαπ ἀἰθμ 6ηθΆ ΓΟ 
ΥἹ᾿ΔΠῚ : 5160 δηἷπὶ 605 6 ἦι ἰδοῦ γὶς δοάσηϊ, Δι  Βυροι - 

πδ1ῃ Υἱίδηι αυδϑὶ πιδηι ἀποθιηυδ. ΤΑπι8 50. ΠἸοδὲ ἢ}}}118 
Ἰμοῖ8 νἱ οδὲ, υἱ ΠΟ ἰιὶς ἰαπίι [ἰζαλὶ,, δοι οἱ 

δαηιοη 168 56 ἰἰΠ Ὁ ἀσάυσαι. Οὐ δ π08 νἱάθεὶη! 
Ῥγαβϑηϊ οπιηϊὰ ἀπρίοίομ!68 οἱ δι [υἱὰγὰ ργαμᾶ- 
ΓΑΪΟΘ5., ΟΡΟΙθυ8 ᾿ηΔ6}8 αυλιὴ γογὈ 8 ΘΟ ρογΆθ μι. 

Ουΐβ8 ὀμέη οὶ ἰ( δίυ]! υ8., 4] νἱάθῃς. Πομιίποι ΠΟΙ 

οἱ ηυὐΐυ5 ἰογι 05 ἀοἰϊοἰλη δίῃ οἱ αἰ ν! 6}, 231) οχυζιπὶ 

οπημΐυυ8 οἱ σοὺ νοϊυογοπι οἰεοίαπι, δὰ [Δηιοπὶ, οἱ 

ραπρονίλίοιη, δα πιλοον αι οΙ 6} ΟΠ Π6η,, Δ ρμογίου]α, 

86} βεῃθη θη) Πη ἰσηἰπΠ|, Δι ἡδοθπὶ δίαυὸ Δι Οηλεΐα 
418 ἀυγὰ ταρυϊδη!η ρυγαΐυη, ΠῸ ΠΟ Οἰ,ΓΙΗΝ 

ϑοορίαι {Πηπγογυπὶ ἀΡσυπηθη λυ} 7 δ᾽ νΘΓῸ ΡΓΒΒ6 ἷ- 

θὺυδ "05 ἱπιρ]}οου8, 1416 ἰῃ 1118 Π08 πιο γσδιηυ5. 

«ποιοῦ ογοάογε Ροίσγιηι, 05 δ( 4ἰ}λη} ((διἰπᾶτὸ 



2-} 

μαϊγίληι ἢ Οὐδ ΥὙΟΓῸ πο ἀσπιμῃ τὶς Θχοιβδι0, 

0 πὶ Ποη ἰδηίυη) γαϊοϊ ἀρυὰ Π05 θοὶ {{Π|0Γ, 4ιιΔη- 

᾿πΔ νά] ἀρὰ Οτγασογυπὶ ΡΠ] οϑορὶοΣ Ἰνυπ)8ι8 

υ]ογία ἡ Νδπι {Π| οτυπὶ συϊάληι ρόσυηϊδ5 Δ) εσαγιμὶ,, αἱ 

"ΠΟΣΊ 6η ΘΟΠ ΘΠ ρϑογυμί, υἱ 5656 ΠΟΒΙΠἾ05 « 5.6" 18- 

γοηὶ : ἰάδοηψια ναπὰ [11 ΠΟΙ 5065. ΘηΔῃ) ΟΥΘῸ 

")05 ἀοίδηϑβὶο [1 6 }}}}1, οἴῃ μοϑὶ ἰδηΐα "015 Ῥγορο- 

αἰἰὰ θοηᾶ,, δἱ ροϑῖ ἰδίῃ ΠΟὈ15 Δρογίωπι δά ρ}}}1050- 

μ"ηαπάυμπι ναι, 6 ρατγὶὰ ἡπἰάδπὶ [1}}1|8 ὀχϑϑαυΐ ρυ551- 

"1.5, 868 αἱ "05 οἱ 4|108 ραϑβ5ιιηαἀδπηυ5 ἢ Νοαυδ οἰ πὶ 

ἤὰ ποοοὶ τίου ἰηΐ 46 Δ5 65, υἱ ΟΠ 5614 η)0.5 ἰἀ᾿ρ50Πὶ 

(Δοΐϊσῃβ : οἵ λγα αυϊάδηη. ΠΠΠογυι δηἶπὶ ρυΓἀὰ 6δὶ 

ἀοοινὶ πὰ οἱ ΟΡ πο ; Ποϑίγα ὑ6ΓῸ ρ6Γ δ] σγαίδπι οἰαιῃ 

Ἀρυὰ ἱπηρὶο8 νηογα }}}5 οϑὶ οἱ {ΠΠπ|51γ}5. ἸἀοῖγοῸ 

ἰὐληπᾺο πιλχίμιθ 0015 Θχργοῦγαγα γό μι οἰ ἸῃΔ οϊοίἃ 

ΔύσοΓγα, ἰᾳ 5) υπσαπι.,, ΟΠ γἸδιδη5. (α) ; ποι ἰὰ ἐΐ- 

εἰυνἱ οαγία, ε15] πιασηθηὶ (6 ἀοοίγί τα ποδία μι θογοηΐ 

ορίηἰοπθηι. Νο αὐ δι} αι} ὁΐ αιδηία ΟΠ ΓΙ ϑ(ι5 

υβϑογιὶ ἢ Ουληι 9 ἜΓΡῸ ροίοΥ 5. νοἱ ὉΠ11}} Ο}1|5 ἐπ} ] 6 ΓΘ 

ΡΓΘοΟρίυπΙ,, ΟἿΠῚ Π} 5515 ΟἹ 0118, ΟΙΤΟΙΠΙΟα 5. 50 ΓΔ 9 

ΟΟΠΠρ6115, [0.8 [ΘΟΥῚ δάάθι5., παροιδιϊοποβ. ἰηϑίΪ- 

(6 ης5, δοΓνΘΓΙΙῺ φΓΟσο5 ΘΙ ἢ 39, ΔΓδοηϊθα νλθ 00Π})- 

ρΔΡΔΠΒ, δύγοϑ, ἀοπΠ)05. 51:06 160 Ε}}6 πὶ 1 ΘΙ βγῇ Εἰ 

υἱἱπαᾶπη [ἃ 5010}}} Ασ6γΓο 8. αὐπὶ νΟΓῸ 5 ἱπΠ| 6 ΠΊΡ 51} ν}5 

ἰπ|υδι{᾿|8ιη αυοηυδ δά 425, ᾿ογγδπὶ Πη  {|Π|15 Δ 5 ΓΑ} 188, 

ἀοιηο8 500|165, ρΔΊΡΟΓΟ5. Δ((οΓὰ5,, [ΔΠ16Π) Δ|5645, 

απο ροϊοιῖα δὰ πο πΠπ ἀοοδάογα 2 ὙΘΡΙΙΠῚ 

4ιϑηάἀοχια ρα ροΓυΠῚ ΠιΙ5ΟΓΟΙ 5. [ἃ οἱ ορὸ ποΥΪ : 5688 

᾿ς φυσαιθ τυ} ΡΟΓΗΪΟΙ65 681. Αἥἰἱ δ ἶτη οὐπὶ [ἀϑίυ, 

αὖἱ αἱ νδηδηὶ ρ᾽οΥΪ πὶ ἰὰ ἀρὶϑ., υἱ πος ἰῃ θομΐ5 4υ]- 

ἄδπῃ Ὀροιῖυτ5 ἀΠΠαυϊὰ ἸΌΟΓΘΡΪΘ. : 4ὰυ 4υϊὰ π]5618 - 

ΒΠΪυ8 υτηχυδιῃ [πογὶϊ, οὐτ ἰη ρογία ἴρ50 πϑιναρίυηι 

υϑιἰαγὶβ ἢ Νο ἰφίιυγ ἰὰ ουθηϊδί, οαπὶ θομἱ Πα ΐ! ορα- 

γαΐι5 68, 6 4υθ 5. ἃ Πη6 ργα πῇ, 1 δου} ἰθ θ ας 

ἀοθογαηι, 40} οἷἱ : Μεθ ἀαι6 τς ἃ παΐϑιιδ ποπ 

δρεγαίὶς υοδ ἀσοορίιος {{μἰς. Ὁ. δ). {4065 ἀδθιιοτγδαι ; 
ον 10 το] ]οίο.,, ἃ πὶ δχροβοὶθ, ᾿οπλΐηθ ράυρογα οἱ 

"ἶϑογο 7 Νυπη ἱπἀϊρηαίαγ εἰς ἀδϊίοῦ, οἰ ἀουϊίαιη 
οχίξι αν 2 ὉΠ ΡΔΠΡΘΓ 6δί ἢ πππὶ δοίνογο γοσυϑαὶ ἢ Νοη 

Υἱ 68 675. ᾿η0ΠΠἅ}}65 (ἢ Ο5δΈΓΟΚ ̓  ἤθη ν᾽ 465. {Πλπ| ἰπ6- 

ὨΔΡΓΔΌΙΠ6 πη) 1 6 ΓΆ Πἰοα Ὁ ΑὉ 10 ἰφίίαγ οχίσο οἱ 

ΟΧΡΟΘ0Ο. 5165 γοφαίυβ σαυάει. Ναηι 5] νἱ δῦ ἈὉ 4110 

οχίοὶ ἰά χφιιοά ἴρὸ6 ἀδυθῖ, συμ πηο! Δδοίιν 56 ρμυ- 

(4011, πο. {Π0Ὶ ρμοϑίσα γοάεϊ, ἰπ]Ὸ (6 {πδῖ8 δοουβα θεῖ. 

Ι͂η φυο πὴῈ ἱησγταίαη, ἰμσυϊοὶ,, ἀδργοβαηάίβιϊ ἢ πηση 6 

ῬΔΌρΘΓΟοΙ ρυΐαλϑ, 40] πιὰ ρΓΤΟΓΙῊ 550 4|105 Δι] 685 7 δ} 

πλσῖυυμ ἀ6 1511, οἱ ἃ} 4110 οχίσίβ ἢ Εἰδὶ παιηᾳας 
᾿ἸοΙΠ0 δερορογίι, θοιι5 ἀδγα {551} : ἰρ56 ρεΐηι5 ἀσἰν- 

[0Γ Θὲ ΒρΟΠΒ0. 6556 νι}, ᾿ΠΠΠΊΘΓα5. {}}] ργθθη5 40 

60 μοιβηά! οσςαβίοηθβ. Νὰ ἰρίίυν τἰΔπία [οἰ ΠΠα16 ᾿ΔΠς 

ἴϑ4υ6 αἰ ἀδηι ρΓίοΓΠιῖσθα, ἃ 116 ΔοΟΙροΓα 4υγᾶβ 
αἱ ΔΜ} αθθο. θὰ ἀς οδυ5α (6 τη ΐΠ]} οϑιθπίδς,, ΟΠ 

ραυρογὶ Θγοβαϑ ἢ Νιμὴ α5Ὸ αἰχὶ {0}, Δ 3 “01} ἃ 1η6 δι:- 

οἰδιΐ, αἱ ἃ πἸ6 ἐχίψαβ 3 ἴρβα ἀϊχὶε : Ομὲ πιδογθίεν Ραιι- 

ρέτι, [Ὡπεγαίιγ ἢθο ( τον. 13. 11). Ὀδο [ὐπογαῖυς 

6957 ΑΡ ἴΠ|οῸ οχίσα. Αἱ ἤοπ ᾿υίυπι πυης γοαάι  ΥδΓυηῚ 

(4) ἘΓσῸ ἰοροῦα (Πγγϑοϑβίοην οἰΐδπι ΟΠ γἰϑιἰδηΐ ἠοπιοῦ 
ΓτΟῦΤΟ ὀγαὶ ἀρυ μϑη 165, φυδαμδαηχοάυτη Του  Πἰδηὶ νο, 
υἱ 41 ρ56 Πἶἰ το ὑγηο Αα Ναί οησξ. 

5, ΖΦΌΑΝΝΙ5 ΟΠΒΥΒΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 956 

ἰὰ διά υἱἱ]αίθην τὐδπὶ (λει. Εδὶ ΄υρρα (3115 ἀδ ον, 

᾿ 4υ ποη βοίυπι ἰὰ φυοά πιυίιο ἀΔιαπὶ 65ι, υἱ τη] [4-- 

οἴυη!, τοάάογα [ἐβιἰποῖ ; ξεὰ οἰίδη ἰά ἀραΐ, αἱ ἰὰ χυοά 
ἀλιμπὶ δῖ, ἴῃ ἰυ10 ἀδροξίτυμ! 511. [ἀ6ο ας Πἰς ἀδυϊια 
ΒΌη1 ΓΘΟΘΪ ̓  αιαὶ Π}}σ, γοβαγναί. 

10. πο οὖν δοίη, τηϊβογίοογάϊας πισπᾶπιὶ ἀ6- 
[08 ΟΡΘΥΓΔΙῺ ΠΙᾺ] 2ΠΊ4116 [1 Π|8 {4161 ΦΧ Ροοάπης., 
δι ρεουηϊ 5 οἱ ορογίθιι8. Εἰ 5ἷ νυ] θα πηι8 2]]]0.6Πὶ πι816 
Πυ]οἰδίαπι. δἰ οαλ811Π} ἴῃ [ὉΓΟ, 51 Ὡγβθηίυπι ρΟβ5ιλ}5 
ἀδροόπογα,, ἀδροπδηΠ}}85 : 5ἷ νϑγ)β ΓΟΠῚ ΡοΟβϑ 15 [6 Γ- 
Ταΐ ΓΘ, ΠῸ ρΡίφολι, Εδι οηΐιη δἰΐδτη ῬΓῸ ΕΓΠΊΟΠ6 "πο Γ- 
668 ; ἱπιὸ ΘΔ} ρΓῸ ραπλ θι8.; ἰάφαα Ὀοαίας 70]» 
ἀϊοεραὶ : Ερο ἀπίοηι βοϑαμὶ διρον οηιπθηὶ ἴπ βγπιμήιϊ ᾿ 
ἱηροημιῖ αμίθηι υἱάθπα υἵγαινι πὶ πθοοδεϊαἰἴϑιις (1 οῦ 50. 
25). 51 δυΐοπ) ρΓῸ ἰΔογγ Πγῖβ5 δὲ ρθη} 18 πιογαας οεὶ, 
αυλπ0 ΘυἰΔΠῈ ΘΘΓΠΊΟΠ68. οἱ 50 }1Οἱ {60 τη] Δ 4τι6 «ἢ 
8 ΠΠ ϑόπιαν, σοφία αιδηΐδ εἰ1 σχοινί διὸ. Εἰοιΐῃι οἱ 
Π05 ἰπ! πη !οἱ Πεὶ ἜΓΆΠλι5 ; οἱ {[Πἰσϑπ 15. ΠῸ8 τοσομο 1 - 
νἱῖ, 5656 πιρϊππὶ οὐ] ] εἰσ, εἴ μ᾽ σα8 ρΡΓῸ πο ἷ5 οχοῖ- 
ΡΙ6Π8, ΠΠΟΡΙΘΠΊΖΙ6 ρα{6115. ϑιἀΘΆΓ.15 ΠΆ406 οἱ "05, 

605 4] ἰη ᾿ς ἱποϊἀππὶ ἃ πη8]}}5. πο Γ5. ΠΠΠΟΓΆΓΟ : 

Ποη γοσο, φυρά πυης [96ἰ πηι, ἰπ Πη41Δ 605 ἱπη πη ΟΓα : 

Οὐ αυοβρίδπ) υἱἀοπηι5 ἰη 56 πχυΐυο ἰσιθογα, Δ] ἀγυπὶ- 
406 ἃ} ΔΙτογο πα] αἱ Ποὶ ; διἰϑίδηι 68. οἷ σλυάοιηας 
(6 δ᾽ίογυπι ἀοάδοονα, {Ππδαϊγυμηχυο ἀἸ Δ οἰ σι} εἰγ- 

Οὐπὶ δίϑι αἱ ΠῚ 5 : αι0 ΄υϊά ᾿πηιπλπὶὰ5 αἱ αυδηὶ Γἀδγῇι ἢ 
ὙΙά65 πι8]6 ουάΐθηϊ65, 56 πηνίι0 ἀϊβοογροηίοβ, νοϑίοπη 

αἰδοϊπάθηι(65, [Δοΐοιη οβάδηϊος, οἱ ηυΐαία βίαγα βιϑὶὶ- 

Π657 ΝυΠ. ὑΓ5115 651 ἰδ {τὶ ρυσηαὶ ̓  ἡσπὶ [ὉΓὰ ἢ ὨπΠὶ 
ΒΟΓρΡΟη57 ΠΠῸΠῚῸ 681 6. ΒΟΠΊΡΟΓ ΟΟΙΠΠΙΙΠίσΔη 5, 
ἔγϑιον δέ, τη ΘΠ] Γυτ ἰσση ας. Νὰ ΒΡΘΟΙΔΙΟΓ 5ἷς, οοὰ 
50 γ6 ΓΙΧΔΠΊ ; Π6 ᾿:δίεγία., 56 σοΥ ρα; π6 4]108 δχοῖ- 
[65 δὰ ἰΔηῖιπὶ ἀδάσουβ,, 5ει] οοη Πίροπίοβ. ἀγοο εἰ ἀΐ - 
γἰπ]6. Ππηρυάοιητυπὶ Θηΐπὶ οἱ οἱϊοϑογιπὶ οδι (αἱ ας 
σλυάσδγα οΔΙ ΠΝ 15, ποίμγογαπ οἱ ἰγγαιϊοῃδιἐυμι 
ἰνοπηΐπιπλ. 1168. ΠΟΤ ΒΘ ΠῚ Τὰ ΓΡΊΓΟΓ ἀσοιίθπι, πδς Δ4- 
ΥΟΡΙ5 ἰ6 οἰ4πὶ {ὈΓρΙοΓ ἌροΓα 7 ποθ ἰῃ πιοιΐυ τη 
ἰγΓαΪ5, 1 αἴΔ4}}0}} ρ] Δ] Δη σοι ἀϊ551}»65, οἱ "1 Πηλπἃ ἢ18ἃ 
ΒΟ να5} Αἱ, ἰπ4αΐθ5., τὰ οἱ 650 ρίοψας. δοοὶρίαμν, [ἃ 
068 ̓  Αἰχιΐ Ἰά τὰ ποι ραιογίβ ; δὶ υϑγο ραιίαγίς, ἰὰ 
10] τργιγῖ! 000 ΘΓ ̓ : ργορίοῦ δυπὶ οἰνπὶ ρᾶ55118 
65. 51 νοῸ Ρ]. 9158 δοοίρθιδ ουμποίαγίβ, οὐσία Ὠοπιῖ- 
ὨὺΠῈ {{}Π| ΟΓΌΟ ΘΠ ΡΓΟρίδΡ ἰ6 ρηβϑουπὶ 6556. ΠΠΠ}| ομΐηι 
γΘαΐ ΘΌγΙΪ οἱ οὐ οι γδιῖ δα, Γγογα ἀποα αἱ ᾿γγλη- 
πἰ πὶ Θλουοθηία., ΟΡ 5. Διο πα οηϊ δὰθαὶ ΠΊΟΏ 5 
Ποπιίηθ, αυὶ ᾿ρ5ὶ5 δυχὶΠοίαγ, ἴἅ πσῦρα ᾿πάοηϑ, 
αυδηγ ΡΔΙΘΠ5 : ᾿ς φυΐϊάθπι., αἱ τπηλ]6 ρλιΐδης ΠΠθογο- 
υγ ; ἢΠΠ6 νογο, αἱ τη}]Δ ἰΠΙΌΓΡο ἀοϑίηδι. Ασοθάὸ ἰσίτυγ, 
Εἰ πιϑλη ΡΟΓΓΙβ6 βοῦγὶ 5 ἰδπιιϊοπιο. [τὰ φπρ 06 
γι οἰδίθ π ρᾶγὶϊ, Υἱπὶ ον θμε ἀοιανίογθηι. Νοη 
ν᾽ (65 παυϊλ5, οὐπὶ 4ΠΠ|]υ05 οογηυηῖ ἰποίίογα ἰῃ παυΐγα- 
δίυμ), αυοπιοάο νὰ δχραιάθηϊοθ., οἰπὶ πιῆρηα ἀ{1- 
δοπιί ργορογδηῖ, εἱ Βοοῖ05 ὁχ Πιυοιΐνιι5 ὀγιπηὶ " δὶ 
ΨΕΓΟ ὩΓ[18 6] υ506Π} ΘΟΠΒΟΓΙ65 ἰϑηίι) 5}}}] πιαϊαο ρΓα"- 
δίδηϊ Δι} Χ 1 1 πΔ, Πλ}}10 Ἰη8 5195 6) 546 ΠΊ παι αΓὰ σΟηπβοΓ- 
105 ᾿)800 ΟΠΠΐΔ [Δσογ6 ρΔ} 651. Νὰ ἷς 4 Ο4116 ἢΔ1- 
[γαίυπι 6δὲ 0 ραυιοἰοβίασ. Αὐ δυΐμν 4Π16 ᾿ϑρϑιις 
"]σρμδιμαν!!, δὲ οπηηΐα ὕοπα δνδουλνῖῖ; δ! ρὸ- 
ἡεγαν, γᾷ οοβαπίς, αἰ4ὰ6 ἰῃ φομοπηδηι ἱποίαϊι; νὰ] 
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μις, ὡς μὴ ἐνταῦθα μόνον λάμπειν, ἀλλὰ χαὶ ἐχεΐ 
ἐφοδηγεῖν τοὺς ἑπομένους. "Ὅταν γὰρ ἴδωσι πάντων 
πῶν παρόντων χαταφρονοῦντας, χαὶ πρὸς τὸ μέλλον 
παρασχευαζομένους͵ πρὸ λόγου παντὸς τοῖς ἔργοις 
ἡμῶν πεισθήσονται. Τίς γὰρ οὕτως ἀνόητος, ὡς ὁρῶν 
τὸν χθὲς χαὶ πρώην τρυφῶντα χαὶ πλουτοῦντα, πάντα 
ἀποδυόμενον, χαὶ πτερούμενον, χαὶ πρὸς λιμὸν χαὶ 
πενίαν, καὶ πρὸ: σχληραγωγίαν ἅπασαν, χαὶ πρὸς 
χινδύνους, καὶ πρὸς αἷμα, χαὶ πρὸς σφαγὶν, χαὶ πρὸς 
πάντα τὰ δοχοῦντα εἶναι δεινὰ παρατεταγμένον, μὴ 
σαφῇ λαδεῖν τῶν μελλόντων ἐντεῦθεν ἀπόδειξιν ; ἂν 
δὲ τοῖς παροῦσιν ἑαυτοὺς ἐμπλέχωμεν, χαὶ ἐνδοτέρω 
ὠθῶμεν, πῶς δυνήσονται πεισθῆναι, ὅτι πρὸς ἀποδη- 
μίαν ἐπειγόμεθα ἑτέραν ; Τίς δὲ ἡ μῖν ἔσται ἀπολογία 
λοιπὸν, ὅταν ὅσον ἴσχυσεν ἣ ἀνθρωπίνη δόξα παρὰ 
τοῖς Ἑλλήνων φιλοσόφοις, μὴ ἰσχύῃ “δ᾽ παρ᾽ ἡμῖν ὁ 
ποῦ Θεοῦ φόδος ; Καὶ γὰρ ἐχείνων τινὲς χαὶ χρήματα 
ἀπεδύσαντο, χαὶ θανάτου χατεφρόνησαν, ἵνα ἀνθρώ- 
ποις ἐπιδείξωνται " διὸ χαὶ χεναὶ γεγόνασιν αὐτῶν αἱ 
ἐλπίδες. Τίς οὖν ἡμᾶς ἐξαιρήσεται λόγος, ὅταν τοσού- 
πων προχειμένων, χαὶ τοσαύτης δ΄ φιλοσοφίας ἡμῖν 
ἀνοιχθείσης, μτδὲ τὰ αὐτὰ δυνηθῶμεν ἐχείνοις, ἀλλὰ 
χαὶ ἑαυτοὺς καὶ ἑτέρους προσαπόλλυμεν 5"; Οὐδὲ γὰρ 
οὕτω βλάπτει Ἕλλην παράνομα πράσσων, ὡς Χριστ'α- 
νὸς ταῦτα ποιῶν" χαὶ μάλα εἰχότως. Ἐχείνων μὲν 
τὰρ διεφθαρμένη ἡ δόξα" ἡ δὲ ἡμετέρα διὰ τὴν τοῦ 
Θεοῦ χάριν χαὶ παρὰ τοῖς ἀσεθέσι σεμνὴ καὶ περιφα- 
νής. Διὸ ὅταν δλιατα ἡμῖν ὀνειδίσαι βούλωνται, χαὶ 
τὴν χατηγορίαν 55 αὐξῆσαι, τοῦτο ἐπιλέγουσιν, οἷον, 
Ὃ Χριστιανός οὐχ ἂν εἰπόντες, εἰ μὴ μεγάλην περὶ 
τοῦ δόγματος ἔσχον ὑπόνοιαν. Οὐχ ἤχουσας πόσα ὁ 
Χριστὸς ἐπέταξε χαὶ ἡλίχα ; Πότε οὖν δυνήσῃ μίαν 
ἐχείνων ἀνύσαι τῶν ἐντολῶν, ὅταν πάντα ἀφεὶς πε- 
ρἰέρχῃ τόχους συλλέγων, δανείσματσ. ῥάπτων, πρα- 
Ὑματείας συντιθεὶς, ἀγέλας ἀνδραπόδων ὠνούμενος, 
ἀργυρᾶ σκεύη κατασχενάζων, ἀγροὺς χαὶ οἰχίας χαὶ 
ἔπιπλα ἀγοράζων μυρία; Καὶ εἴθε τοῦτο μόνον. Ὅταν 
ὃΣ ταὶς ἀχαίροις ταύταις σπουδαῖς χαὶ ἀδιχίαν προσ- 

τιθῇς, γῆν ἀποτεμνόμενος, οἰκίας ἀποτπῶν, πενίαν 
ἐπιτρίθων, λιμὸν αὔξων, πότε δυνήσῃ τῶν προθύρων 
ἐπιθῆναι τούτων ; ̓Αλλ᾽ ἔστιν ὅτε χαὶ πένητας ἐλεεῖς. 

θἷδα χἀγώ" ἀλλὰ χαὶ ἐχεῖ πολλὴ πάλιν ἧ λύμη. Ἢ 
γὰρ μετὰ τύφον, ἣ μετὰ χενοδοξίας τοῦτο ποιεῖς, ἵνα 
[199] μηδὲ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς χερδάνῃς " οὗ τί γένοιτ᾽ 
ἂν ἀθλιώτερον δ ὅταν χαὶ ἐν τῷ λιμένι ναυαγῇς; 
ἽΝν᾽ οὖν μὴ τοῦτο γένηται, ποιήσας τι χαλὸν, μὴ ζήτει 
παρ᾽ ἐμοῦ τὴν χάριν, ἵνα τὸν Θεὸν ἔχῃς ὀφειλέτην, 
τ δῶτε γὰρ, φησὶ, παρ᾽ ὧν μὴ προσδοκᾶτε «1η- 
ὕεσθαι. “Ἔχεις χρεώστην" τί ἐχεῖνον ἀφεὶς, ἐμὲ 
ἁπαιτεῖς, ἄνθρωπον πένητα καὶ ταλα ἱπωρον; ; Νὴ γὰρ 
ἀγαναχτεῖ ὁ χρεώστης ἀπαιτούμενος ; μὴ γὰρ πένης 
ἐστί; μὴ γὰρ οὐ βούλεται καταθεῖναι ; Οὐχ ὁρᾷς αὐὖ- 
ποὔ τοὺς ἀφάτους θησαυρούς ; οὐχ ὁρᾶς τὴν ἀνεχδι- 
ἥγητον φιλοτιμίαν ; Αὐτὸν τοίνυν χάτασχε, καὶ ἀπαί- 
τῆσον " οὕτω “" γὰρ ἀπαιτούμενος χαίρει. Ὅτι ἂν “' 
ἕτερον ἀπαιτούμενον ἴδῃ ἀνθ᾽ ὧν αὐτὸς ὀφείλει, ὡς 
ὑδρισθεὶς οὕτω διαχείσεται " χαὶ οὐχέτι σοι ἀποδίδω- 
σιν “΄, ἀλλὰ χαὶ ἐγχαλεῖ διχαίως. Ποίαν γάρ μου ἀγνω- 
μοσύνην χατέγνως ; φησί " ποίαν μοι πενίαν σύνοιδας, 
ὅτι παραδραμὼν ἐμὲ ἐφ᾽ ἑτέρους ἔρχῃ ; ΓΛλλῳ ἐδάνει- 
σας, χαὶ ἄλλον ἀπαιτεῖς ; Εἰ γὰρ χαὶ ἄνθρωπος 55 
ὑπεδέξατο, ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς ἐχέλευσε χαταδαλεῖν " χαὶ αὖ- 
τὸς χαὶ πρωτότυπος ὀφειλέτης χαὶ ἐγγυητὴς εἶναι 
βούλεται, μυρίας σοι παρέχων ἀφορμὰς τοῦ πάντοθεν 
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αὐτὸν ἀπαιτεῖν. Μὴ δὴ οὖν τοσαύτην εὐχολίαν χαὶ 
εὐπορίαν ἀφεὶς, παρ᾽ ἐμοῦ ζήτει λαδεῖν τοῦ μηδὲν 
ἕχοντος. Τίνος γὰρ ἔνεχεν ἐμοὶ ἐπιδείχνυσα: ἐλεῶν 
πένητα; Μὴ γὰρ ἐγώ σο! εἶπον, Δός ; μὴ γὰρ παρ᾽ 
ἐμοῦ ἤκουσας, ἵνα γαὶ παρ᾽ ἐμοῦ ἀπαιτήσῃς ; Αὐτὸς 
εἶπεν " Ὁ ἐλεῶν πένητα, δανείζει Θεῷ. Θεῷ ἐδάνει- 
σας" αὐτῷ περίθες 55, ᾿Αλλ' οὐχ ἀποδίδωσι τὸ ̓ πᾶν νῦν. 
Καὶ τοῦτο ὑπὲρ σοῦ ποιεῖ. Τοιοῦτος γάρ ἐστιν 19 ὀφει- 
λέτης" οὐχ ὡς πολλοὶ τὸ δανεισθὲν σπουδάζουσιν ἀπο- 
δοῦναι μόνον, ἀλλ᾽ ὥστε χαὶ τὸ δοθὲν ἐν ἀσφαλείᾳ χατα- 
θεῖναι, πάντα πραγματεύεται χαὶ ποιεῖ. Διά τοι 7; τοῦ» 
το τὰ μὲν ἐνταῦθα χαταθάλλει, τὰ δὲ ἐχεῖ ταμιεύεται. 

"΄. Ταῦτ᾽ οὖν εἰδότες πολὺν ποιῶμεν τὸν ἔλεον, χαὶ 
πολλὴν τὴν φιλανθρωπίαν ἐπιδειξώμεθα, καὶ διὰ χρη- 
μάτων 5. χαὶ διὰ πραγμάτων. Κἂν ἴδωμέν τινα χα- 
χῶς πάσχοντα χαὶ τυπτόμενον ἐν ἀγορᾷ, χἂν ἀργύριον 
δυνατὴν χαταθαλεῖν, ποιῶμεν 15 - χἂν λόγοις δυνατὸν 
διαλῦσαι, μὴ ὀχνῶμεν. Ἔστι γὰρ χαὶ λόγου μισθὸς, 
μᾶλλον δὲ χαὶ στεναγμῶν 15 χαὶ τοῦτο ὁ μαχάριος 
Ἰὼδ ἔλεγεν " ᾿Εγὼ δὲ ἔκλαυσα ἐπὶ πωυπτὶ ἀδυνάτῳ, 

ἐστέκαξω δὲ ἰδὼν ἄνδρα ἐν ἀγάγκαις. Εἰ δὲ δαχρύων 
χαὶ στεναγμῶν ἔστ: μισθὸς, ὅταν χαὶ λόγοι καὶ σπουδὴ, 
χαὶ πολλὰ ἕτερα προσῇ, ἐννόησον ἡλίχη ἧ ἀντίδοσις 
γίνεται. Καὶ γὰρ καὶ ἡμεῖς ἐχθροὶ ἣμεν τῷ θεῷ χαὶ 
ὁ Μονογενὴς ἡμᾶς κατήλλαξε, μέσον ἑαυτὸν ἐμδαλὼν, 
χαὶ πληγὰς ὑπὲρ ἡμῶν δεξάμενος 15, χαὶ θάνατον 
ὑπὲρ ἡμῶν ὑπομείνας. Σπουδάσονμεν τοίνυν χαὶ ἡμεῖς 
τοὺς ἐμπίπτοντας μυρίων ἀπαλλάττειν καχῶν, ἀλλὰ 
μὴ. ὡς νῦν ποιοῦμεν 75, ἐπειδὰν ἴδωμέν τινας συγ- 
χρονομένους χαὶ συῤῥηγνυμένου: ἀλλήλοις, ἐστήχα- 
μὲν 77 εὐφραινόμενοι ταῖς ἑτέρων ἀσχημοσύναις, χαὶ 

θέατρον [200] περιιστῶντες διαδολιχόν " οὗ τί γένοιτ᾽ 
ἂν ὠμότερον; Ὃρᾷς χακῶς ἀχούουτας, διαῤῥηγνυμέ- 
νουξ, χατατέμνοντας τὴν ἐσθῆτα, συγχοπτομένους τὰ 

πρόσωπον, χαὶ ὑπομένεις ἡσυχῆ παρεστάναι; Μὴ 
γὰρ ἄρχτος ἐστὶν ὁ μαχόμενος ; μὴ γὰρ θηρίον; μὴ 
γὰρ ὄφις; “Ανθρωπός ἐστιν ὁ πανταχοῦ σοι χοινωνῶν, 
ἀδελφός ἐστι, μέλος ἐστί, Μὴ θεώρει, ἀλλὰ διάλυς" 

μὴ τέρπου, ἀλλὰ διόρθον " μὴ ἑτέρους παραχίνει ἐπὶ 
τὴν ἀσχημοσύνην, ἀλλὰ χαὶ τοὺς συνειλεγμένους ἀπο- 
σόθει χαὶ διάλυε. ᾿Αναισχύντων γὰρ καὶ οἰχοτρίθων 
τὸ χαίρειν ταῖς τοιαύταις συμφοραῖς, χαὶ χαθαρμά- 
τῶν χαὶ ὄνων 75 ἀλόγων. ᾿'Ορᾷς ἄνθρωπον ἀσχημο- 
νοῦντα, χαὶ οὐχ ἡγῇ αὐτὸς ἀσχημονεῖν ; οὐδὲ εἰσέρχῃ 
μέτος, χαὶ διασχεδάξεις τοῦ διαδόλου τὴν φάλαγγα, 
χαὶ τὰ ἀνθρώπινα διαλύξις γαχά; Ἵνα χαὶ αὐτὸς 
πκηγὰς λάδω, φησί" χαὶ σὺ τοῦτο χελεύεις ; Μάλιστα 
μὲν οὐδὲ τοῦτο πείσῃ ἂν δὲ καὶ τοῦτο πάθης, μαρτύ- 
ριόν σοι τὸ πρᾶγμά ἐστι" διὰ γὰρ τὸν Θεὸν ἔπαθες 
Εἰ ὃὲ πληγὰς ὀχνεῖς λαθεῖν. ἐννόησον ὅτι ὁ Δεσπότης 
σοῦ σταυρὸν οὐχ ὥχνησεν ὑπομεῖνα: διὰ σέ. Ἐχεῖνοι 
μὲν γὰρ νεθύουσ! χαὶ ἑσχότωνται, τοῦ θυμοῦ τυραν- 
νοῦντος χαὶ στρατηγοῦντος αὐτοῖς, δέονται δέ τινος 

ὑγιαίνοντος τοῦ βοηθήσοντος αὑτοῖς, ὅ τε ἀδιχῶν, ὅ 
-ε ἀδιχούμενος " ὁ μὲν, ἵνα ἀπαλλαγῇ πάσχων καχῶς, 
ὁ δὲ, ἵνα παύστται ποιῶν χαχῶς. Πάρελθε 1" τοίνυν 
χαὶ χεῖρα ὄρεξον, ὁ νήψων τῷ μεθύοντι. Ἔστι γὰρ 
χαὶ ὀργῆς μέθη, χαὶ τῆς ἐχ τοῦ οἴνου χαλεπωτέρα. 
ΠΧ ὁρᾷς τοὺς ναύτας, οὗ ὅταν ναυαγίῳ τινὰς περι- 
πεσόντας ἴδωσι, τὰ δ ἱστία πετάσαντες μετὰ πολλῆς 

ἀπ β χὴν, δὶ σπουδῆς, ὥστε τοὺ: ὁμοτέχνους ἐξαρπά- 
σαι τοῦ χλύδωνος: Εἰ δὲ τέχνης χοινωνοὶ τοσαύτην 
ἐπιδείχνυνται προστασίαν, πότῳ μᾶλλον τοὺς τῆς φύ- 
σξως χοινωνοὺς ταῦτα τιάντα 85) ποιεῖν δίκαιον: Καὶ 
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γὰρ χαὶ ἐνταῦθα ναυάγιόν ἐστιν ἐχείνου χαλεπώτερον. 
Ἢ γὰρ ἐθλασφήμησεν ἐπηρεασθεὶς, χαὶ πάντα ἐχέ- 
νωσεν᾽ ἣ ἐπιώρχησεν ὑπὸ τοῦ θυμοῦ τυραννούμενος, 
καὶ πάλιν εἰς γέενναν ἐνέπεσεν - ἣ πληγὴν δίδωσι 
καὶ τόνον ἐργάζεται, χαὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο πάλιν ὑπο- 
μένει ναυάγιον. λπελθε τοίνυν, χαὶ στῆσον τὸ χαχὸν, 

χαὶ χαταποντιζομένους ἀνάσπασον, εἰς αὐτὸ τῆς ζά- 
λὴς τὸ πέλαγος καταθδάς" χαὶ διαλύσας τοῦ διαδόλου 
τὸ θέατρον, χαὶ χατ᾽ ἰδίαν λαδὼν ἕχαστον, παραίνε- 
σὸν χατασιεῖλαι 3 τὴν φλόγα, χαὶ τὰ χύματα χοιμί- 
σαι. Εἰ δὲ μείζων ἧ πυρὰ, χαὶ χαλεπωτέρα γίνεται 
ἣ χάμινος, μὴ φοδηθῇ: πολλοὺς γὰρ ἔχεις τοὺς 
συνεφαπτομένους χαὶ χεῖρα ὀὁρέγοντα:ξ, ἂν ἀρχὴν πα- 
ράσχῃς μόνον, χαὶ πρό γε πάντων τὸν τῆς εἰρήνης 
Θεόν. Κἂν πρῶτος διατινάξῃς τὴν φλόγα, πολλοὶ χαὶ 
ἕτεροι ἀχολουθήσουσι, χαὶ τῶν ὑπ᾽ ἐκείνων χατορθου- 
μένων αὐτὸς λήψῃ τὸν μισθόν. ΓΑχουσον τί παρήνε- 
σεν ὁ Χριστὸς 5 τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς χαμαὶ ἕρπουσιν" 
Ἂν» τὸ ὑποζύγιον ἴδῃς τοῦ ἐχθροῦ σου, φησὶ, κώ- 
ταπῖπτον, μὴ παραδράμῃς, [20] ἀ.1.} ἀνάστησον. 
Καίτοι τοῦ δ" χείμενον ὑποζύγιον ἀναστῆσαι πολὺ 
χουφότερον τὸ μαχομένους ἀνθρώπους διαλῦσαι χαὶ 
διαλλάξαι. Εἰ δὲ ἐχθρῶν ὄνον 55, πολλῷ μᾶλλον φίλων 
ψυχὰς συνδιανιστάναι δ χρή χαὶ μάλιστα ὅταν χα- 
λεπώτερον ἣ τὸ πτῶμα" οὐ γὰρ εἰς βόρθορον αὗται 
πίπτουσιν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ τῆς γεέννης πῦρ, τὸ φορτίον 
ηὗ φέρουσαι τοῦ θυμοῦ. Σὺ δὲ ὁρῶν τὸν ἀδελφὸν ὑπὸ 
τὸν γόμον χείμενον, χαὶ τὸν διάδολον ἐφεστῶτα χαὶ 
τὴν πυρὰν ἀνάπτοντα, παρατρέχεις ὡμῶς χαὶ ἀν- 
ἡλεῶς " ὅπερ οὐδὲ ἐπ᾽ ἀλόγῳ ποιῆσαι ἀχίνδυνον. 

ια΄. Καὶ ὁ μὲν Σαμαρεΐτης τραυματίαν ἰδὼν ἀγνῶτα 
καὶ οὐδὲν αὑτῷ προσήχοντα, χαὶ ἐπέστη, χαὶ ἐπὶ ὑπο- 
ζύγιον ἀνεδίθασε, χαὶ εἰς τὸ πανδοχεῖον χατήγαγε, 
καὶ ἰατρὸν ἐμισθώσατο, χαὶ τὸ μὲν ἔδωχεν ἀργύ- 
ριον, τὸ δὲ ὑπέσχετο. Σὺ δὲ οὐ λησταῖς περιπεσόντα 
βλόπων, ἀλλὰ δαιμόνων φάλαγγι χαὶ θυμοῦ πολιορ- 
κίᾳ. οὐχ ἐν ἐρημίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν ἀγορᾷ μέσῃ, οὐ χρήματα 
ἀναλίσχειν μέλλων, οὐδὲ ὑποζύγιον μισθοῦσθαι, 
οὐδὲ μαχρὰν προπέμπειν 57 ὁδὸν, ἀλλὰ ῥήματα 
φθέγγεσθαι μόνον, ὀχνεῖς χαὶ ἀναδύῃ, καὶ παρατρέ- 
χεις ὠμῶς χαὶ ἀνηλεῶς 8: Καὶ πῶς προσδογᾷς τὸν 
Θεὸν καλῶν λεών ποτε ἕξειν; Εἴπω δὲ χαὶ πρὸς 
ὑμᾶς τοὺς ἀσχημονοῦντας δημοσίᾳ, πρὸ; τὸν ἐπηρεά- 
ζοντὰ χαὶ ἀδιχοῦντα. Πληγὰς ἐντείνεις 3, εἰπέ μοι, 
χαὶ λαχτίζεις, χαὶ δάχνεις: Ὗς ἄγδιος ἐγένου, χαὶ 
ὅ)ος ἄγριος ; Καὶ οὐχ αἰσχύνῃ, οὐδὲ ἐρυθριᾷς, ἐχθη- 
ριούμενος, χαὶ τὴν οἰχείαν εὐγένειαν 55 προδιδούς ; 
Εἰ γὰρ πένης εἴ, ἀλλ᾽ ἐλεύθερος" εἰ γὰρ χειροτέ- 
χνῆς εἴ, ἀλλὰ Χριστιανός. Δι᾿ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο 
ὅτι πένης εἶ, ἀναγκαῖον ἡσυχάζειν. Τῶν γὰρ πλου- 
τούντων ἐστὶ τὸ μάχεσθαι, οὐ τῶν πενήτων " τῶν 
πλουτούντων. τῶν πολλὰς ἐχόντων ἀνάγ' ας πολέ- 
μων. Σὺ δὲ τὴν ἡδονὴν οὐχ ἔχων τοῦ πλούτου, τὰ 
χαχὰ τοῦ πλούτου περιέρχῃ συνάγων σεαυτῷ, 
ἔχθρας καὶ φιλονειχίας χαὶ μάχας χαὶ ἀποπνίγεις 
τὸν ἀδελφὸν, χαὶ ἄγχεις, χαὶ χαταδάλλεις δημοσίᾳ 
ἁπάντων ὁρώντων. χαὶ οὐχ ἡγῇ μᾶλλον αὑτὸς ἀσχη- 
μονεῖν, τῶν ἁλόγων μ'μούμενος τὰς ὁρμᾶ:, μᾶλλον 

δ χαὶ ἐχείνων χείρων γινόμενος ; Πάντα γὰρ ἐχεί- 
γοῖς χοινὰ, χαὶ συναγελάζονται ἀλλήλοις, χαὶ συμ- 
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δαδίξουσιν - ἡμῖν δὲ οὐδὲν χοινὸν, ἀλλὰ πάντα ἄνω 
χαὶ χάτω, μάχαι, φιλονειχίαι ὅ", λοιδορίαι, χαὶ ἀπ- 

ἐχθειαι, καὶ ὕδρεις. Καὶ οὔτε τὸν οὐρανὸν αἰδούμεθα, 
εἰς ὃν ἐχλήθημεν χοινῇ ἅπαντες, οὐδὲ 5" τὴν γῆν 
ἣν χοινὴν πᾶσιν ἀνῇχϑν, οὐχ αὐτὴν. τὴν φύσιν " ἀλλὰ 
πάντα ὁ θυμὸς καὶ ὁ τῶν χρημάτων ἔρως παρασύρας 
οἴχεται. Οὐχ εἶδες ἐχεῖνον τὸν τὰ μυρία τάλαντα 

ὀφείλοντα, εἶτα μετὰ τὴν ἐχείνων ἄφεσιν ἀποπνέ- 
γοντα τὸν ἑαυτοῦ σύνδουλον ὑπὲρ [202] ἑχατὸν δηνα - 

ρίων, ὅσα ὑπέστη χαχὰ, καὶ πῶς ἀθανάτῳ παρεδόθη 
χολάσει; Οὐ δέδοιχας τὸ ὑπόδειγμα ; οὐ φοδῇ μὴ χαὶ 

αὑτὸς τὰ αὐτὰ πάθης ; Καὶ γὰρ. χαὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν 
τῷ Δεσπότῃ πολλὰ χαὶ μεγάλα ὀφλήματα " ἀλλ᾽ ὅμως 
ἀνέχεται χαὶ μαχροθυμεῖ, χαὶ οὔτε "" ἐπίχειτας, 
χαθάπερ ἡμεῖς τοῖς συνδούλοις, οὔτε ἄγχει χαὶ 

ἀποπνίγει" καίτοιγε εἰ χαὶ τὸ πολλοστὸν μέρος αὺ- 

τῶν ἡμᾶς ἐδουλήθη ἀπαιτῆσαι, πάλαι ἂν ἀπολώλει - 
μὲν. Ταῦτ᾽ οὖν ἐννοοῦντες, ἀγαπητοὶ, ταπεινωθώ- 
μεν, καὶ χάριν ἔχωμεν τοῖς ὀφείλουσιν ἡ μῖν " γίνονται 
γὰρ ἡμῖν, ἂν φιλοσοφῶμεν, ἀφορμὴ "" συγχωρήσεως 
μεγίστης, χαὶ ὀλίγα διδόντες, πολλὰ ληψόμεθα. Τέ 
ποίνυν ἀπαιτεῖς μετὰ βίας, δέον, εἰ χαὶ ἐχεῖνος ἐδού - 

λετο δοῦναι, αὐτὸν συγχωρῆσαι, ἵνα παρὰ τοῦ Θεοῦ 

τὸ πᾶν λάθῃ:; Νυνὶ δὲ πάντα ποιεῖς χαὶ βιάζῃ χαὶ 
φιλονεικεῖς, ὥστε σοι μηδὲν ἀφεθῆναι τῶν σῶν" χαὶ 
δοχεῖς μὲν ἐπηρεάξειν τῷ πλησίον, χατὰ δὲ σαυτου 

τὸ ξίφος ὠθεῖς, αὔξων τὴν ἐν τῇ γεέννῃ χόλασιν" εἰ 

δὲ μικρὸν ἐνταῦθα φιλοσοφήσεις. ἡμέρους ααυτῷ τὰς 
εὐθύνας ποιεῖς "δ. Καὶ γὰρ ὁ Θεὸς διὰ τοῦτο ἡμᾶς 
βούλεται ἄρχεσθαι τῆς "5 τοιαύτης φιλοτιμίας, ἵνα 
ἀφορμὴν λάδῃ τοῦ πλείονα ἡμῖν ἀντιδοῦναι, “Ὅσους 
τοίνυν ὀφειλέτα: ἔχεις χαὶ χρημάτων χαὶ ἁμαρτημά- 
των, πάντας ἀφεὶς ἐλευθέρους, τὸν Θεὸν ἀπαίτει τῆς 
τοιαύτης μεγαλοψυχίας τὴν ἁμοιδήν. ως μὲν γὰρ 
ἂν ἐχεῖνοί σοι ὦσιν νἴ ὀφείλοντες, οὐχ ἕξεις τὸν Θεὸν 
ὁφειλέτην - ἐὰν δὲ ἐχείνου; ἀφῇς, δυνήσῃ τὸν Θεὸν 
χατασπχγεῖν, χαὶ ἀπαιτῆσαι μετὰ πολλῆς τῆς φιλοτι- 
ιίας τῆς τοσαύτης φ'λοσοφίας τὴν ἀμοιδήν. Εἰ γὸρ 
ΠΡΆΡΝΥΣΝ παρελθὼν χαὶ ἰδών σε τὸν ὑπεύθυνον 
κατέχοντα, χαὶ χελεύσα: ἐχεῖνον μὲν ἀφεῖναι, πρὸς 
δὲ αὐτὸν ἔχειν τὸν ὑπὲ ἐχείνου λόγον, οὐχ ἂν ἕλοιτο 
ἀγνωμονῆσαι μετὰ τὴν ἄφεσιν, ἅτε ἐφ᾽ ἑαυτὸν τὸ 
πᾶν μεταθείς 5’ πῶς ὁ Θεὸς οὐ πολλαπλασίονα χαὶ 
μυριοπλασίονα ἀποδώσει, ὅταν διὰ τὸ αὐτοῦ πρόσ- 
ταγμα τοὺς ὑπευθύνους ἡμῖν ὄντας, μὴ μιχρὸν, 
μὴ μέγα ἐγκαλέσαντες, ἀφῶμεν ἀπελθεῖν ἀνευθύ- 
νους γενομένους: ΜῊ δὴ τὴν πρότχαιρον ἐννηῶμεν 
ἡδονὴν τὴν ἐγγινομένην ἡμῖν ἐχ τοῦ τοὺς ὑπευθύνους 
ἀπαιτεῖν, ἀλλὰ τὴν ζημίαν, ὅσην εἰς τὸ μέλλον ἐν- 
τεῦθεν ὑπομενοῦμεν, ἐν τοῖς ἀθανάτοις ν᾽ ἑαυτοὺς 
χαταθλάπτοντες. Πάντων οὖν ἀνώτεροι γενόμενοι, 
χαρισώμεθα χαὶ χρήματα χαὶ πλημμελήματα τοῖς 
ὑπευθύνοις ἡμῖν, ἵνα ἡμέρους αὑτοῖς ἡμῖν τὰς εὐθύ- 
νας χατασχευάσωμεν᾽ χαὶ ὅπερ οὐχ ἰσχύσαμεν διὰ 
τῆς ἄλλης ἀρετῆς ἀνύσαι, τούτου διὰ τοῦ μὴ μνησι- 
χαχεῖν τοῖς πλησίον ἐπιτυχόντες, τῶν αἰωνίων ἀπο- 
λαύσωμεν ἀγαθῶν, χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἢ δόξα χαὶ τὸ χράτος, 
γὺν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
᾿Αμήν. 

τὰν οιστο. δὲς οοἠᾷ, οἱ Ατγηι. 
86 ἘΠ δὲ ἐχθρῶν ὄνον] Εἰ δὲ ὑποζύγιον 
ὕ μὴ παραδραμεῖν ὄνον (5. 55 συνδιαν- ὰρ ἐχθ 

ιστᾶν Εἰ, συνδιαναστήσαι ἰ“ι4. συνδιανιστάναι πρμενας χρ Α. Β. θεϊηάο ἔνθα χαὶ τὸ πτῶμα μάλιστα χαλεπώ- 
τερον᾽ οὐ γὰρ χ. “. ἑ. Α. Ὦ. τό διι!6 πτῶμα οπ). 
Ἐς ἐπ᾽ ἀλόγων Και, 589 ἐπιτείνεις Α. δι(. 

. 51 πέμπειν Βαὰ. 
99 συγγένειαν Α. Β. Ὁ. 

δ ἀγνιλεῶς (8) Εὰ. ρ. Ρ. ἐπὶ ἀλόγων 
31 χαὶ φιλονειχίαι Ειά. Ρ. Ρ. χαὶ ἀπέχθεια 

{πος Ὦ.) χαὶ ὕδρις Α. Β. "οὔτε Β. χοινήν] χοινῇ Α.Ο. ἢ. 3 οὐδέ ἢ. Ο. Ε. 5) ἀφορμαί Ὁ. 5" ποιήσεις Α. Β. 
8ὲ τῆς υηϊ. Α. Β. (. Ε. ᾽"ῶσιν] μένωσιν ργ. |). ἄν οεν. Β. Ε. Ε. " μετατιθείς Α.8. . Ὁ ἀθ.] Δι. ἀγαθοῖς Εδι. 

[305] ΟΥ̓ΤΛΤΙΑ [{Τ΄. 
Μὴ νομίσητε. ὅτι ἡλθον καταῖῦσαι τὸν γόμον ἣ τοὺς προφήτας. 

α «Τὶς γὰρ τοῦτο ὑπώπτευσεν͵ ἢ τίς ἐνεχάλε:πεν. ας πρὸ; τοῦτο ποιύσῃητα!ι τὴν ἀπάντητιν, Οὐδὲ γὰρ ἐχ 
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Ρίαψαπι ἰπίεγιὶ δίι 86 ΠΘΟΘ:Ω, οἱ 06 ἰρϑυπὶ ραϊ!υν παᾶιὶ- 

[ταφίυσι!. Ῥαγχο ἰσίϊαν, πιλϊαπι ΠἸυ ὦ βοάα,, ἀδαηογβοβ 

Εαίγα ο, ἰη ἰρουπη ἰοημροϑίλι}5 ροίασυβ ἀδδοοπύθης, 86 

δοίυϊο ἀΐάυο} εἰἸδαῖρο, βδοογϑὶπι δίβυϊοβ δαϊηοπθ, 

ΠλιηηΙ2Ππ| Θχϑίϊπσιιθ, Πυοίυδαυς δοιηρτγίη!6. δὲ γϑιῸ 

108} 5 [ὑοτγὶκ ἰποοηκ 1 π), [ΟΓ ΧυΘ ΓΘ ΠΠ ΟΡ, Π6 [ὉΓ- 

Ια δος : τὴ εἰ δ πὶ λάβη αυἱΐ {0} ορ!υ]οπίυγ, π|ᾶ- 

πυπαιια ρογτγίφαι:, δἰ βοϊυπὶ ἰμ οἰ ρ᾽48, Δί46 ῬΓα 0Π)- 

ηἶθ υ8 68 ρδοὶβ. ΕἸ 8] ρυίυῦ Παημηᾶπι Θτουβϑεγίϑ, 

τυ 41} βδοαχυθηί, δία δογυπι, 4088 ἱροὶ γροῖθ 

(ἐςαγίηϊ, (11 πολύ ριῃ ἐοοὶρ᾽65. Αὐαὶ αυϊὰ ΟἸνγἰδίι}5 
δυάδα ῖθ υΙηΐ γοροηςυ5 ρΥοΘρογὶι, δὲ υἱάοτὶδ, ἰΏ40}}, 
ἡκινεπίπηι ἱπϊμιϊεὶ [αἱ ἰαρδιη, Π6 ΡΥ ΓΟΥΤαδ, δο 

ετῖσε {μά (Εχοά. 25. ὃ). Αἰψυΐ ἰΙοπφα (Δ6}}}|5 δεῖ 

8686 Πιυΐυ0 γογυθγι 68 ΠΟΙ 65 ΒΟράγογα, 4111} 

Ϊαπιδῖυπη ΟΓίζοΓΘ. δὶ νθγο ἐπι γα δϑηυπι, 
μ}9}00 πιδα}8. ΔΝ ΘΟΡΙΠ) ΔΠῚΠῚΔ5 Ορογίοἱ ΘΓΙθ ΘΓ : οὐ 

ταχίηα ἀδιογίοῦ 65 Γυΐπἃ ; 6ῆη πὸ Θηΐ πὶ ) ΟΟΡηυΠ), 

δ6( ἴῃ φα! ΠΠΆπ) ἱψηΐβ ἱποίάυμ!, φυοά ἱγὰ; Ροπά 8 
Ειάνα πο βυπιπυογίηϊ. Τὰ νΘΓῸ υἱθηϑ γα ΓΘ 51}}} 58- 

οἶδα ἰδοσηῖθπι, οἱ ἀϊαυο απ ἰπϑιϑηίδιη 20 ΓΟΖΕΠὶ 500- 

οοηάθριίοηι, ΠΟΥ ογυάα! οΓ6 ῬΓΘΙΟΓΟΌΓΓΙΒ, 

ητοἱ πὸ 6Γχὰ υ»γιῖα αυ άοπὶ δίπο μοῦίς] 0 ἀπε! εἰ ιΓ, 

11. Εοες φιιὶ τὶ χαπιΐϑιι8 ποπ ἱπιογοθάϊων, ἱποτοραῖ ; 
εἰεἰπάς, ἵρεος τἱχαίογοδ. --- ΘΙ ΔΓ 85 4! ἀ6 πη) [116 

δδυοσίυπι νἱήδηϑ ἰσιοίιι, ἢ} }}Π|46 δά οὐνη ρει ποη- 
ἰ6ἢ}, 6ἱ 5(6ι|ϊ, οἱ ᾿υπηο (0 500 ἱπιροϑι}ῖ, ἰπηυδ ἀϊνοῦ- 

βογίπιν ἀούυχιι, 836 τηο ϊουηλ πιογοθάο οοηδυχὶι, ἃγ- 

σοπίυπαυδ ραΡίϊπὶ ἀδά , ραγ πη 6 ρΟΙ οἰ 0.5 65] ({μμιο. 

40. ὅδ. 444.). Τὰὀ νϑγὸ ἀυπὶ ἰιοιπίμαδηι νἱάε8 αυΐ ἰῃ- 

οἰἰἶι, οι πῃ ᾿ἰδίροη 8, 86} ἴῃ ἀφιποιίογα ἢ) ΘΟΠΟΓΙΟ5, 

αὐυΐχιυα ΓὈΓΟΓῸ ΘΟΓΓΘΡίΙ8 δδῖ, "0}} ἐμ ἀ6βθγίο, 86 ἰῃ 

16 10 ἴοτο, ἤθη ροουηΐδιη πη ρΘηδυγιδ, Π6 6 πιο πίι 

σον ποίτγιι5, ν6] ΑἸ] 4ιθ πη ρΓΟΟΟ] πλϊβδιγυϑ, β6ὰ νοῦ θὰ 

ἰδ ρτγοϊαίυγιθ, ουμοίγθ ἃ γί 5, Δί] 6 516 

"δου ςογϊα ργιογουνγϑ ἡ ΕΔ ΄συοπιοάο ϑβρογὰδ (6 

θοι ὑπ τ. μγορὶ πὶ Δ Ὀ υγὺΠ) 6556 ἢ 72Π| γῸ5 

ΔΙ οφιαγ αὶ ἰπ ἴογο ἰπύδουγα ρί!8, οὐπηαιδ αὶ ἰ 

οἱ ἰπἶχυο δα}. Ὀίο ταϊδι!, ρίαρηβ ἡπου(5, οἀ] οἰ 05 ἢ - 

μοι18, οἱ πιογ 68 ἢ ϑιιϑῆδ δ νθϑίονς 68, γαὶ οασοῦ 3 Νὺα 

(6 Ρυάδ!, π6ο δγι! 686 15. [1 οἴδβγδιιιϑ, 48} πο 1416 1 

ἰυλιη ῥγοῦ  ἀἶϑι} Θ΄ ΟΝ ἶπν ΡΆΠρΡΟΙ 65, αἱ ΠΠΠῈΥ 685; 5ἷ 

ΔΡΙΙ͂ῸΧχ 65, 5060ι} ΟΠ εγἰϑιΐδιιυ5. Εὸ 'ρ5οὸ ΄υοὰ, ΡΔΠΡΕΓ 68, 

4«υΐοϑοογα ἀ6})65. Νδηὶ ἀϊν {πὶ οδ5ὶ ΠΠἰσάγα, ΠΟῚ ῥδι:- 
μύγυπι; ἀϊνίαη), ἰηηιδιη, 4υΐ λυ} 85 ἢ υθηῖ Ἰεγρίο- 

"1 σαυϑῶ5. Τὰ νόγοὸ αιΐ αἰν  ἰγυι νο]υρίδίαην ποη 
Πα 098, ")ὰ]8 4161} ἀν γυπὶ συκογὶβ, ἰ 1145 εἰθ], 

φοπίδηοΠ08 Οἱ εἶχα 5 Δι{ΓᾺ}}61}8, ΓΓΔΤΓΟΙ θΓΒΙΌσ:5. οἱ 

Δ 68, οἱ ρα} 6 50} ΟἸ ἢ αι 06 1}}}5 ΡΓΟΒΙΘΓΠΪ5 : Π66 
16 ριυ88 πι2 518 ἰπάξουγο ἀφόγο, ἀτ ΓΘγαΡΓΌπῚ ᾿πρδί απ 

ἑηΠΔγ8, φυϊποίίδηλ [Π1}5 ἀδίογῖογ οἰϊεσίι5 65. Θηιηΐδ 

απἰρρα 118 σομνη πη} βυμὶ, δἰπγὰΐ σοηφγορϑηίυγ, υη8 

Ἰποδάἢ ; ΠΟΌΪ5. νΘΓῸ ἢ} συπηῃα 6βῖ, 86ι} ΟΠ πᾶ 

5115. 6(ι6 ρυδὶία δυπὶ, Γίχ, Θοη(οη! οη68, ΘΟΟΠΥΪΟἰὰ, 

ΪνΝ ΜΛΤΤΙΠΕΙΝΜ ΠΟΜῚΙ,. ΧΥΙ. 258 
ἰπἱ πιο  ἰυ5, οομ πη]... ϑ6ὰ πῆς ΘΙ απ ἰμβίμη Γο- 
γούθηιαῦ, 400 ΟΠΊΩ68 δἴπηυ! Ὑοσα Εἰ Θυπη0}8, ΠΘι{Π|6 ἴ6Ὁ - 
ΤΠ αυα; ΠΟἾ8. Οπλμ ἢ 8 οὔγνθηΐ, πρύι6 ΠΑ ΓΔΠῚ 
ἰρβδπι : Β6ι} Ομ δίπ}}} ἰγὰ οἱ ΔΠΊΟΓ μοουμίγιιμ 
αἀἰδϑίρανῖξ. Νοι! ν᾽ἀ68. "Πυπὶ υΐ ἀδοοπλ ἢ}}}}} ἰα]δι ἃ 
ἀθρθαθαὶ, ροσίχυδπι {Π|ὰ δ᾽ δἱ γϑην588 [πϑγαπί, ΘΟη 56 Γ- 
ὙΠΠΊ 80Π} 5 ΠΟ πο ΠῈ ΡΓῸ ὁοηυπὶ ἀδηαγίΐς, αυοὶῖ 
ΠΑ ]ὰ 5.01} δἱ αυοπιοάο ἀίθγηο ἰγϑαϊίι8 δὶ! δι ρρ] εἶν 
(Μαιικ. 18. 28. 6.) Νοιὶ εἰπηθ8 Ἔχθπιμίμη ἢ πον 
πιθίυ͵5. ΠΟ ἴι: οδἰοηὶ ρει 5 3 Εἰομΐην πος ἡὔυηιο δο- 

τη 0 ῥ᾽ ανίδ πηλριδᾳι6 ἀ6 6 πιι5 ; 116 ἰΔῃ 6 Ἔχβρα- 

αἰαὶ οἱ ὈΔΠΟΏΙΟΡ Ὡσὶ! : ΠΟῚ ἰηδίδι, αἰ ΠῸ58 ΘΟΠΒΟΡΥΪ᾿ 

ΠΟ 5.15: ΠΟ ΠΟΒ 8611 δἱ δ ΠΑ] : σοΓ 6 51 γὙ6] πηἰηΐ- 

πιδΠ μᾶΓί6πὶ ὙΘ}}6ἱ ἃ πο} ἷ5 ὀχίσογα, [8η} ΟἹ ̓πὶ ρου 5850- 
Ὠ}υ8. 16 ἰιδαὰ οορ δ! 68, ἀΠ]οο, πυμΠ]δηιυν, οἱ 

δυο θυ ΠΟΘΙΓΪ8 φγαι ϑιῃ ᾿αυθδηλυβ : βυπὶ δηΐπι 
018, δἱ Ῥἢ ]ΟΒΟΡ! ΘΙ ὮΓ, ΟΟΟΔ510 πναχί πιὰ ἰπάπϊσαη- 
εἰα : οἱ ρᾶιοᾶ ἀληί65, ρ]Γἰπ)ὰ δοοϊρίἐπηι5. Ουἱὰ Ἰσίιυγ 
Υἱοίοπιοῦ 80 6 δχὶὶβ, οπὶ Ορουιογαῖ, οἰἰδηηβὶ ἴρ58 
δ0Ιν γα Ὑθ]]6ῖ, ἐδθίλην Γοιη όγὸ, ὧἱ ἰοἴῆὶ ἃ Ὦθ0 
ΔΟΟΙρΕΓὺΒ ἢ ΝιηΟ ὙΘΓῸ Πἰ}1} πο δ ᾽5, νὶπὶ ἰμίδγβ, Θ0}- 
ἰοπαϊ8, κι {0 π}}}}} χ ἀδυ εἶα τι15 γαπλ ἀἴπγ: οἱ τἱἰς 

ἀογὶβ υϊάοπι ργοχὶΠ]0 ἴι0 πιο] 65 Δ ἰπίδγγο, ἀππηὶ 

εἰλάϊιπι {1} δά πιονοβ, οἱ βο!θηηαΣ ΕῸ ρ ΡΠ εἴα! αυραε ; 
δὶ διιίδπι ναὶ 14} ΠΠππὶ ἰΝἶς γ}}}]Οϑορ ἢ Γ]8, ᾿ἰθνίογος οἵ-- 

(168. Γαι 65 ΡΟ 5406 ἰυ18. Εἰοη  θδι5 460 νε]ῖ 
υἱ δρυὰ Πο8 ᾿)}5πιοιἱ ΠΟ ΓΑ} 185 ογίδειν, αἱ ὀσοιςῖο- 

Π6}} [πα οδριοὶ μὐαγιηα μου ἷ5 ἀυπαμάϊ. Ουοίψαυυι 

ἰεϊίγ ἀθθ!Ογα8. 1} διη!, εἶν εἰὸ μου 5, οἶνο (ἃ 
οΟἰο 515 ἀξῶτιΓ, 105 ΟΠλ "65 16 ΠΠΘΓΟΒ, εἰ ἃ )60 

Ροϑιυΐα, υἱ ἰληίαΣ πιαηδη 2115. ΟΠ Ὑἱς 65. ΓΘρΟΙ- 

ἀληιγ. θόηθς Θηΐ ἰμ805. ἀοσθίϊογοϑ 06}, θδαιη 

ἀδθτογοπι ἤθη ἢ. 6} 15 ; δίῃ 105 Προ γΟ 5. αἰ δον 15, 

Ροιοτὶβ ἃ σοὺ οχίρεγα οὐηι ἰμϑίλη ἃ Πηλση) (Δ}}5 

υ Δ ]Οϑορ 5 πηδγοθίοιη. δ᾽ δηΐπη ἸΟΠ|0 ργα τ γίοηδ, 

νἱάδηβαυο ἰ6 ἀοθἰζογοην ἰσιδγο, ἰαθεγοῖ τὰ ἰρβιμ οὁἷ- 

τ ΘΓ, οἱ 805 56 ἀδυ τ π ΓΟρΡΟΒΟΟΓΟ, Ποη οογία ἢ- 

ἔγαιυβ ἢ} (ταὶ ρουὶ ΓΘ βίοι, υἱροία υὶ ἰ) 886 

ἰοΐυπὶ ἰγδηϑίυ θυ! : φιοπηοάν Ὠδι5 οι μ]υΓὰ αἰ ΐα, 

10 κι }Π165 μὲυγα τού οι, οἰπὶ οἦι5 ργοσρίο ΟΠ οι}- 

Ῥογαηίο5, ἀθ ΠΟ Γ65 ΠΟ5ΊΓΟΒ, Π6Ο ΠΆΓΥΙΠ, Π6Ο ΒΘ ΠΗΠῚ 

4} οἷθ Ἐχροβίυ!ληϊθβ, ἀἰιῃ γι πη υ5 ῬΓΟΥδυ5. ΠΙΠ6ΓῸ5 ἢ 

Νὸ τοπρογδηθηπηι 1Π|Δπ| γυ]υμίαίοη αἰἰΘπάδηνι5, 4υδιὴ 

ἀεἰ γτοροίθη 65 δοοὶρίπιυϑ; 56 ἀδιηημπ) {πὰ 12η- 

(πη, φυοά ἴῃ [υτυγο Θχεροοίδιν8, ἰη "ΟΠἾ5 ππιοτίἃ- 
᾿νυ8. ΠΟδ 'ρ5058 ἰδ'άοη!65. Ομ πῖθυ8 ἜΓΡΟ δυρογίογοβ 
(Δοιἱ, ἰαγχίδιηυγ οἱ μοουμΐα5 οἱ οἴθηβαβ (δ! ογί θυ 

Ὠοϑ(ΓἾ8, υἱ ἸδνΊΟΓΘ5 ΠΟ 5 ΓΑ ΙΟη68 ΓΟ ἀδηἀδβ ράγοπηιδ; 

οἱ ᾳυοά ποη ροίϊυΐπιυ8 ΡῈ 4[185 νἱγίυ! 65 8556611, ΒΓ 

ΟὈ] νον οπη ἐπ) υγίαγαι ΘΟ ΒΟ4Ι ΘΠ 68, ΘΓ ἃ ΔἸ ρίπελ- 

τυγ Ὀοη8, φραι ἃ οἱ πιϊϑογ οογάϊᾳ Βοηλῖνΐ ποριΐ δου 

Ομνῖβι!, οὕἱ φίογία δἱ ἱπηροῦυπ), ἤυῸ οἱ βο ρα, οἱ 

ἴῃ 5ϑ:θουϊα δα οὐ ΌΓυη1. ΑἸμοη, 

ἨΟΜΙΠΙᾺΑ ΧΥ͂Ι. 
λρ. δ. τ. 17. Νοίδϊιο ριίατο, φμοά υεμεγίηι δοίυογε 

ἰεσεηι αμὶ Ῥτορίιείοε. 

4, Οιιατε (ἰμυιϑιι8 86 πο η δοίυεγο ἰέφόηι ἀδεεγμοτὶ ; οἱ 

ΕΓ πὸ Οπϊπτα ημαδὶ αμοίογαίο δια [ἀεὶα!..---- (γὴν ΘΗ ΕΗ 

͵ὰ [πογαὶ συδρίοδίυϑ αὐ! αυ͵δ οἰὐσοογαὶ, υἱ υἷος ο}»- 

Ἰοοιἰοπὶ οσουγγογοι  Νοηιδ ΘΠ οχ (οι ὶς, [4118 δυδῃ - 

τὸ. 



“9 5. ΖΟΛΝΝΙ5 ΟΠ ΥΒΟΘΤΟΝΙ ΑἸΟΙΗΕΡ. ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. 

εἷο οτίεἰκαίαγ : ἡδθ ιοὰ ἰαθαγοῖ πι [65 6536, ᾿Ἰθοὐθ- 

δῖοβϑ, πιϊβογίςογάθϑθ, μμιπῖο5 οὐ οἱ ὮΓῸ 5118 

ἀδοογίαγο, π1}}}} δῖα ἱμάϊσευδι, μὸ ᾿ἷς τοὶ ὑμγμὸ- 

δἰίυπι ογαΐ. Ουἃ ογαο (ἰδ ολη58 [νος αὐ χὶϊ Ὁ Νοη ἱπολβϑιπὶ 

πος [γιιβιγα ; 56. αυΐα γοίογίθι5 ρθΟΟρ(18 πιλΐοτγὰ ἰὰ- 

{τυ ἀγαὶ, ἀΐοοιβ : Αμαϊδιΐα, φιία αἰοίμηι 68 απιϊφιιΐδ, 

Νοὴ οεοἷάοα; 60 αμίδηι ἀἶοο υοὐῖς, Νἐ ἱγαδεαιπίπὶ (Ἡ αἰ. 

", 91, 29); υἱ ἀϊνίπαπηι αυδιν δι ἃς σα 6ϑιοπὶ Υἱᾶπὶ Δρ6- 

εἶγοιῖ, νὰ τοὶ πονῖίι88 δι πογαπῃ πη 05 ἰυγυάγεὶ, οἱ 

αὐ ἀυθνιιανάνν 6 ἀἰοι9 δἀἀπσογοι, Πὰς αἱ Γ ργαν ἃ 

ἐδιμίοια. Επδηνδὶ δηΐων Ιοθοηὶ ποῖ πρἰ ἐγοΐ, ΠΊλ 80 

ἰλπιθη γα Π|4πὶ Ἰαπουδιίυγ αἰδοῖα, 6. ἸἸοοὶ ἰμδλΠ| 

αιοιἀϊα νἱοϊδγεηῖ, Π|Π1ο γα ᾿Δηγθη ν δα! ἱπημιοίλ 8 

τηῶογο, εἰ Π}|406 ἱρδὶ5 Δ} οἱ; ἰπ]0 γ6}]Ὸ σιάδι! ἃ 

ρμγίποἰρί 5. διι}8 δἀ τα το υαπίαγ, ἀυὰν οαγίς ποῖ δά 

"6 ἢ 15, 56, ἃ ροῤὰ5 νόγραυδϑηῇ. [δι πν ΘΠ ΟΓΘΙ ρᾶ- 

γοιείθιις ἀσθιιαπι 1ιἰ5 Δα ἰαπηοπιῖδ δοίνογυηὶ, οἱ 4}18 

Ηἰυγίπια ἱπιρογία!8 δα οη! 118 ροϑϑυπιἀδάθγῃη!. 

Οιοινΐαπι ἀγφὺ Οἰιγικίι5. οχ ϑδοουίοἱλιὶ ἔσθ ΠῸη ΟΥΑΙ, 

οἱ ΄ηυα ἰρ86 ἱπιϊποίατυς γαῖ, οὐ! απηθ θυ Γαΐ 
αυοιρίλπι, φυοά νἱγίν6πὶ ἤθη πηυδγοῖ, 56 δυρβόγεῖ: 

"86 ΔῊ 0 ργρν άθης, 4:0 ᾿ρ505 (γί! ΓᾺ ογαμί, 8η- 

[64υ πὶ ἀὐπιίγαπάλ5 1145 ἰο565 ϑογίρίο ἰγλαΐ ουγΓαΓεῖ, 

ἐΠι 4 το)ϊεῖιϊ φυοά 118 ἴῃ πγοιίθη νΘη ΠΡ Πι ΘΓΑΙ. 

Οιϊὰ γοτο {Πυὰ ογαὶ φυοά διιθγοραγοὶ οἱ οὈ) οὶ ροβϑοί 

Ῥυϊαῦδι! ἰἸὰπἢ Πς ἰξαγο δὰ Ἰορα δ νοίογα Δ ῦΓ0“" 
σλπύλ. Πυ 5 ἰίαια βαπαὶ ορίπίοποιμ. Νοηϊο πο 50- 

Ἰυπη ος [φοἷΐ, 564 οἱ 4} φιοηιθ. Ουΐα οηΐη ἰΠΠπ} 
φὐνογβαγίυση 60 ογοίθυδηιϊ,, 60 αιοά 5 )})αί νοὴ 

ϑυργαγοῖ, αἱ ἤδης ἱΠοΓιη} 550, οἰοποπ δηβονοδλί, 1ΠΠ}|Ὸ 

ηιοηιο ἀοίδηβίοηθδ ΘΧΌΓΟΙΝ, {ΠΠ.5406 510} σου ι6}- 

108 Σ υἱ οὐπὴ ΟἸοἰ( : Ῥω πιθι8 ΟμΟΓαΙΜΥ͂, 6ἰ 600 ΟΡΕΤΟΥ͂ 

( 7οαη. ὃ. 11}: 4125 γονῸ (δ π) 5ϑίογα πιοο ργοίϑι18, 
αἱ σαπὶ ονόπι ἰῃ πο ) ἁἤδγι ἐμ δαυῦδιο ρογ πη, 

οἱ οϑίθπεϊ κ(ἰ 6}118 54! 61} ἰΙασαπὶ [556 50] ἴΔπ|., οἰ ὃ- 

ἐν πηοἰδίοποιν 4σοηπα ἰάϊρϑιιη ἰδοϊοπίαπι ΘΟμ)οπιογλὶ 

( Μαιιίι. 13. 11..13.}. [ἀ6ο 56 ΠἸδαἱ απ} ον θῈ}5 50 06 
γΟΓ5 Ἰοχυΐυν,, εἱ ορίπἰοιθῖι ἰΠΠδῖ., ΄συὰ ρυϊαθτιιΓ 

ἦρθε 60 «ἰἰνογϑαγῖς οἰ παν. [ἀοἴγοο «πὶ νοῦ) 5010 

᾿ΠΠΠΊΟΡΟΘ. ΠΙΟῚ{Π|08 51.506} ἀνογαΐ, οἰ} 1 ἈΖΆΓΙ πὶ νοολ- 

ΝἿΙ, αἱ ογαιίοπο ἢ τ ͵ δοὶ! (92 οαπ.11. 41); ἀοῖἀ6, πὸ [ ς 

ΡΑιΓα 580 πλΐπιΓ ὁδί θύοι, οἱ υἱ ἰλ1|0 505  ΟἸΟ ΟΠ 

ποι ἀλγεῖ, δυθ]υηχίι : Πασο αἰχὶ ργορίον {ἰτϑαμὶ εἰγ- 

εἰπιφίαπίοηι, μἴ οΥθάαπὶ χιῖα {πε ηϊ6 πιϊδιςίὶ (1 θά. υ. 43). 

Νόσια οἵη αυλϑὶ 514 δυσιογιίαϊα [οἷ αἱ ἸηΠ ἐπ 41ὶ 

ΘΟΓΙΠῚ 56 Δί 6 ΓΟΙ ; 66 οὐἶδιι) Οπηηΐα ὈΓΔΝ 5515 

Ρυοςοίθι5 [Δ0]1, η6 ροϑίογὶϑ γο μαι οΓοὶ δυδρίοἰυἢβ ἀγαι- 
"6 ἴΠ|, 4υΔ δὶ δ σοὶ ἐμ Γη}05 δὲ ἱπιροίθη8 511, 5δά 

"τς ἢΠἰ 5 οἱ Π|4 . 5 ἀἀμηδοοι. ΠΠπ|πὐτοιν ΠΟ ἢ 516 (6 π|- 

Βόγδιη θη! [κεἰς 86 οὐλὴ ἀοσομ οἱ δἱ ργυδομιῖα. Νδιη 

οὐ Ἰῃ7ογὰ (λοἰϊ αιαϑὶ ροϊοδίϑίοιη 6 η 5. Οἵ ἢι1 πη] Ποτὶ- 

υ"υϑ 4] οασΐαη γοβρίοῖ!. διψυΐϊίσιν οὐ μϑούλια πη}, 

οὐ} δοογοία γονοῖδλι, οἱ ραιλ ϑύν ἀρογιε, οὐπ) ἀ:Ὁ- 

μοι 5. ΡῈ], οὑπὶ ἸΟΡΙΌΞΟ5. ἡμ δ, οὐ} ΠιΟΓίΘῚ 

[γϑηλ δ, ΟΌὮ] ΠΙΟΥ ΠΟΘ 511 5011 ᾿ΠΠΠΠΟΓΟΒ,, [115511 ΟΠΗΪΆ. 

[Δαὶτ ; οὐῖπὶ δα}, 4ι0.1 ἀπ} 0 ὨΜΔῈΝ ΟΡ, ρΆΠ05 ΟΧ 

ριυοὶδ πηι} 105 (6.1, τας ἴῃ σα }} Γοσραχὶ!, Ρ6Γ οἱἢ- 

εἷι οδΒίοηιΐο8 56 πον ὁχ ἱπῇγιν ει! α δος ἴλσσγα. ΝᾺΗΙ 

4 ἀναγογα θοίογαι οὐμ Βοϊοβίλις [ἀρόγὸ, ααοπιοίο ἴῃ 

4.0 

Πλἰ ΓΙ 15. ρεθοα Ορυ5 [4 ἴ115861} ὅ6ι!, ΄φιιοῦ 741 ἐἶχὶ, 

ιἱ {Πυγαϊὰ πρυάομηιίπι σοόγοραὶ ἢος ἰμοῖϊ. ὀἐρϑιν 

Οχἰβι ηϑί., οὐπλ νἱ 465 οὐπὶ [11Π|}}}8 νογ})»8 ᾿γοίογγο. 

Νδιὴ οἱ νογθογίμη οἱ ὀρογυπὶ ᾿π} 5π|οἱ πη τ δι 

ολυπ8 ; ἜΧΟΠΙ Ϊ ζγ8ι}2, πα ἃ Β60 ρθη 6556 4] 1615, 

Πυοά οπιπα5 διαὶ οἱ δαμοῖ,, συοά Πππ|}{{16π} 00 - 

οθᾶϊ, συοὰ σἄγηα οἰτουπιἀδίυγ, αυοά ποη ροβϑὶι δι- 

ἀκ οιμηΐα σομίδγιϊ δυδίγα, σι ἐἰοοοϑῖὶ πὸ 4υ}5 

πιορηυ ηυϊὰ (6 δεῖρ580 ἰσψυλῖιγ. [66 06Π{| 550 }6 ΠΠ}1 

μι} ἀ6 δοῖρ50 ἀΐτοηβ, πιᾶρπα 8}}18 γε παυ] 1 ἀϊοοπάδ. 

4. Νὰπι ἰρδὲ οὐπὴ λυάαν!δ ἰοησυογοίυν αἰσοθαὶ : 

Ανιδημπηι Αὐγαΐανα βεγοῖ, 660 διπὶ (Φοαν. 8. 58): 

ἀϊδεϊριυ! 8 Δ! πὶ ο}115 πο ἰ18, 5041, 11 ργπεὶρίο ὁταῖ 
γέγϑωηι, οἱ Τ ογύπηι οταί ἀρμαά δι, οἱ ἢ ειιδ εγαί γ6Γ- 

δι (“0απ. ἴ. 1). Βυγβυη), απο φρο, (ΟΥΓΘΙ, 
πλῖδ ἰμ5ὲ [ὑσαγὶϊ., 66. ΠΟ Υἱβι 0} οἱ ἰην ϑὶ "}} 18 

οπηηΐα, 'ρθ66 ῃυπιημᾶπι εἰαγα αἰἶχὶ! ; ἀἰδείρυ!υ5. τοῦ 

ομπὶ ᾿ἰ θογίδίο πᾶσ} πἰΠ}} 5 ρρΓΪ πΊΘη 5, δοπιοὶ, [8 οἱ 

Οἱ ΓΙ 5. ἰά αἷἱ :Θηνΐα ΡΕΡ ἱρδιηι (αὐία δι! οἰ δῖ)6 ἱρεο 

[αεἰμηὶ δι πὶ ( 1ϑ4. υ. 5): οἱ, 15 πιμπάο εταὶ, εἴ 

"τι ΡῈ ἱρδεπὶ [(αείτι8 ὁεἰ (1 δά. τ. 10). Ἐοηι!ά 
ΠΡ ΓΩΓΙΒ., 51 4}1} πγοΐογα ἀ6 ᾿Π|0 ἀΐχορυηι, φιϑὴν 'μ66, 

΄συληἋ0 πιυϊ ἃ ΡῈΓ Ομοῦι ΘΧΠ 65, Ρ6Γ νΈΡθΡα ΟἸΆΓΟ 

"0 Οἷς μα ι3 Θαοὰ οηΐμν ᾿οπιίη δι 'μ86 (σσοΥ}}, οὐ ἢ - 

ἀπ οἰλγὸ ῬῈῚ οθομη ; οαπὶ δυΐϊοι ἀ6 [Ογπιδίίοηα ἰε 

ΕΓΙηεἰ μο [Δεῖ 56 ΓΙῸ ἰρϑὶ οὐλὶ, πο ἀἰχὶι, Ερο [( εἰς 

501], Ομὶ (εἰ, πιαδοιίηι οἱ [οἴ πιαμι [6οἷϊ ἐ05 ( ἈΠ αἰμι. 

1τ9. 4. Ομ. 1.37). Εἰ φιοὰ πυϑθυμ ογδανογὶ, οἱ δι 

4ηῳ ἰῇ ἰμ50 50}, ΡῈ. φίβοθβ, Ῥ6Ὶ ΥἱΠ1)Π), ΡΟΡ βΆπ65, 

ΡῸΡ (γι δῖον ἐμ πιαγὶ, μοῦ Γδαΐος 50115 405 

ἌΥΟΓΙΪ ἴῃ ἀγυοθ ἢ, ΡΟΓαυδ ῥἰυνί πη 4118 πηοπϑίγανις: 

νΟΙ}ἷ5 [δ νυ πηυλιη οἰᾶτα αἀἰχί!: δοιὰ ἀϊπεί μη! [ 

Βδρα ἀϊσιιηῖ, δοϑπηθ5, Ραυ] 5, Ῥαίγυδ. ΝΆΠηῚ 51 |5ι} φυὶ 
Ἰ0ΟΙΟ εἰἰδα 6 ρδηπὶ Ιου δηίθηι διά δηΐ, οἱ πνΐγδοι ἃ 

Ρϑιγδηίοπ) ν ἰ "81, 401} ν08 ΘοΟΓΒὶ πὶ ἤγ1}}} δον θλὶ, οἱ 
(Δἴ ἀδἰογαὶ μοϊοοϊαϊοηι, αἱ οἱ ΟΓΓ05 5056, 1.ι- 

τοι, δία ἰ(ἃ ρογίδοϊοβ γοἀ ϊάαγαιὶ, υἱ οπηι!8 ρτὸ 

050 γοὶ πημπογοηὶ ς μοϑὶ ἰληίϑιη νἰγίαΐοιη οἱ ρ ] 050 - 

Ρ απ, ποι ροιιδγυμ οὐ ρΟΓΓ6, δι ϑηϊλ ϑρ1- 

Γἰλα}} δ η οι} ΔΟΟΙμΘΓΘΗΙ : ́συοιποίο ρορυΐϊὰ9 Δυμαὶ- 

Οὐδ, ἐπ (61 παι} ΟΧΡΟΓΒ, 4] δὰ ἰΔηϊλπι υἱγίυ 6 ῃι 

0} ραγνόποιαί, 4} ποηηΐϊδὶ ἰογία!10 σλβιι ὁ}η8. οἱ 

6515 αἱ ἀΐε(ἰ5 Δί ογαὶ, ἰρϑυπηὶ αἰἰθηυπὴ ἃ ἴ)60 υπῖνοῦ- 
Β0Γ ΠῚ 6556 ἢ0η ΟΓΘΟΙ ἰδϑοῖ,, εἰσὶ ἰαπίαᾳ (ἀπ! ϑδίυνο οἱ 

ἰπ οι Π6Γ οἰηΐα 805 65561} [ἀ60 παιηᾳας, οὖν 

δ} Δι δοϊνογοῖ, 00 δι [όσοι [50 ε}ϊ φεῖδι 

ἰπἀυχογαὶ; 56 ναγίαϑ οἱ τὴ} 25 ργίυ5 δδγὶ ρηγρα- 

ιἰοι68. Ουρὰά 5] τννὐδίυπὶ ὑπι δο] υΐυγιι5, [18 

υὐἱαγ νογθογιιηὶ οδαιοης, 6 δυϑίίογοθ μοιορ αὶ : 

1810 πηλρὶθ οὐηλ ἰοσὶ ἰθιο στ ἰπίοσγαπὶ δυάιγεῖ 

Ἰόμαιι, μἱνιο οροραὶ ἀρραγαία Δί486 οἰγα, 6 ἀικἰ ϊ- 

ἴο᾽ 05. τ θάγοι, 

Ομν (ἰιηϊδίιι5 αἰϊφμιαπάο ποὴ 86 εἰαγα ἔδει ἀιεαί. 

᾿ Μοπιοία! σης ἰπγρροο ἰοροθαί : διὰ τῆς ἀχτῖνο: ἡςἀπή- 
στραψεν ἐν τῷ Θαδώρ, [,ἰϊοαυο γε! δγαὶ, ΡΟ γωά!οδμοδ Ὁ 
ΕἸ ἰδ! ἷπ Τήμπϑον. «Δα, ἐμ, ἀοευγαῖ 8 ροΓροι5Ά, ἰ6ο- 
ιἱοπθιη {Π|4π|, ῬΕΥ͂ γΓπάΊοΣ ἥμ05 Θ)1151{ 1}} ΟΥ̓, ΟἸΏΕΠΟ 52 Γδ 
ΠΟΙ Ρ0856 δηιπιαἀνογιϊ. Οὐοὐ οὐἶπι ἰΏ ρα γοι 56 Ὁ}}, η}- 
Ἰὰς δνδηρο! ςίαγὰπ) αἰχὶϊ. Οὐδρτγορίογ Ἰϑοιϊοπαπι, ἰη Υ "σ- 
θογὸ, πυρί οι ιΓ,» Υἱ 6515 4.510 ἤπια Ἰοοιν πὶ δ᾽} Θ( 1 
ΔΙοΩ ἴα! οι} διποιαϊοπὸπι δι δάνογι! Εὐιἀθγίοι ΕἸ6]4, 
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τῶν εἰρημένων τοιαύτη τις ὑποψία ἐτίχτετο " τὸ γὰρ 
χελεύειν πράους εἶναι, καὶ ἐπιειχεῖς. χαὶ ἐλεήμο- 
νας, χαὶ χαθαροὺς τῇ χαρδίᾳ, καὶ ὑπὲρ διχαιοσύνης 
ἀγωνίζεσθαι, οὐδὲν τοιοῦτον ἐνεδείχνυτο, ἀλλὰ χαὶ 
τοὐναντίον ἅπαν. Τί δήποτε οὖν τοῦτο εἴρηχεν ; Οὐχ 
ἁπλῶς, οὐδὲ εἰχῆ " ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μείξονα τῶν πα. 

λαιῶν ἔμελλε νομοθετεῖν παραγγελμάτων ',, λέγων " 
Ἡκούσατε, ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις " Οὐ φογνεύ- 
σεις " ἐγὼ δὲ «1έγω ὑμῖν " Μηδὲ ἐργίζεσθε" χαὶ 
θείας τινὸς χαὶ οὐρανίου " πολιτείας τέμνειν ὁδόν " 

ἵνα μὴ τὸ ξένον ταράξῃ τῶν ἀχουόντων τὰς Ψυχὰς, 
χαὶ διαστασιάζειν ὃ παρασχευάσῃ πρὸς τὰ λεγόμενα, 
ταύτῃ χέχρηται τῇ προδιορθώσει. ΕἸ γὰρ χαὶ μὴ 
ἐπλήρουν τὸν νόμον, ἀλλ᾽ ὅμως πολλῇ χατείχοντο 
πρὸς αὐτὸν συνειδήσει, χαὶ τοῖς πράγμασιν αὑτὸν 

χαθ᾽ ἑἐχάστην παραλύοντες τὴν ἡμέραν, τὰ γράμ- 
ματα ἔθελον μένειν ἀχίνητα, χαὶ μηδένα " προσθεῖ- 
ναι πλέον αὐτοῖς " μᾶλλον δὲ προστιθέντων μὲν ἢνεί- 
χοντὴ τῶν ἀρχόντων, οὐχ ἐπὶ τὸ χρεῖττον δὲ, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τὸ χεῖρον. Καὶ γὰρ τὴν εἰς τοὺς γονέας τιμὴν 
οὕτω παρέλυον ταῖς ἑχυτῶν προσθήκαις " χαὶ ἕτερα 
δὲ πλείονα τῶν ἐγχειμένων ἐξέλνον τοῖς ἀχαίροις 
τούτοις πλεονασμοῖς. Ἐπεὶ οὖν ὁ Χριστὸς οὔτε ἐξ 

ἱερατιχῆς φυλῆς ἐτύγχανεν ὧν, χαὶ ἅπερ ἔμελλεν 
εἰσηγεῖσθαι, προσθήχη τις ἣν, οὐ μὴν ἐλαττοῦσα, ἀλλ᾽ 
ἐπιτείνουσα τὴν ἀρετῆν᾽ προειδὼς ἀμφότερα ταῦτα μὲλ- 
λοντα αὐτοὺς ταράττειν, πρὶν ἣ τοὺς θαυμαστοὺς ἐχεί- 
νους ἐγγράψαι νόμους, ἐχδάλλει τὸ μέλλον αὑτῶν 
ὑφορμεῖν τῇ διανοίᾳ. Τί δὲ ἣν τὸ ὑφορμοῦν χαὶ ἀντι- 
χροῦον ; Ἐνόμιζον αὐτὸν ταῦτα λέγοντα ἐπ᾽ ἀναιρέ- 
σει τῶν παλαιῶν νομίμων ποιεῖν". Ταύτην τοίνυν 
ἰᾶται τὴν ὑπόνοιαν. Καὶ οὐχ ἐνταῦθα τοῦτο ποιεῖ μό- 
νον, ἀλλὰ χαὶ ἑτέρωθι πάλιν. Ἐπειδὴ γὰρ ἀντίθεον 
ἐντεῦθεν αὐτὸν ἐνόμιζον εἶναι, ἀπὸ τοῦ τὸ Σάθδατον 

υὴ τηρεῖν, θεραπεύων αὐτῶν τὴν τοιαύτην ὑποψίαν, 
χἀχεῖ πάλιν τίθησιν ἀπολογίας, τὰς μὲν ἑαυτῷ πρε- 
πούσας, ὥσπερ ὅταν λέγῃ, Ὁ Πατήρ μου ἐργάζεται, 
κἀγὼ ἐργάζομαι" τὰς δὲ πολὺ τὸ συγχαταθδατιχὸν 
ἐχούσας, οἷον ὡς ὅταν εἰς μέσον παράγῃ " πρόδατον 
ἀπολλύμενον ἐν Σαδθάτῳ, χαὶ δειχνύῃ διὰ τὴν ἐχεί- 
νου σωτηρίαν τὸν νόμον χινούμενον, χαὶ περιτομῆς 
μνημονεύῃ τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιούσης πάλιν. Διὸ δὴ χαὶ 
ταπεινότερα φθέγγεται πολλάχις ῥήματα, ἴνα τὸ δο- 
χεῖν εἶναι ἀντίθεος ἀνέλῃ. Διὰ τοῦτο ὁ μυρίους νε- 
ροὺς ἐγείρας λόγῳ μόνῳ 7, ἡνίχα τὸν Λάζαρον ἐχά- 
λει, χαὶ εὐχὴν προσέθηχεν" εἶτα, ἵνα μὴ τοῦτο 
ἐλάττονα αὐτὸν δείξῃ τοῦ γεγεννηχότος, διορθούμενος 
[206] τὴν ὑπόνοιαν, ἐπήγαγεν, ὅτι Ταῦτα εἶπον διὰ 
τὸν ὄχιῖον τὸν περιεστῶτα, ἵγα πιστεύσωσιν ὅτι 
σύ με ἀπέστειλας. Καὶ οὔτε πάντα ὡς αὐθεντῶν 
ἐργάζεται, ἵνα τὴν ἐχείνων ἀσθένειαν διορθώσηται-" 
οὔτε πάντα εὐχόμενος ποιεῖ, ἵνα μὴ τοῖς μετὰ ταῦτα 
χαταλίπῃ πονηρᾶς ὑποψίας ὑπόθεσιν, ὡς ἀσθενῶν χαὶ 

ἀδυνάτως ἔχων᾽ ἀλλὰ μίγνυσι ταῦτα ἐχείνοις, χἀχεῖνα 

κούτοις. Καὶ οὐδὲ τοῦτο ἁπλῶς ποιεῖ, ἀλλὰ μετὰ τῆς 

αὑτῷ προσηχούσης συνέσεως. Τὰ γὰρ μείζονα ἐξ- 
ουσιαστιχῶς ποιῶν, ἐν τοῖς ἐλάττοσιν εἰς τὸν οὐρα- 

γὸν ἀναθλέπει ". ᾿Αμαρτήματα μὲν γὰρ λύων, χαὶ 
τὰ ἀπόῤῥητα ἀποχαλύπτων, χαὶ παράδεισον ἀνοιγνὺς, 
χαὶ δαίμονας ἀπελαύνων, χαὶ λεπροὺς χαθαρίζξων, 

χαὶ θάνατον χαλινῶν, χαὶ νεχροὺ: ἐγείρων μυρίους, 
ἐξ ἐπιτάγματος πάντα ἐποίει. Ἢνίχα δὲ, ὃ πολλῷ 
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τούτων ἔλαττον ἦν, ἄρτους ἐξ ὀλίγων πολλοὺς παρ- 
εσχεύαζε πηγάζειν, τότε εἰς οὐρανὸν ἀνέθλεπε, δει- 

χνὺς ὅτι οὐ δι᾿ ἀσθένειαν τοῦτο ἐργάζεται. Ὃ γὰρ 
τὰ μείζονα δυνηθεὶς μετ᾽ ἐξουσίας " ποιῆσαι, πῶς ἂν 
ἐν τοῖς ἐλάττοσιν εὐχῆς ἐδεήθη; ᾿Αλλ᾽, ὅπερ ἔφην 9, 
ἵνα ἐχείνων ἐπιστομίσῃ τὴν ἀναισχυντίαν, τοῦτο 
ποιεῖ. Τὸ αὐτὸ τοίνυν χα! ἐν τοῖς ῥήμασιν, ὅταν 
ἀχούσης αὐτοῦ ταπεινὰ φθεγγομένου, λογίζον. Καὶ 
γὰρ πολλαὶ χαὶ τῶν ῥημάτων καὶ τῶν πραγμάτων 
τῶν τοιούτων εἰσὶν αἰτίαι" οἷον, τὸ μὴ; νομίξεσθαι ἀλ- 
λότριον εἶναι τοῦ Θεοῦ, τὸ πάντας παιδεύειν αὐτὸν χαὶ 
θεραπεύειν, τὸ ταπεινοφροσύνην διδάσχε:“, τὸ σάρχα 
περιχεῖσθαι, τὸ μὴ δύνασθαι Ἰουδαίους πάντα ἀθρόως 
ἀχούειν, τὸ διξάσχειν μυδὲν 1" μέγα περὶ ἑαυτῶν φθέγ- 
γεσθαι. Διὰ τοῦτο πολλὰ ταπεινὰ αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ 

πολλάχις εἰπὼν, τὰ μεγάλα ἑτέροις ἀφίησι λέγειν. 
β΄. Αὐτὸς μὲν γὰρ Ἰουδαίοις διαλεγόμενος ἔλεγε" Πρὸ 

τοῦ Αδραὰμ γενέσθαι, ἐγώ εἶμι" ὁ μαθητὴς δὲ 
αὐτοῦ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽, Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ 
Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ Θεὸς ἦγ ὁ Λόγος. 
Πάλιν, ὅτι οὐρανὸν χαὶ γῆν χαὶ θάλατταν αὐτὸς 

ἐποίησε, καὶ τὰ ὁρώμενα χαὶ τὰ ἀόρατα πάντα, αὺ- 
τὸς μὲν οὐδαμοῦ σαφῶς εἴρηχεν" ὁ δὲ μαθητὴς μετὰ 
πολλῆς τῆς παῤῥησίας, οὐδὲν ὑποστειλάμενος, καὶ 
ἅπαξ χαὶ δὶς καὶ πολλάχις τοῦτό φησι, Πάντα δι' αὖ- 

τοῦ ἐγένετο, Ὑράφων" καὶ χωρὶς αὑτοῦ ἐγένετο 
οὐδὲ ἔν" χαὶ ΕΥ͂ τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι' 

αὐτοῦ ἐγένετο. Καὶ τί θαυμάζεις, εἰ ἕτεροι μείζονα 

περὶ αὐτοῦ εἰρήκασιν, ὧν αὐτὸς εἴρηκεν, ὅπου γε 

πολλὰ διὰ τῶν πραγμάτων ἐπιδειχνύμενος, διὰ τῶν 

ῥημάτων σαφῶς οὐχ ἔλεγεν ; Ὅτι γὰρ τὸν ἄνθρωπον 

αὐτὸς ἐποίησεν, ἔδειξε σαφῶς καὶ διὰ τοῦ τυφλοῦ" 

ἡνίκα δὲ περὶ τῆς ἐν ἀρχῇ πλάσεως ὁ λόγος ἣν αὐτῷ, 

οὐχ εἶπεν, ὅτι ᾿Εγὼ ἐποίησα, ἀλλ᾽, Ὁ ποιήσας. ἄρ- 

σεν. καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. Πάλιν, ὅτι τὸν γχό- 

σμον ἐδηλιούργησε χαὶ τὰ ἐν αὐτῷ, διὰ τῶν ἰχθύων, 
διὰ τοῦ οἴνου, διὰ τῶν ἄρτων, διὰ τῆς γαλήνης [205] 
τῆς ἐν τῇ θαλάτσῃ, διὰ τῆς ἀκτῖνος, ἣν ᾽" ἀ πέστρεψεν 

ἐν τῷ σταυρῷ, διὰ πλειόνων ἑτέρων ἀπέδειξε" ῥή- 

μασι δὲ οὐδαμοῦ τοῦτο σαφῶς εἶπεν, ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ 
συνεχῶς τοῦτο φθέγγοντα!, καὶ Ἰωάννης, χαὶ Παῦ- 
λος χαὶ Πέτρος. Εἰ γὰρ ἐχεῖνοι, οἱ νύχτωρ καὶ μεθ᾽ 
ἡμέραν ἀχούοντες αὐτοῦ διαλεγομένου, καὶ θαυμα- 
τουργοῦμτα βλέποντες, χαὶ οἷς "" χατ᾽ ἰδίαν πολλὰ 
ἐπέλυσε, χαὶ τοσαύτην ἔδωχε δύναμιν, ὡς χαὶ νε- 
χροὺς ἐγείρειν, καὶ οὕτως ἀπτρτισμένους εἰργάσατο, 
ὡς πάντα ἀφεῖναι δι᾽ αὐτὸν, μετὰ τὴν τοσαύτην ἀρε- 
τὴν χαὶ φιλοσοφίαν οὐχ ἴσχνον τὰ ᾽"" πάντα βαστάσαι 
πρὸ τῆς τοῦ Πνεύματος χορηγίας" πῶς ὄτγμος Ἰουδαῖ- 
χὸς, χαὶ συνέσεως ἄμοιρος, καὶ τῇς τοσαύτης ἀρετῆς 
ἀπολιμπανόμενος, χαὶ ἐχ τοῦ παρατυγχάνοντος παρὰ" 
γινόμενος τοῖς γινομένοις ἣ τοῖς λεγομένοις ποτὲ, μὴ 
ἀλλότριον αὐτὸν εἶναι τοῦ τῶν ὅλων Θεοῦ ἑ πείσθη, εἰ 
μὴ τοσαύτῃ συγχαταθάσει διὰ πάντων ἐχρήσατο; Διὰ 
γάρ τοι τοῦτρ, χαὶ ὅτε τὸ Σάδδατον ἕλνεν, οὐ πρα- 
ἡγουμένως τὴν τοιαύτην εἰσῆγε νομοθεσίαν, ἀλλὰ 
ποιχίλας χαὶ πολλὰς δ συντίθησιν ἀπολογίας. Εἰ δὲ 
ἱαὰν ἐντολὴν μέλλων ἀναπαύειν 5, τοσαύτῃ χέχρητο" 
λόγων οἰχονομίᾳ, ἵνα μὴ πλήξῃ τοὺς ἀχούοντας᾽ πολλῷ 
μᾶλλον προσθεὶς ὁλοχλήρῳ τῷ νόμῳ ὀλόχληρον ἑτέραν 
νομοθεσίαν, πολλῆς ἐδεῖτο τῆς χατασχευῆς χαὶ τῇς 
θεραπείας, ὥττε μὴ θορυθῆσαι τοὺς ἀκροωμένους τότε. 

Διὰ δὴ τοῦτο οὐδὲ περὶ τῆς θεότητος τῆς αὐτοῦ 

8 διστάζειν οοΥΓ. (. 5" μηδέν Εἰ, προσθεῖναι) 
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πανταχοῦ φαίνεται σαφῶς παιδεύων "7. Εἰ γὰρ ἣ τοῦ 
νόμου προσθήχη τοσοῦτον αὐτοὺς ἐθορύδει, πολλῷ 
βᾶλλον τὸ Θεὸν ἑαυτὸν ἀποφαίνειν. Διὰ τοῦτο πολλὰ 
χαταδεέστερα τῆς οἰχείας φθέγγεται ἀξίας" χαὶ 
ἐνταῦθα μέλλων ἐχόαίνειν εἰς τὴν τοῦ νόμον πρ᾽σ- 
θήχην, πολλῇ τῇ προδιορθώσει χέχρηται. Οὐδὲ γὰρ 
ἄπαξ εἶπεν, ὅτι Οὐ λύω τὸν νόμον, ἀλλὰ καὶ δεύτερον 

αὐτὸ πάλιν 5 ἀνέλαδε, χαὶ ἕτερον προσέθηχε μεῖζον. 
Εἰπὼν γὰρ, Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι "5, 
ἐπήγαγεν, Οὐκ ἦ 1θον καταλῦσαι, ἀ.1.11ὰ πιληρῶσαι. 
Τοῦτο δὲ οὐχ Ἰουδαίων ἐμφράττει τὴν ἀναισχυντίαν 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ τῶν αἱρετιχῶν ἀποῤῥάπτει τὰ στό- 
μᾶτα, τῶν ἐχ τοῦ διαδόλου λεγόντων εἶναι τὴν Πα- 
λαιάν. Εἰ γὰρ χαταλῦσαι τὴν ἐχείνου τυραννίδα παρ- 
ἐγένετο ὁ Χριστὸς, πῶς ταύτην οὐ μόνον οὐ Ἶ᾽ χατα- 

λύει, ἀλλὰ χαὶ πληροῖ ; Οὐ γὰρ μόνον εἴρηχεν, ὅτι Οὐ 
χαταλύω" χαίτοι Ἦἤρχει τοῦτο᾽ ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ Πληρῶ" 
ὅπερ οὐ μόνον οὐχ ἐναντιουμένου ἧν, ἀλλὰ χαὶ συγ- 
χροτοῦντος αὐτῆν. Καὶ πῶς οὐ χατέλυσε ; φησί’ πὼς 

δὲ χαὶ ἐπλήρωσεν, ἣ τὸν νόμον, ἣ τοὺς προφήτας; 
Τοὺς προφήτας μὲν, δι᾽ ὧν τὰ περὶ αὐτοῦ λεχθέντα 
ἅπαντα τοῖς ἔργοις ἐθεθαίωσε᾽ διὸ χαὶ χαθ᾽ ἕχαστον 
ὁ εὐαγγελιστὴς ἔλεγεν" Ἵνα πιηρωθῃ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ 
τοῦ προφήτου" χαὶ ἡνίχα ἐτέχθη, χαὶ ἡνίχα τὰ παι- 
δία τὸν θαυμαστὸν ὕμνον ἧδεν 3 εἰς αὐτὸν, χαὶ ἡνίχα 
ἐπὶ τῆς ὄνου ἐχάθισε, χαὶ ἐφ᾽ ἑτέρων δὲ πλειόνων τὸ 

αὐτὸ τοῦτο ἐπλήρωσεν’ ἅπερ πάντα ἔμελλον ἀπλήρω- 
τα εἶναι, εἰ μὴ [2060] παρεγένετο. Τὸν δὲ νόμον οὐχ 
ἑνὶ μόνον, ἀλλὰ χαὶ δευτέρῳ καὶ τρίτῳ ἐπλήρωσε 
τρόπῳ. Ἑνὶ μὲν, τῷ μηδὲν παραθῆναι τῶν νομίμων. 
Ὅτι γὰρ πάντα αὑτὸν ἐπλήρωσεν, ἄχουσον τί φησι 
τῷ Ἰωάννῃ" Οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πιηρῶ- 
σαι πᾶσαν» δικαιοσύνην. Καὶ Ἰουδαίοις δὲ ἔλεγε" 
Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας ; Καὶ τοῖς 
μαθηταῖς δὲ πάλιν" Ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου 
τούτου, καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρίσκει 3 οὐδέν. Καὶ ὃ προ- 
φήτης δὲ ἄνωθεν ἔλεγεν, ὅτι ἁμαρτίαν οὐχ ἐποίησεν. 
Ἑνὶ μὲν οὖν αὐτὸν ἐπλήρωσε τούτῳ τῷ τρόπῳ’ ἑτέρῳ 
δὲ, τῷ καὶ δι᾽ ἡμῶν τοῦτο ποιῆσαι. Τὸ γὰρ θαυμα- 
στὸν τοῦτό ἐστιν, ὅτι οὐ μόνον αὐτὸς ἐπλήρωσεν, ἀλλὰ 

χαὶ ἡμῖν ἐχαρίσατο τοῦτο. Ὅπερ χαὶ ὁ Παῦλος δηλῶν 
ἔλεγεν" Ὅτι Τέιος γόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην 
παγτὶ τῷ πιστδύοντι. Καὶ τὴν ἁμαρτίαν δὲ αὐτὸν 
ἔλεγε Κρίγαι ὃν τῇ σαρκὶ, ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ 
νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρχα 
περιπατοῦσι. Καὶ πάλιν: Νόμον οὖν καταργοῦμεν 
διὰ τῆς πίστεως; Μὴ γένοιτο. ᾿..λ:1ὰ νόμον ἱστῶμεν. 
Ἐπε:δὴ γὰρ ὁ νόμος τοῦτο ἐσπούδαζε, δίχαιον πο!ῆσαι 
“ὃν ἄνθρωπον, ἣτόνει δὲ, ἐλθὼν αὑτὸς, χαὶ τρόπον 
εἰσαγαγὼν διχαιοσύνης τὸν διὰ τῆς πίστεως, ἔστησε 
τοῦ νόμου τὸ βούλημα᾽ καὶ ὅπερ οὐχ ἴσχυσ: διὰ γραμ.- 
μάτων ἐχεῖνο;, τοῦτο αὑτὸς διὰ τῆς πίστεως ἤνυσε. 

Διὰ τοῦτό φησιν’ Οὐκ ἦκῖθον καταιλῦσαι τὸν γόμον. 
γ΄. Εἰ δέ τις ἀχριδῶς ἐξετάσειε, χαὶ ἕτερον τρίτον 

τρόπον εὑρήσει, χαθ᾽ ὅν τοῦτο γέγονς. Ποῖον δὴ τοῦ- 
τον ; Τὸν τῆς μελλούσης νομοθεσίας, ἧνπερ ἔμελλε 
παραδιδόναι. Οὐ γὰρ ἀναίρεσις τῶν προτέρων, ἀλλ᾽ 
ἐπίτασις χαὶ πλήρωσις ἦν τὰ λεγόμενα. Τοῦ γὰρ μὴ 
φονεύειν οὐχ ἀναίρεσις τὸ μὴ ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ πλή- 
θωσις χαὶ πλείων ᾽" ἀσφάλεια" χαὶ τῶν ἄλλων ἀπάν- 
των. Διὸ δὴ χαὶ τὰ σπέρματα τούτων προχαταθαλό- 
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μενος "" ἀνυπόπτως τότε, ὅτΞ σαφέστερον ἔμελλεν ἐχ 
τῆς παραθέσεως τῶν παλαιῶν χαὶ νέων νομίμων ἐπὶ 
ἐναντιώσει ὑποπτεύεσθαι, τῇ προδιορθώσει χέχρηται. 
Αἰνιγματωδῶς μὲν γὰρ αὐτὰ καὶ ἤδη κατεδάλετο δεὰ 
τῶν εἰρημένων, Τὸ γὰρ, Μαχάριοι οἱ πτωχοὶ 3", ταῦ - 
τόν ἐστι τῷ μὴ ὀργίζεσθαι" χαὶ τὸ, Μαχάριοι οἱ 
καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, τῷ μὴ ἐμόδλέψαι εἰς γυναῖχ ἃ 
πρὸς ἐπιθυμίαν" χαὶ τὸ μὴ θησαυρίζειν θησαυροὺ ς 
ἐπὶ τῆς γῆς, τῷ, Μαχάριοι οἱ ἐλεήμονες, συνάδεε:" 
χαὶ τὸ πενθεῖν δὲ, καὶ τὸ διώχεσθαι, χαὶ ὀνειδίζεσθα:, 

ἴσον ἐστὶ τῷ διὰ τῆς στενῆς πύλτις εἰσιέναι" χαὶ τὸ 
πεινᾶν χαὶ διψᾷν τὴν διχαιοσύνην, οὐδὲν ἕτερόν 
ἐστιν, ἀλλ᾽ ἢ ἐχεῖνο, ὃ μετὰ ταῦτά φησιν, ὅτι Ὅσα 
ἂν θέλητε ἴναα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ 
ὑμεῖς ποιδῖτε αὐτοῖς. Καὶ τὸν εἰρηνοποιὸν μαχαρΐὲ- 
σας, πάλιν τὸ αὐτὸ σχεδὸν εἴρηχεν, ὅτε ἐχέλευσεν 
ἀφεῖναι ν" τὸ δῶρον, χαὶ ἐπὶ τὴν χαταλλαγὴν σπεύ- 
εἰν τοῦ λελυπημένου, χαὶ τὸ εὐνοεῖν τῷ ἀντιδίχῳ. 
᾿Αλλ᾽ ἐχεῖ μὲν τὰ ἔπαθλα τῶν κατορθούντων τέθει- 
χεν, ἐνταῦθα δὲ τῶν μὴ ποιούντων τὰς τιμωρίας. 
[2307] Διόπερ ἐχεῖ μὲν ἔλεγεν, ὅτι οἱ πραεῖς χληρόνο- 
᾿μήσουσι γῆν ἐνταῦθα δὲ, ὁ μωρὸν χαλῶν τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ 37, ἔνοχος ἔσται τῇ γεέννῃ τοῦ πυρός. Καὶ ἐχεῖ 

μὲν, ὅτι τὸν Θεὸν ὄψονται οἱ χαθαροὶ τῇ χαρδίᾳ" 
ἐνταῦθα δὲ, ὅτι μοιχό; ἐστιν ἀπηρτισμένος ὁ ἀχολά- 
στως ἰδών᾽ χαὶ:τοὺς εἰρηνοποιοὺς υἱοὺς θεοῦ χαλέσας 
ἐκεῖ, ἐνταῦθα ἑτέρωθεν ᾽5 φοδεῖ λέγων’ Μή ποτὲ σα 

παραδῷ ὁ ἀγντίδιχος τῷ χριτῇ. Θὕὔτω καὶ τοὺς πεν- 
θοῦντα: καὶ τοὺς διωχομένους μαχαρίζων ἐν τοῖς 
ἔμπροσθεν, ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα τὸ αὑτὸ τοῦτο χατα- 
σχευάζων, ἀπώλειαν ἀπειλεῖ τοῖς μὴ ταύτην ἐρχομέ- 
νοις τὴν ὁδόν" οἱ γὰρ διὰ τῆς πλατείας βαδίζοντες, 
φησὶν, ἐχεῖ χαταστρέφουσι. Καὶ τὸ, Οὐ δύνασθε Θεῷ 
δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ, ἴσον εἶναί μοι δοκεῖ τῷ, Μα- 
κάριοι οἱ ἐλεήμονες, καὶ, Οἱ πεινῶντες τὴν δε- 
καιοσύγνην. ᾿Αλλ᾽, ὅπερ ἔφην ", ἐπειδὴ μέλλει τρα- 
νότερον αὐτὰ λέγειν, χαὶ οὐ τρανότερον μόνον, ἀλλὰ 

χαὶ πλείονα τῶν εἰρημένων προστιθέναι πάλιν (οὖχ- 
ἐτι γὰρ ἐλεήμονα ζητεῖ μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοῦ χιτωνί- 
σχου ἐξίστασθαι χελεύει’ οὐδὲ πρᾶον ἁπλῶς, ἀλλὰ 
καὶ τὴν ἑτέραν σιαγόνα στρέφειν τῷ βουλομένῳ ῥα- 
πίζειν), τὴν δοχοῦσαν ἀντίθεσιν εἶναι πρότερον ἀν- 
αἱρεῖ, Διὰ δὴ τοῦτο, ὅπερ ἔφθην εἰπὼν, οὐδὲ ἅπαξ 
τοῦτο εἴρηχεν, ἀλλὰ χαὶ δεύτερον. Εἰπὼν γὰρ, Μὴ 
γομίσητε, ὅτι ἦλθον καταλῦσαι 5, ἐπήγαγεν: Οὐχ 
ἡλῦον κατωῖλῦσαι, ἀ.1.1ὰ πιιηρῶσαι 5". ᾿Αμὴν γὰρ 
«λέγω ὑμῖν' Ἐὰν Ὁ παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. 
ἰῶτα ἕν ἣ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ τοῦ νόμοι», 
ἕως ἃν πάντα γένηται. Ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν" 
᾿Αμήχανον ἀτέλεστον μεῖναι, ἀλλὰ χαὶ τὸ βραχύτα- 
τον αὐτοῦ πληρωθῆναι δεῖ, Ὅπερ αὐτὸς ἐποίησε, 
μετὰ ἀχριθείας αὐτὸν ἁπάσης ἀπαρτίσας. Ἐνταῦθα 
δὲ ἡμῖν αἰνίττεται, ὅτι χαὶ ὁ χόσμος ἅπας μετασχη- 
ματίζεται. Καὶ οὐχ ἁπλῶς αὐτὸ τέθειχεν, ἀλλ᾽ ἵνα 
ἐπάρῃ τὸν ἀχροατὴν, χαὶ δείξῃ διχαίως ἑτέραν εἰσ- 
αγαγὼν δ πολιτείαν" εἶγε μέλλοι καὶ τὰ τῆς χτίσεως 
ἅπαντα μετασχηματίζεσθαι, χαὶ τὸ τῶν ἀνθρώκων 
γένος πρὸς ἑτέραν καλεΐαθαι πατρίδα, καὶ βίου παρα- 

σχευὴν ὑψηλοτέραν ὅ". ςς ἐὰν οὖν 1ύσῃ μίαν τῶν 
ἐντολῶν τούτων τῶν ἐαχίστων, καὶ διδάξῃ οὕτω 
τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κιηθήσεται ἐν τῇ 

19 χαταλῦσαι] 4ι}|}. τὸν νόμον Βἀά. Ρ. Ρ. ἐπήγαγεν. 
᾿ τ πλειόνων ξ. ΡΝ χαὶ 

"5 πτωχοί] α΄ά. τῷ πνεῦματ- 
38 ἑτέρωθεν] ἑτέρωθι (Ὁ. Ὁ. Ε΄. δὲ ἑτέρως Ε΄. ὃΣ ἑτέρωθε . 

39 ἔφην] ἔφθην εἰπὼν ΠΝ , : 
"1 ἀλλὰ Σὰ Τὴ ο1). ἢ. Ατγηι. πληρῶσαι) λ6ἃ. πάλιν φησίν Ε. 

χαταλῦσαι! δι. τὸν νόμον Ε. Ε΄. ἐπήγαγεν 
3 6} ϑὲς Μυ54η. ἕως ἄν Β. μ. 

22 εἰσάγων Εἰ. ἤλνοηϊις Ερε 5 ὑψηλοτέρου Βὼ 
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(οπιτα Μαπὶοίιωοξ. ---- ἸΔοῖγοο ἤθη εὐΐψις ἂς αἰνιπὶ- 

γιῖα 9.8 οἷδγο ἰοαυΐν οἱ ἀοοοῖ. 5] δινΐπὶ, φιυοιὶ ἰορὶ 

χυϊάρίαι Δ)! οογεῖ, {Π|05 τϑιμυμῃ ἰυγθανίϊ, τ} 10 π|Δ- 

εἰς τυγρδ8861 δἱ 56 θοῦπι 6556 ἀδοϊλγον ββαί. ᾿ἀθοχὺθ 
τυ] 8.8 αἰνϊ 16 Ἰοπζα ἱπίογίογα Ἰοφυίίυν. Ηϊς 

γοργὸ ἀ6 δι ἴον Ἰορὶ ἰποϊοπα νοσρα (Δοίυγυ5,, πλι} ἃ 

φγβοϑυμὸοπα υἱἱίυγ. Νοῆιο οηΐπ 86Ππ16] ἰδπίθπι αἰϊχὶὶ 

86 ἰοψοπι πο βοίνογα, δοὰ ἰὰ βϑουπάὰο γορϑὶὶ, πιᾶ- 

Ϊιδηις αἰϊυά τυγδὺβ δάϊοοῖι. Οὐ ὑἰχίδδαι οη πὶ, 
Νοῖϊιε ρμίατγο, φιοπῖίαπι τοι δοίθεγα ἰθθεπι, δα]δοῖϊ, 

Νοὴ νυοπὶ ςοἰνεγο, εοα αὐϊηιρίοτο. ἸΠἸυ γοΓῸ ποη πιοΐο 

ϑυθαογυπὶ ἱπιρυάοπιίαπι οοετγοοί, 86 οἰἶδπὶ ἰτογοι- 

ὁογιπὶ ογὰ σοπϑιῖ, 4υἱ νείθγοσι ἰασοι 6χ ἀΐα))0}0 

6586 ἀΐευηϊ. ΝᾺΠῚ 5 δ͵υ5 ἰγγϑηηϊ άπ ἀδϑίγυουγυ8 

ΟΠ γίβιυβ ἀἀνοηΐ!, αυοὸ ραςίο 6Δη} Π0η πηοάο ποι) 80] ν]ϊ, 

εοὰ οἰΐαδῃν παρ] οἰ ἢ Νοη οπίπι ἰαμίυπὶ αἰχὶ!, Νοη 50]- 

γο ; υοά 52:15 οοΓία [υἱθ5οῖ; 56] οἱ 24]}6οἰϊ, [πΊ0]60 ; 

ιοά ποῃρ πιοάο ποῦ δάνγβαγιὶ Ἰορὶβ δγηϊ, 56 δἱϊδπὶ 
ἀοἴοηξοτί8. Εἰ φυοπιοὰο ποη 50] ν᾽}, ἰηᾳιΐθθ, 410- 

τοοὰο ἱπιρ]ονῖ δυὶ Ἰοζαην, δυϊ ργορίιοίαβ ἢ Ῥγορῇδ- 
118 ηαυϊάδηι, συοὰ οπηπῖα 4υδ) ἀθ 'ρ50 ἀΐςῖα ογδηί δῦ 

οἶδ, οροῦίθιυ5 ουπῇγπιλνουῖ ἢ Ζυλργοριοῦ ονδηρο  ἰδί8 
«( οἰιση!α ἀϊοουαὶ : ὕ ἱπιρίοτοίαν φιοα αἱοίμηι ἐεῖ ῬΩΥ 
φγορίιείαπι ; Οἱ οἴΠἢ ΠΔίυδ 651, οἱ οὐ ρυθγὶ τη] ΓᾺ}}}- 

Δα Ὠγηδυην ἀ6 ἴρδοὺ σδηορθαηΐ, οἱ ηυδληο βίη 

ληοίάσιαι, πϑοηοῇ οἰΐδηη ἴῃ οἰυγῖθι5 ἃ}1}18. [06 ἰρδυπὶ 

τιπρίονίι ; φασὶ οπηηΐα πο ἱπιρίοπάα τπ|αιδηὶ ΘΓΔΠΙ, 

«ιἰδὶ ὐνδιΐδβοι. [ ροπὶ δυίΐίδηι 01 υΠ0 (πϊαπ), 56 
δ660η00 οἰΐδηη 26 ἰογιϊο π|060 ἰηλρίαν!(. ὕπο φυΐ6π), 
χυοιὶ 6χ Ἰεφα! θυ. ΠἰΒ1] ἰγαπεσγοάογείαγ. Ουοά ΘηΪη] 

ἰοίδιη ἰοφοιη ἱπιρίονογί!, δυάἱ φυϑὰ ἀΐοδι Ζοδπηὶ : δίς 

ιδηἷπι πος ἀεεεῖ ἱπιρίογε οπιπέπὶ 7 ἴαηι (Ἡ αἰ. ὅ. 15). 
ἘΠῚ δυά:οἶθ ἀϊσαθαὶ : ()αἱ8 ΟΣ υοὐϊς ατσμοὶ Ἦϊε 46 μέε- 
καῖο (] απ. 8. 4θ) ἴΑς ἀϊδείρυ δ γυγϑυιη : Υ ἐπὶ ρτῖπ- 
εέρε πιμπαὶ βμεδμξδ, οἱ ἐπ πὶ πϑη μαϑοῖ φεϊάφιαπι (] θά. 
44, 390). Ῥγορίιεῖλ φυοαδα δβιιργά ἀϊχὶϊ, ἰμϑυπι ροιο8- 

(πὶ πο ΆΌογο ( 1εαὶ. ὅ5. 9). Ηος ἰΐλφυδ ὑπὸ τὶ - 

φιοηυδ πού ἰεζοπὶ ἱπιρίεν!. δϑουπο δ016η) ἰπ}ρ]6- 

φίὶ πιοάο, ᾳφαοὰ ἰά ΡΓΟΡΙΟΡ πο5 [6 εγ!. Νδηὶ αυοΐ 

πηΐγι τὰ 6ϑΐ, ΠῸΠ τηοὰ0 ἰρ56 ἱπηρί εν, δοὰ {Πυ Πυ041}6 
γαῖ τυ5 δὲ Οἱ Π05 ἱπηροΓοπη8. Θυρα ῬΔ0}0υ8 5ἷς 46- 

εἶαταιὶ : ᾿Θμοπίαπι βιὶδ ἰὁσὶ4 ΟἸιτὶ εἴ αὐ ἡιεἰ ἶαηι οπιπὶ 
ετεάεπῖὶ ( Ποπι. 10. 4). Εἰ ροοοδίυμῃ ΠΠυπὶ ἀδηηη 8556 
ἀϊοῖ! ἰῃ οάγπα : ὕὲ7μδβεαιὶο ἰοσὶδ ἱηιρίεγει" ἱπ ποὐϊξ, 
γιὰ ποπ δοειπάμπι σαγπόπι απιϑμίαημις ( 14 8. 4). 

Ετ τυγϑυπὶ : ᾿όθεέηι ἐγ90 ἀδείτιΐπιι8 Ρ6Γ βάέδηι ἢ Αϑεὶί. 
ϑεά ἰεσέπὶ εἰα(ιπιμα ( 1 δά. ὃ. 81 ). Ουΐα δπίμι ἰοχ 
δἰυάώευαὶ ᾿ιοπιίποπ) ἔπ οοΓΘ ἰυδίυπι, 86 ᾿ηῇγπιαυδίιγ . 

Ὑϑῃΐοῃ 8 'ρ56, οἱ πιοάτη [υ5ι}1}π ἀπ! 6 Π 5, ΠΟΙΏρΡ6 ρ6Ρ 

ἤάδηι, ᾿6χ᾽5 τοϊυπίδίοηι βίδιυ!! οἱ αυοὰ {|| ποη ρυ- 

τυογᾶὶ Ρ6Γ [16 Γ5, ἰ( [086 ΡῈΓ βάση ρογίοθοϊ!. Ῥγορίοῦ- 

δα ἰπαυΐ! : ΝΌΠ νοπὶ δοίσεγε ἰθσεηι. 

ᾧ. Οἠνὶειὶ ργαοέρια διιπί εοπιρίδηιεπίμηι ἰερὶβ υοἰετγὶδ. 
-- δὲ αυΐδ γϑγὸ αἰ αη ον ὀχ ρἰογοῖ, 4|}πΔ ΠΠΟ406 [6 Γ- 

εἴυχι τηοάυπι ἰηναηίοῖ, αυο ἰὰ (Δοίιπιὶ 65.. Ουὸπιὶ {ΠΥ 

ῬΟΡ γγθοορία αὐ ἀδίυγιβ ογαϊ. Νοῆυα δηὶπὶ οΓαὶ 

ΔΡγογαιίο ρῥγίογυπι, 564 ὀχ οηϑὶο οἱ σΟΠΊρΙΟΠΊΘΏ(8Ὶ 

Θγᾶπὶ δὰ αν ἀἰσοθαηίογ. ΝΙΙ πο οσεϊἀοπαϊ ργα- 
σορι) θη ΔΡΓΟΚΔΙΌΡ Ἀ ργΒΟΘΡίΟ ποθὴ ἰγδβοθηίὶ ; 56ἀ 

ΙΝ ΜΑῚΤΙ ΕΜ ΠΟΉΠ,. ΧΥΙ, 213 

Ἑοπρίοπηδηΐυπι 65ὶ δὰ πηλίογοπὶ ὁΔυιοπδιη : οἱ ἰάθη 
ἀϊοδίυγ ἀδ οι! ογίβ οπηπὶυυ8. Ἰἀδοχυθ οὐπῃ πογυμ 56- 
πηΐπ ἃ δῃθ δ᾽ 4118 βυβρίοἴοη 8 ὈΓΐιι5 ϑραγβίββεῖ, συᾶη 
οἰαγῖυβ. δχ οοπιραγαιοηθ νϑίθγυπι δὲ πονόγυηὶ ἰαρ8- 
Ἰΐυπὶ αἱ δάνογβϑϑης ἰορσὶ ἰῃ βυβρί οἰοηδα γνοοδηάιιβ γαῖ, 
Ῥγνία [14 οαυϊοῃα 8115 681. ΕἸἰαηΐπὶ Ἶάπὶ {|| αἰηΐ- 

διμλιίος [ὑπάδι8 Ἔγοπὶ ΡῈ ἃ ητα: ἀἱοῖα Γυογϑηϊ. 1}- 
ἰυὰ οπίηι, Βδαιὶ ραιρετες ερίγίμι, ἰάϊροαηι οδί φυοά, 
Νε ἱγαεεὶναϊπὶ : αἱ {Ππ4|, Βεαιδ πιμπάο εοτάδ, δἰ πὶ] 

᾿υΐϊς ργοορίο 651, ποι γοςρί οἰσπήδπι 6586 Π|0 ]ΘΓΘΙἢ 
Διὶ σοπουρ᾽βοοηάυπ) οΔηὶ : οἱ ἢ πὰ, ποη ι᾿οϑαυτίΖζαη- 
ἀσπι 6556 {ΠΟΒΩΌΓΟΒ ἴῃ ἰαΓΓα, υἷος λοοὶπὶ! : βοαϊϊ ηκῆ- 

δεγϊοοτάεε ; οἱ ᾿ΠΠπνὰ, πον, ραγβοφιυοηΐυὰβ οἱ ορ- 

ΓΟ ΓΙ 8 ἱπιραιὶ, 1816 651, αχιιϑ!α ἱμ γᾶγΓα ΡῈ δησυβίδηι 
ὩρΟΓίδπ ; οἱ ᾿ἰΠυὰ, οδυγί γα δὲ δ᾽ 16 υδι  ἰδιη., ηἰ ἢ} 

Αἰΐυ 658ι φυλην ἰά, αυοά ροδβίβα ἀΐεὶξ : θμαεμηϊφια 
υἱ[ς μι [αοἰαπι υοδὶς ποπιΐηθε, εἰ υος [πεῖ {1 (Μαι. 
1. 13). Ετ οὐπὶ ρλοϊσυπι Δρρ 6 5561 Βοδίυπι, ᾿Πρ8υι» 

ΡΓΟρΟ ἀϊχίῖ, αιοά οἰ πὶ 7155} το παυογα ἀοημπι, οἱ 
[δίϊῶγο δι οἴϊδηβυν ἔγλιγοπὶ δἰ υἱ γασυποὶ δινάυπι, 

οἱ Βαπούοί ἢ] 6556 δά νογοθιϊο. 56. ἰνἱ αυΐάοπι μγα- 
τὰ ΤΟΟία Ορογδη [πὶ ΡΟΝ : ᾿ς Ὑ6ΓῸ Ὡ0η γϑοία 
ΟΡΕΓΆΠίΪυπὶ δυρρ οἶα. Ουλργορίον ἢ] χυϊάρηι ἀΐςαῦδι, 
ἸΏΪ165 (ΘΓΓΩΠῚ ΡΟΒΒΘ.ΒΌΓΟΒ 6858 ; ἰ]6 ΥΌΓΟ δἷϊ, δ) αὶ 

[τίγοι βυυμη (δἰυυτη νοσαγνοιΐ!, ΓΘΙμη [ὉΓῈ φΘἰ 6 ΠΗ: 

ἔσῃ δ. ΠΠ]|ς ἰίο πῃ ἀϊχὶι θυπμο5 οογάρ Πουπὶ 65:6 νἶϑιν- 
ΤΟΒ ; ̓ς ὙΟΓῸ οἴη}, Πεΐ ἱπιρυθίοεῖ5. οου 8 γοδραχογὶ, 
6556 νΟΓ6 ΠΙΟΘΟΙ ΠῚ) ; 86 οπη} ἱΠΠ|ς ραοὶςο5 ἢ] ο5 Ὠεὶ 

γΟΟΑβ86ῖ, Ἰἶ6 411 γϑιϊοηθ ἀείοιγεί ἀΐοθηβ : Νἧ [οτίδ 
ἰγαάα! [6 αὐἀνεγξατίις ἡμαϊεὶ. δὶς οἱ ἰυζοηίο8 οἱ ρ6Γ56- 
αυυ!οποπὶ ρϑιίοπιος οὐπὶ θα 105 5ιρογίυ 8 ρτγιβά οδ5- 

δεῖ, ἴῃ βεαυθδηιθι5 ἰΠἸ ρ5ι1π| ἰΓαοίληβ, ρογηϊοίοι ἰη- 
(ΘΠ Δ 1} 115 4αἱ Ποὺ διάοιῃ ἰμ58 νὶα ἱποδάμηϊ : 

"ῶπ| 4υΐ Ρ6Γ ϑρλιοβαηὶ Υἱᾶπὶ δηι θυ]Δ., ἰμαυΐί, {16 
Ρογϑιηῖ. ϑε6 οἱ 1υἋ, Νοη μοιοειῖς 0 ξεγυῖγα εἰ Ὠϊα- 

τποηῆῶ (αι. θ, 34). υὶς ἀΐοίο 5ἰπι}16 τὰ εἱ νἱάδιυν : 
Βεαιὶ ηιἱεοτϊοογάδε, οἱ, (μὲ ἐεητίμηι ἡμδι ἴαμε. Κ ΟΓΌΠΙ, 

Ὁ1 ργπιοηιϊΐ, ηὐΐα ἰπὸ οἰαΓίι5 ἐϊοίυγι8 681, πο 
οἰαγὶ 8 πηοᾶο ἀϊοίινι8, βοὰ οἰϊαπὶ ΡΠ υγὰ ἰο118 δά }6- 

αἰ Γυ8 (ποη δε ἷπὶ πὶ πιϊκαγίσογ θην ἰδεῖ} σ ἘΡΪ;, 
δοὰ οἰΐαπη ἰυπίοα 16 ἀχυΐ {ιθαῖ : Π66 πίοι 5οἰ υὴ - 

πηούο, βοἀ οἱ υἱ αἰΐδιῃ πιοχ 1 σον [858 ρογουίοΓο 

γ ]οπι! ), ἐδ), αυαὴ ν᾽ ἀουδίη 6556, γορυσπδηίίδιη 
δἰ οομιγηγ  οἰδίδπ) "γ] 08 10}}}1. 1οοηυσ, υἱ δυργὰ εἰχὶ, 
ΠΟη 6616] ἰΔη11π| (06 ργοιυ}}1, 50 115. συ αἰχίδϑοὶ 
οηΐηι, Νοίϊιὁ ρμμίατε, φιιοα ϑόπόγὶπ ξοίϑογα ἰόσόηι, 81}6- 
εἷϊ : Νοη νεπὶ εοἴσενε, δεἀ ααϊηιρίοτο. ᾿λιιγϑυπὶ αἷϊ : (8. 
Απιθη φιὶρρε ἀΐεο υοὐῖὶς, ον ες ἰγαμδοαί σ(είτιηι οἰ [ΟΥ̓Τα, 
ἑοία πηι αὰ πη τ8 ΡῈ ποη ρμτα οτὶ δὶ! α ἰοσε, ἄοπες 

οἰμπῖα βαμπί. (γυοά “6 πὶ υἱοὶ, μυ)] υδιη0α 1 651 : Πρ 08- 

δἰ 0116 651 ποη ἱπρίοίδηπι πιηπογὸ, 86 νοὶ πὴ ηἰ πλυ πὶ 

υοίημῃα εὖυ8 ἱπηρίετὶ ορογίοι. Ουοά ἷρδ6 (δεῖ αυὶ 
δοουγλία Οἰμπἰἃ ἱπιρίαν!ῖ. {Π|Ξ διιτὸπι πο} 8 δἰ ηἀἶολὶ 
ἰοιυ8 πιυηάϊ ἤφυγηπ) ἱπιπηυϊη ἀλπὶ 6586. Ναο 5.18 

ὁλιι58 ἰ ροϑυ], 564 υἱ ογίφογοι δι άδϊιογθηι, οβίθηςϊο- 
ΓΟί41:6 56 ἢπ|γα αἰ ΐδην ἰνάυοογα αἰδοῖ] δι : 8ϊ ΟἸΠΙΪᾺ 
αυ ἴῃ τὴυπίῖο 801 πλληἀ8 δ'η!, οἱ δὶ μοπίδυιη ρ6- 
0.5 Διὶ δἰΐδηι μαιγίδην 511 τοσδ πὶ, δ0] πηΐογθιι 

ΡΓΟΡΑΓΑΤΙ νἱίληι. 19. Ὀμἰομιποαθ ἐγθ0Ὸ δυϊνετὶ! μπιιηὶ 
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ἅε πιαμαιιὶς ἰδι8 ηὐἱεἶ δ, οἰ ἀοοιογὶί δἷς ᾿οπιΐηδε, 1πι- 

πἴηιις υοσαν!ίιν πὶ γόσπο ςἰογμηι. Ῥοβίσιληι 6ΠῚΠῚ 86΄ 

ἃ ΠΙΔΪ1 5ιρίοοηα νἱπαϊοαυ!!, οἱ δουὰπιὶ απὶ| δου γ8.}- 

οὐτγα γ ] οὶ ΟΓ ΟΠ ϑίΓι 1, ἰαπς ἀδηνη οἱ ἰργγοῖ, οἱ 

2} 1Π845 ΘΡΆΥ ΘΓ ἱπίοηίαὶ ΒΊρΡΟΡ Γυἱυγὰ ἰ656. Οτοι δηἰπὶ 

᾿ ποη ἀδ δηιαιϑ Ἰερσιυυ5 ἀΐχαῦι!, σϑὰ ἐδ ᾿}}}|8 4ι125 

ἰρβο ᾿λίυγι5 γαῖ, αὐ6] βαφισπεα. 90. δίεο δπῖμι νοὐΐξ 

Νὶεὶ αϑιιμ ποεῖ ει υδδίτα Ρίι 5 φίανι δογϑαγμηι οἱ 

Ῥμαγιδαονιηι, ποιὶ ἱπίγαδὶ 8 ἴα τοηπαπι σαίοταμι. ()υοά 

δὶ εἶγο νοΐϊόσγουι ἰοσοῖη  πϑγοτ", σὴ Οἰχ 5501, Ν δὶ 

αϑιιπάσυογῖ! 7 Πἰ δ] πὶ 41} σ 6 η} ἰρ58., 4ηπὴ {Π|, (Δ ο]6- 

απ, ΠΟ ροίυτλπὶ βοσιιάσπιν }ι|5{π| γα! ποι θιη- 

ὄλιο. 566] 4 ἀγα! {100 φιοι θη πάθας 3 Νόη ἰγαςοὶ, 

(Π} ΠΟ ΓΟ ΠῸἢ ἱπ]ρυ 166. ΓΟΒΡΙΘΟΓΟ. 

ἅ. ΟἿΡ ἀγρὸ πιϊπὶ πιἃ8 ἢ} |5 νοοανὶν Ἰᾷ65, οἰἰληϊοὶ 

ἴλπ|:8 [ΔΠ|Π116 51.}}Ππ|65 δἰηὶ ἢ Ουΐᾶ 'ρ56 ἴοψδηῖ ἰπάιι- 

οἴωγι!5 ογαΐ. δου ΟἿ Πὶ 56 [μι Π}}}Π ἃ], οἱ πηοάοδίο βὰ06 

εἶο δυΐρεο Ἰοχου!γ : δῖος οἰΐδην οἰγοα Ἰοσ 6 ΠῚ δυλι ἀφὶ! ; 

1 Π05 ΠΖΙΟΠΌΘ ἰνς οοοαξ ἢ) οπηηΐθα5 πλοί δῖα ἄρθΓο. 

ΑἸΙΟ΄υΐϊη δυ!6πὶ υἷα ᾿ππΠΟΥΔ ἰΟἢ 5 ϑυβρί οἷο αιράδπι 

0856 ν᾽ οθ δια, ἀσιη 5ϑογα ἰηίοτῖπι Ἰου θη ἰΐ σΘΠΘΓα 
αὐτγ. ΟἸἴμπ ΝΘΓῸ δ0}5 πη ἢ} ἴῃ ΓΟσΟ ΟΟ]Ογυ ΠΏ, 

"6 ἍΠπ|} βυϑρὶ οὐγῚ5 ἥαυαπὶ σα οππᾶπιὶ (406 910] }οἷ πὶ. 

Ποσιθ 6 πὶ 50 [6 ὲ ΔρΡρ6Ι γα, πο υϑυ πη) Ρι οἰ ἃ Π] ΠλῸς 

ἐο, 56} οὐ) ΓΟΘΌΓΓΘΟΙ ΟΠ 5. [ΟΠῚΡΗ5., αἱ διἰνθηιϊιπὶ 

Ππὸ τον ὉΠ πη. Νὴ 4ΙΟΠΊΟ 40 Γαϊοηΐ σοηβοηδ- 

Β ΘΙ Θ5501, οἰ 4ο] [γαῖ γοιη δι {1} πόσαι, οἱ αυΐ 
τηδη αἵ τππππὶ νἱοϊαῖ, ἰπ σα ποηηδπι ἱηοί(ογα - ΠΠΠπ ΠῚ 

νοΓῸ πὶ οπιΐα ργαισοριᾶ βοίνογὶ!, οἱ 4]105 διά ἰἀΐρ- 

8. Π} 1 χορ, ἴῃ τόσο Ἰοσαγὶ ἢ Νοη ἰσίυ ἰνος ἀΐοὶ!, 

56 ΠΠΠπιηλ ὁ0 ἰΘηΉ ον 6. ΠΗ ηἰπιιπὶ [υἱγυ πὶ, ἰ( ο5ὶ, }- 

ἰδεῖαπι, ἢ ἰλμη. {πΠ|ηγὺ8 δυΐδπι (υη6 ἴῃ σο θη πϑιη 
ἰποίάοι. Εϊοπίπη αροῖς αυβ τ] 1 ΟΓα πὶ παρ! οπείλιη 
ργαν "01, εἰ φυοδάληιν {πϊΓῸ5 6556 4] {1 μοῦ γ- 

ΡογΡΟΪ ἢ 80] ἀεί 8586 ρυϊάγοη!, οἱ (ηΐ οἶγοα 

Ιοσ65 γι ο ΠΓΘΉΓΟΡ οἱ ἀἸοογθηΐ : 5] ογροὸ Π0}5 [ἀτΠΠπὶ 
γοσΏν ΘΓ, ΡῈ Π ΠΥ ἦ δ᾽ ἡ 1 Π|6Γ6 ΠῚ 51ΠῈ0}}οἿ 16 Ὁ ταβροχο- 

τι, πόθο 5 ΟΠ ετυγ 3. [160 ΠΠΠ|πὶ (0116 Π5 Ξοσογάϊδπι, 

πλὶπᾶϑ ἰ!Π6η181 Πα χί Π]15 Ὁ 5706, οἱ ἰγδηϑσγοαϊθηι- 

15, αἱ 4|105 3.1 δος ἰηποοσηιθυ5. ΜΙΠΔ5 ᾿ίδάυδ (6 Γ- 
665, ΠΟηυ6 ᾿ρ5ὶ γα ΒΘ σΓ οι Δ ΠΊῸΡ, 6 ́ υ6 ἤσδΟ ΞΟΓΥΆΓΘ 

νοϊο 8. ἀνογίλπιαβ. Ομ ἀμίδηλ [(ΘΠΟΥΪ οἰ ἀοοιιοτγῖ(, 

ἰμχυΐι, φιαφηις υοσαδὶμιν. ΝΟΠ αηἷπι ΠΟΌΪ5. (ληίηΠ), 

ἐοἀ οἱ ἅ}Π|}8 {169 6586 ἀοθοιη5. ΝΟ΄υ 6. Θη ΠΏ ΡΔΓ 
ΠΠΟΓΟ8. ο5ι οἱ ητὶ 56 41 γοοίο (δοϊθπ πὶ σοπιρηγΓϑί, 

οἱ οἱ ηυἱ βου" 84΄1ἢ Δα ἰὰ δὐάυοὶ!. Ουοπιδά - 
πηοάσπι οἡἱη ἀοοῦγα οἱ πο δοογο, οοηἀοπηηδί 60 - 

ἐὐπίοιη, (Δπὶ 411 : Θὲ ἀἄοεες αἰϊμηι, (οἰ ρδνι ποη 

ἄοοος ἰ ἤονι. 3. 21} 3 5ἷς (Γ!ἌΘΟΓΘ, πος 4105 δὲ [Ἀ- 

εἰομάππι ᾿πάπσογα,, τηογοοίοπηι πηϊηυΐ!. Ορογίοι ἰσίτν 
πῃ υἱγζυσιδ δ ΓΟΉ}1}} 6556, οἱ οὐπὶ (6 ῥγίογοπι η( 

υεομποίλοϊοη ι ἰμπχαγὶς, πὰ δἰϊογυπι συγῶπι Γ.Π9- 

ὀαπάμιη ο8ι. [ἀεῖγοο δηΐπὶ 'ρε6 ΟΡΟΓᾺ Δη16 ἀΟΟ ΓΙ ΠΔΠΊ 

Ροϑι δ, οβιθπείθηϑ δίς οριΐπηθ αιθην}]8β 56 δὰ ἀούση- 

πὶ σοΟΠ ράΓαΓΟ, ΠΟ΄06 ἈΠῸ πηρθάο ὑπιυαη. Αὐδιῖυ- 

Γυ 9 οϑερί οηἰμὶ, δ] εαἄϊεο, οπγα (εἰ ρδιμι ( {πις. 4. 25). 

Οὐἱ δαΐμν οὐπὶ δαίμειιη) ἀοοοΓα πη ροίσογις, Αἰ 105 

οιπδιίητα σοποίυγ, ἃ Π.0}{|5 για λυ 9 ἰπ|Ὸ πὸ ἀ0- 

ἕοτο αυζάοσιῃ || ροϊογῖ, ᾿ρ55 οροτγίθι8 σΟηΙΓΑΥΙΔ 

5. ΖΦΟΛΝΝΙΘ ΟἸΒΥΘΟΘΤΟΜΙ ΔΡΟΙΠΕΡ, ΟΟΝΘΤΑΝΤΊΙΝΟΡ, 21 

(65 {Ποηη!ἰ 5, 5᾽ νογὸ ἴῃ υἱρόχυς ρογίδοίι5 [πογὶϊ, 

ΤΩ ΘΠ 15 νΟΟΔὈΪῸΓ ἴῃ ΓΟΒΏΟ σα ογιπ), δ το οπῖὶπι υ0- 
ὑἱς, Νἰδὶ αϑωιπαἀαυοτὶί γμιδιἰ{1α υσδίγα γίιι5 χφιιαηι δοτίϑα- 

γιηὶ εἰ Ῥῥαγίδιδογεηι, ποὴ ἱπίταδι δ ἐπ γοσπιίηι εαίογιν. 

ΠΠς 7 υδιυ δ, ομμοῦ νοοῖ! νἱγίυ! 6ηὶ; αἱ οἰἶαπὶ εἰ8 

δοῦο πῶγγϑη8 ἀἴσαθαιὶ : ΕἼ ὀγαι ποπὶο ἱγτοργοίιοη εἰ δἰ ϊς, 

ἡιδιιι8 (“οὐ 1. 1). ϑοουμ πὶ πὰπς 709 Ποαιῖοποπὶι 

᾿υφίῖμη {ΠΠππὸ Ῥαυ]ὺ5. νοσαυαΐ, ουἱ ἰαραπιὶ πο) ΡΟϑ5] - 

ἰ8η) 0556 αἰξοιαῖ : “{ιιδίο οηὶπὶι ἰοὰ ΟῚ Ῥοξὶία δεὶ 

(1. Τίμι. 1.9}, ἰηφιήι. δθροχηθ ΔΠ0} πος ποιηοη 
ῬΓῸ φοόπονα!}! υἱγί 6 ροδί(υπὶ γοραγίγο δοὶ (α). Τὸ νογαὰ 

ΠΜΠ} ρογραια σγαιίαα δυσηγοηίθηι,, φυληάο ἀϊδείριι- 

108 ὐυς τυὰ68. νὰ} γνοιογὶβ ἰοσὶβ ἀοο!ογ 8 6556 

ΠΟΙ ἰογο5. ϑογί θα5. ἁυίοιη οἱ ῬΙΔΓβθ05. ᾿ς ἢ0η ἷπὶ- 

δΓΟΡΟ5 ΘΟπλ δι Γαϊ, 561 ῬΓΟΒΟΒ ; πἰδὶ δηΐη χοῦ 

οβ56ηί, Πποηπαριαι) 605 αἰ ςογοὶ μά γα 1504 π, τὰ - 

4υ6 υ5{{π|410} Ποη οχϑίδίθιμ μι οὑπὶ οχϑίδίθηα σοπιμα- 

Γαγοῖ. Ῥογρόπ 6 δι ἢ0ς 000 ΠιοΠΊ 0640. 4556 γοί6- 

ΓΟΏ ἰοαοπὶ ΟΟΠλ ΘΙ Δοἱ, ἀπ πὶ Θη πὶ ΟΟΙΠΡΙΓΑΐ ΟἸπὶ 
ΠΟΥ : φθορά δαη6 ἀθδοίηγαι }ΠΠ41}} ᾿ς 6556 οορσηδίλπὶ 

οἱ απ : ΠαΠῚ Ρ[018 οἱ ΠηΪ 115 6᾽ 056 6} σφ ΠΟΥ 501. 

Νύυη ἰφίέυγ νοιογὶ οὐιγοοίαί, δοιὰ ἢΠὰπὶ διιζαγὶ νὰ] εἰ 
ΘΧΙ μα ϊ : 4} δ᾽ ἃ τ ]0 ρτγοι "οἴ, μοι) Δ ρ 5 φαΐ 

ἴῃ Πἰὰ αιπογαγοί, ἤθη] Πλπὶ ρανςοοιογοιη γο 1} }5- 

86ῖ, 50ι} Θχρίοβίϑϑοιὶ. Εἰ αιοπιυΐο, ἰπηιΐαϑ, δὶ (Ἀ]1ς 

οδι, ἰῃ τύρηυπὶ }2πὶ ἢ0} ἱππεῖς ὅ Νοιι μά ποῖ: σογῖς 

608 64π| μοϑὶ ΟΠ γῖ5ι} λἀνδηίπη ν᾽ πὶ ἰπδιογηηῖ, 

προ. 6. 40} πηλ]όγαπ) σοηβδθαιμ! νἰγαἱο., Πι.) 0 Γᾶ 

ἐδθοπὶ ἡὐΐγα ΟΡ ΠΉΪΠΔ : ΠΔ2ΠΊ ΔΙΌ!ΠΠΟ5 5005 ΟΠΙΠῸ5 

60 ἱπίγαθυοί!. ΔΙ δηΐπι υδηῖΐομὶ αὐ οΥῖοηί δ εἰ οεεὶ- 

ἄφη!6, ἰνη}1, 6( γϑοιπιϑοπί ἵπ εἶπαι Αὐγαίμδ εἰ ]ςααεὶ εἴ 

δαοοῦϊ (Μαμ. ἃ. 11). [,ΔΔΆΓΟΝ οογία, 48} πιλσηὶς [τε}- 

(ὉΓ ΡΓα ἢ} 15, ἢ) 6}1|5 εἶη1} γ ΓΘΔἢ 5 ἈρΡράγοὶ (ἔμις. 16). 

Επ ᾳιοίᾳιοι ῃ γαίογὶ ἰθῷα δὐἰμπηοάμιῃ γοίυϊσογα, ἰὰ 

ΡῈΡ ΠΠ|Π8π| ἀ596αυαυ δυηῖ. ΟἸιγίδιιι5 υαγο, δἱ ἰὰχ ΕΠ 

"δ ἰλ οἱ αἰΐθια [5561], ποι ἰΠΠ41 ΘΙ) 6ΠῈ ἐπ ρ] 6 ν .8- 

564. ΝᾺΠ) 5ἱ Ἰά βοίυπι [6οἰσδοῖ 1 δι μ05 διϊγαῃογοῖ, 

ΠΩΠ δι 6η] υ οδἰοηἀογοῖ Θηπὶ σοβηλίδπι 6556 οἱ 4[{|:- 

Π6π) ηονᾷ ἰορὶ, Οὐγ ΠΟΙ) οἰἰαπὶ σΘ. 1} }ὰπὶ ᾿όζ 65 οἱ τν0- 
τας μηρί ονίβϑοί, υἱ σ6 1} 165 ρογιγα]ιογαί ἢ 

δ. ὑπάϊᾳιο ὄγροὸ ραίδλῃι 6ϑῖ θδπὶ ἃ ΟἸ]ιγϑῖ0 ποὴ ἰη- 
ἀυςοὶ, ποι! ηοά πλοία 5[1, 8.4 ΄φυοά τη8)όγιπὶ 5811 ῃγιο- 

ἙΘρίογιπι ἰοιηρι5. Εἰ πι8] ν6ΓῸ ἱπιρο γί οι Ὁ Γ 516 ατϑπὶ 

πόνα, ἃ σοῦ ποῦ ργοῦδὶ ᾿μ58Π) 6586 ΠιΔἰ)ΠῚ : 4Ι᾿οαιλι 
διΐσπι πον ἰῃ δαπιάσηι ἰῃοἰάογοὶ σοπάϊἸο θην. δ10}- 

᾿ ἄδην ᾿νε} 15 οἰ οηι.8, 5ἷ οὐπὶ [αἰυγαι ν᾽ 1: δε οηἰὰ σοπι- 
ῬΆΓΟΙΓ, οχίρσιια οἱ ἱπιρογίθσία 6δί, δί4ι ἢΠΠὰ νομί ες ῃ! 6 

δνδοιδίυν. ΝᾺπὶ ὕμπε υέπετῖί., Ἰηαῃ, φιοαά γμετ[ἐείμπι 
δε,, (μπὸ ουπομαϑίίεν γμοά οα ραγίε ὁδί (Ἰ. ον. 15. 10): 

ηυοά ραῦ Νονδπι Ὑείι5 ρεγραδ8ὰ ἐϑί. Νεο ἰδίηδη μγοὸ- 
ρίοτοι ᾿ΠΠ2πὶ ογἰ πη πα θἴ πηι, ᾿ΐοθῖ ΠΠὰ οοβ56ῖ, σῸπ ΠΩ 5 
ΓΟΡΠΟ Ῥοζιοιηυν : Τ πὸ Θηἰπὶ ὁυασμανμμν φιοά ἐς Ῥατίε 
εεί, ἰπχυῖὶ : ἢ 3πὶτϑπῖδε ππαφηϑιη ἀϊοιηυδ. Οὐδ ἰἰα4ιιὲ 

"ΠΔ]ΟΓᾺ δἰηΐ ργιθπιῖα, ΔΗ] ογαι6 ϑρίγίιω5 νἱγία5, γε 

(α) 714π|ὸ οἸἧπι δ δηϊαυΐδ, 784πῷ, ἴῃ αθηθγΓὰ ΡτῸ Οπγΐ 
νἰτίυϊα μαθίϊα (ο΄ 8.0 πιπιρθύυο!]θ5 δριιὰ Ατ βίοι οί δα : 

Ἐν δὲ δικαιοσύνη σνυλλήδδην ἐρβηδίξ οι Ἶστιν 
1 Πιδιεα ΟἸΉΜΙδ υἹΤίμ8 ΠΟΠΙΡΥΘΠΘΗΔΊΜΥ, 
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βασιείᾳ τῶν οὐρανῶν. Ἐπειδὴ γὰρ ἀπήλλαξεν 
ἑαυτὸν τῆς πονηρᾶς ὑποψίας 5, καὶ τοὺς βουλομένους 

ἀντιλέγειν ἑἐπεστόμισε, τότε λοιπὸν χαὶ φοδεΐ, χαὶ 
ἀπειλὴν τίθησι μεγίστην ὑπὲρ τῆς μελλούσης νομο- 
θεσίας. Ὅτι γὰρ οὐχ ὑπὲρ τῶν παλαιῶν νόμων 
εἴρηχεν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν αὐτὸς ἔμελλε νομοθετεῖν, 
ἄχουσον τῶν ἑξῆς. Λέγω γὰρ ὑμῖν, φησίν: Ἐὰν 
μὴ περισσεύσῃ ἡ διχαιοσύνη ὑμῶν πλέον τῶν 
γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς 
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Εἰ δὲ περὶ τῶν πα- 
λαιῶν ἡπεΐλει νόμων, πῶς ἔλεγεν, Ἐὰν μὴ πε- 
ρισσεύσῃ; Τοὺς γὰρ τὰ αὑτὰ ποιοῦντας, ἅπερ 
ἐποίουν ἐχεῖνοι, οὐχ ἦν περισσεῦτα: κατὰ [208] τὸν 
τῆς διχαιοσύνης λόγον. ᾿Αλλὰ ποῖον ἦν τὸ περισσόν - 
Τὸ μὴ ὀργισθῆναι, τὸ δ᾽ μηδὲ ἐμδλέψαι εἰς γυναῖχα 
ἀχοηλάστως. 

δ᾽. Τίνος οὖν ἕνεχεν ἐλαχίστας αὐτὰς ἐχάλεσε, χαΐτοι 
οὕτω μεγάλας χαὶ ὑψηλὰς οὔσας ; Ἐπειδὴ αὐτὸς τὴν 
νομοθεσίαν εἰσάγειν ἔμελλεν. Ὥσπερ γὰρ ἑαυτὸν ἐτα- 
πείνωσε, χαὶ μέτρια πολλαχοῦ περὶ ἑχυτοῦ φθέγγε- 
ται" οὕτω χαὶ περὶ τῆς ἑαυτοῦ 57 γομοθεσίας, παι- 
δεύων ἡμᾶς κἀν τούτῳ 33 πανταχοῦ μετριάζειν. [Αλλως 
δὲ 3 χαὶ ἐπειδὴ καινοτομίας ἐδόχει τις ὑποψία εἶναι, 
ὑπεσταλμένως τέως χέχρηται τῷ λόγῳ. Ὅταν δὲ ἀχού- 
σῃς ἐλάχιστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, μηδὲν 
ἄλλο ὑπόπτευε ἣ γέενναν χαὶ χόλασιν. Βασιλείαν γὰρ 
οἶδεν οὐχὶ τὴν ἀπόλαυσιν μόνον λέγειν, ἀλλὰ χαὶ τὸν 
καιρὸν τῆς ἀναστάσεως, χαὶ τὴν παρουσίαν ἐχείνην 
τὴν φοδεράν. Ἐπεὶ πῶς ἂν ἔχοι λόγον, τὸν μὲν εἰ- 
πόντα τὸν ἀδελφὸν μωρὸν, καὶ μίαν παραθάντα ἕντο- 
λὴν, εἰς τὴν γέενναν ἐμπεσεῖν " τὸν δὲ ὅλας λύοντα, 
καὶ ἑτέρους εἰς τοῦτο ἐνάγοντα, ἐν τῇ βασιλείᾳ εἶναι : 
Οὐ τοίνυν τοῦτό φησιν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐν ἐχείνῳ τῷ χαιρῷ 
ἐλάχιστος ἕσται "0, ἀπεῤῥιμμένος, ἔσχατος" ὁ δὲ ἔσχα- 
τος πάντως εἰς τὴν γέενναν ἐμπεσεῖται τότε. Καὶ γὰρ 
Θεὸς ὧν προΐδει τὴν τῶν πολλῶν ῥᾳθυμίαν, χαὶ ὅτι 
μέλλουσί τινες ὑπερδολῃς νομίζειν εἶναι τὰ εἰρημένα 
μόνης, χαὶ πτυλλογίζεσθαι τοὺς νόμους, χαὶ λέγειν " 
Ἐὰν οὖν τις μωρὸν χαλέσῃ, χολάζεται ; ἐὰν οὖν ἴδῃ 
τις ἁπλῶς "", μοιχὸς γίνεται; Διὸ δὴ ταύτην προαναι-- 
ρῶν τὴν ὀλιγωρίαν, ἀπειλὴν τέθειχε μεγίστην ἑχατέ- 
βοις, χαὶ τοῖς παραθαίνουσι, χαὶ τοῖς ἑτέρους εἰς τοῦτο 

ἐνάγουσιν. ΕἸἰδότες "5 τοίνυν τὴν ἀπειλὴν, μήτε αὐτοὶ 
παραθαίνωμεν, μήτε τοὺς βουλομένους ταῦτα φυλάτ- 
τειν ἐχλύωμεν. Ὃς δ' ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, φησὶ, 
μέγας κιληθήσεται. Οὐ γὰρ ἑαυτοῖς δεῖ χρησίμους 
εἶναι μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἑτέροις. Καὶ γὰρ οὐχ" ἴσος ὁ 
μισθὸς τῷ ἑαντὸν χατορθοῦντι δ", χαὶ τῷ μεθ᾽ ἑαυτοῦ 
καὶ "δ" ἕτερον προστιθέντι. Ὥσπερ γὰρ τὸ διδάσχειν 
ἄνευ τοῦ ποιεῖν, χρίνει τὸν διδάσχοντα ( Ὁ γὰρ δι- 
δάσκων, φησὶν, ἕτερον, σξβαυτὸν οὐ διδάσκεις ; )" 
οὕτω τὸ ποιεῖν μὲν, ἑτέροις δὲ μὴ ὑφηγεῖσθαι, ἐλατ- 

, τοῖ τὸν μισθόν. Δεῖ τοίνυν ἐν ἑχατέροις ἄχρον εἶναι, 
χαὶ πρότερον ἑαυτὸν χατορθώσαντα, οὕτω χαὶ ἐπὶ τὴν 
τῶν ἄλλων ἐχόῆναι" ἐπιμέλειαν, Διὰ γὰρ τοῦτο χαὶ 

᾿ αὑτὸς τὴν ποίησιν πρὸ τῆς διδασχαλίας ἔθηχε, δειχνὺς 

ὅτι οὕτω μάλιστά τις διδάξαι δυνήσεται, ἑτέρως δὲ 
οὐδαμῶς. ᾿Αχούσεται γάρ’ Ἰατρὲ, θεράπδυσον σεαυ- 
τόν. Ὁ γὰρ ἑαυτὸν διδάξαι μὴ δυνηθεὶς χαὶ ἑτέρους 
ἐπιχειρῶν διορθοῦν, πολλοὺς ἕξει τοὺς χωμῳδοῦντας 
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αὑτόν" μᾶλλον δὲ οὐδὲ διδάξαι ὁ τοιοῦτος δυνήσετα:, 
τῶν πραγμάτων ἀντιφθεγγομένων αὐτῷ. Ἂν δὲ ἑκατέ- 
ρωθεν [209] ἀπηρτισμένος ἧ, μέγας χληθήσεται ἐν 
πῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. Λέγω γὰρ ὑμῖν. Ἐὰν μὴ 
περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλέον τῶν γραμ- 
ματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἔνταυθα διχαιοσύνην τὴν 
πᾶσαν ἀρετὴν λέγει, ὥσπερ χαὶ περὶ τοῦ Ἰὼόδ διαλ-:- 
Ὑόμενος ἔλεγε᾽ Καὶ ἦν ἄγθρωπος ἄμεμπτος. δί.- 
χαιος. Κατὰ τοῦτο χαὶ ὁ αὐλὸς τὸ σὴ υαινόμενον δί- 
χαῖον ἐχεῖνον ἐχάλεσεν, ᾧ μηδὲ νόμον κεῖσθαι ἔλεγε" 
Διχαίῳ γὰρ γόμος οὗ κεῖται, φησί. Καὶ πολλαχοῦ 
δὲ ἀλλαχοῦ τοῦτο τὸ ὄνομα ἐπὶ τῆς ἀρετῆς τῆς χαθ- 
ὅλου χεΐμενον εὕροι τις ἄν. Σὺ δέ μοι σχόπει τῆς χά- 
ριτὸς τὴν ἐπίδοσιν, ὅπου τοὺς μαθητὰς τοὺς νεήλυδας 
τῶν ἐν τῇ Παλαιᾷ διδασχάλων κρείττους εἶναι βούλε- 
ται. Γραμματέων γὰρ ἐνταῦθα χαὶ Φαρισαίων οὐχ 
ἁπλῶς εἶπε "᾽ τῶν παρανόμων, ἀλλὰ τῶν κατορθούν- 
των οὐ γὰρ ἂν "", εἰ μὴ κατώρθουν, ἔφησεν " ἔχειν 
διχαιοσύνην, οὐδὲ ἂν τὴν οὐχ οὖσαν παρέδαλε -ἥ οὔσῃ. 
Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦθα πῶς συνίστησι τὴν [[λαιὰν, 

σύγχρισιν ποιούμενος ταύτης πρὸς ἐχείνην " ὅπερ 
δείκνυσιν ὁμόφυλον αὐτὴν οὖσαν χαὶ συγγενῇ " τὸ γὰρ 
πλέον χαὶ ἔλαττον τοῦ αὐτοῦ γένους ἐστίν. ()ὑ τοίνυν 
διαδάλλει τὴν Παλαιὰν, ἀλλ᾽ ἐπιταθῆναι αὐτὴν βού- 
λεται. Εἰ δὲ ἣν πονηρὰ "δ, οὐχ ἂν τὸ πλέον ἐζήτησεν, 
οὐδ᾽ ἂν αὐτὴν διώρθωσεν, ἀλλ᾽ ἐξέθαλεν ἄν. Καὶ πῶς, 

φησὶν, εἰ τοιαύτη ἐστὶν "', εἰς τὴν βασιλείαν οὐχ εἰσ-- 
ἄγει ; Νὺν "3 οὐχ εἰσάγει τοὺς μετὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ 
παρουσίαν πολιτευομένους, ἅτε δὴ πλείονος ἀπολελαυ- 

κότας δυνάμεως, χαὶ μεέξονα ὀφείλοντας ἀγωνίζεσθαι" 

ἐπεὶ τούς γε αὐτῆς τροφίμους εἰσάγει ἅπαντας. Καὶ 
γὰρ Ποιλλοὶ ἀπὸ ἀνατοϊῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι, 
φησὶ, καὶ ἀναχ.λιθήσογται εἷς κόλπους δ" ἸΑδραὰμ 
καὶ ᾿Ισαὰκ χαὶ Ἰαχώδ. Καὶ ὁ Λάζαρος δὲ τῶν μεγά- 
λων ἀπολαύων ἐπάθλων, ἐν τοῖ; ἐχείνου χόλποις φαί- 
νεται ἐνδιαιτώμενος. Καὶ πάντες ὅσοι μεθ᾽ ὑπερδολῇς 
ἔλαμψαν ἐν τῇ Παλαιᾷ, διὰ ταύτης ἔλαμψαν ἅπαντες. 
Καὶ ὁ Χριστὸς δὲ, εἰ πονηρά τις ἣν χαὶ ἀλλοτρία, 
οὐχ ἂν αὐτὴν ἐπλήρωσεν ἐλθὼν ἅπασαν. Εἰ γὰρ ὑπὲρ 
τοῦ ὃ" τοὺς Ἰουδαίους ἐπισπάσασθαι τοῦτο ἐποίει 

μόνον, χαὶ οὐχ ὥττε δεῖξαι συγγενῆ ταύτην οὖσαν τῇ 
Καινῇ χαὶ συμδαίνουσαν᾽ τίνος ἕνεχεν οὐχὶ καὶ τὰ τῶν 
Ἑλλήνων ἐπλήρου νόμιμά τε χαὶ ἔθη, ἵνα δ Ἕλληνας 
ἐπισπάσηται ; 

ε΄. Ὥστε πανταχόθεν δῆλον, ὅτι οὐ διὰ τὸ πονηρὰ 
εἶναι οὐχ εἰσάγει, ἀλλὰ διὰ τὸ μειζόνων ἐντολῶν εἶνα: 
χαιρόν. Εἰ δὲ ἀτελεστέρα ἐστὶ τῆς Καινῆς, οὐδὲ τοῦτο 
δείχνυσιν αὐτὴν πονηράν" ἐπεὶ χατὰ τοῦτο χαὶ ἢ 
Καινὴ τὸ αὐτὸ τοῦτο πείσεται. Καὶ γὰρ ἡ ταύτης 
γνῶσις πρὸς τὴν μέλλουσαν συγκρινομένη, μεριχὴ 
τίς ἐστι χαὶ ἀτελὴς, χαὶ χαταργεῖται ἐχείνης ἐλθού - 
σης Ὅταν γὰρ δάθῃ, φησὶ, τὸ τέ.λδιον, τότε τὸ 
ἐχ μέρους χαταργηθήσεται" ὅπερ ἔπαθεν ἡ Παλαιὰ 
παρὰ δ τῆς Καινῆς. ᾿Αλλ᾽ οὐ διὰ τοῦτο αὐτὴν διαδα- 
λοῦμεν, χαίτοι χαὶ αὕτη ὑπεξίσταται, ὅταν τῆς βασι- 
λείας ἐπιτύχωμεν' Τότε γὰρ εὸ ἐκ μέρους καταρ- 
γηθήσεται, φησίν" ἀλλ᾽ ὅμως μεγάλην [410] αὐτὴν 
εἶναί φαμεν. Ἐπεὶ οὖν καὶ μείζονα τὰ ἔπαθλα, χαὶ 
πλείων ἡ παρὰ τοῦ Πνεύματος δύναμις, εἰχότως καὶ 

" ὑπονοίας Ὁ. Ε'. ρδι}0 Δηἰ6 γάρ ον. Α. Β. 35τό οπι. (. Ε΄. μηδέὴ μή Αι Β. ΕΡ. 3 τῆς ἑαντοῦ]) 5 ΠΕΡ. οὔπὶ 
Εὐὖώ. οοὐὶςο8 αὐτῆς τῆς. 5 χὰἀν τοὐτ ὴ χαὶ ἐντεῦθεν Α. Β. 3" δὲ] τε 

" «τουτέστιν Α. Β. ἰηνίεἰ5 ἸὨ ΘΓΡρΡ. 
"5 Καὶ γὰρ οὐχ] Οὐδὲ 

"4 ἐχβαίνειν ἔρ. υἱ Επά. 
"8 πονηροῦ Ε;. Ε΄. εἰ ργ. Ὁ. [ἀνοπι!θυ5 οτγ5. 

ἰς Α. Β. γι. γυϊκο νῦν 

Ατῖπ. οϑἰεγὶ χληθήσεται, "Ἕσται] ἃ 
Α. 8. Ε΄ Ερ. γεγξῆ. οδίονὶ ἰδόντες 
διορθώσαντα Α. Β. 58 χαΐ οηι. ". Ε. 
Ερ. 5 ἔφησεν] Δ(ἀ. αὐτοὺς Β. 
Ε. ἡ τοιαύτη, φησίν (οιη. ἐστέν) ἢ. δ 5 

. καί ον. Α. Β. ν9 ἔσται] δὶε Ε ἃ. 
δ᾽ ἄν τις ἁπλῶς ἴδῃ Ἑ. "35 Εἰδότες] δὶς 

ἀρ ᾿ αι.. οὐχ οπι. (ἃ. Ὁ. διορθοῦντι οἱ ΠΧ 
"1 εἶπε] λέγει Β. ἔρ. δ5 ἄν ἰἰ}ἱ ὁχ Β, 

δ᾽ εἰ τοιαύτῃ, φησὶν, ἐστίν Α. 
γα οι θυ δά τοὶ. 58 χόλπους] τοὺς 

χόλπους Β. ὃ) ὑπὲρ τοῦ] ἐπὶ τόλ. 85 ἵνα χαέ ὅαν, Βεη. 85 παρἀά) διά Βαὰ. 

Ῥατποι. ἀκ. ΕΥ͂ΙΙ. Π 
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μείζονα ἀπαιτεῖ τὰ χαρίσματα", Οὐχέτι δ γχ. γῆ 
ῥέουσα γάλα χαὶ μέλι, οὐδὲ γῆρας λιπαρὸν, οὐδὲ πο- 
λυπαιδία, οὐδὲ σῖτος χαὶ οἶνος, χαὶ ποίμνια καὶ βου- 
χόλια " ἀλλ᾽ οὐρανὸς, χαὶ τὰ ἐν οὐρανοῖς ἀγαθὰ, καὶ 
υἱοθεσία, καὶ ἀδελφότης ἣ πρὸς τὸν Μονογενῇ, χαὶ 
χοινωνία χληρονομίας, χαὶ τὸ συνδοξασθῆναι χαὶ 
συμθασιλεῦσαι, χαὶ τὰ μυρία ἔπαθλα ἐχεῖνα. Ὅτι δὲ 
χαὶ πλείονος βοηθείας ἀπελαύσαμεν, ἄχουσον τοῦ 
Παύλου λέγοντος - Οὐδὲν ἄρα χατάχριμα γὺν τοῖς 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, μὴ κατὰ σάρχα περιπατοῦσι», 
ἀ.1:1ὰ κατὰ πνεῦμα. Ὁ γὰρ νόμος τοῦ Πνεύματος 
τῆς ζωῆς ἠευθέρωσέ με ἀπὸ τοῦ γόμου τῆς 
ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. ᾿Απειλήσας τοίνυν τοῖς 
παραθαίνουσι, χαὶ μεγάλα ἔπαθλα θεὶς τοῖς χατορ- 
θοῦσι, χαὶ δείξας ὅτι δικαίως πλέον ἡμᾶς ἀπαιτεῖ τῶν 
προτέρων μέτρων, ἄρχεται τῆς νομοθεσίας λοιπὸν, 
οὐχ ἀπλῶς, ἀλλὰ κατὰ σύγχρισιν τῶν παλαιῶν νομί- 
μων ὄνο ταῦτα δεῖξαι βουλόμενος, ὅτι τε οὐ μαχόμε- 
γος τοῖς προτέροις, ἀλλὰ καὶ σφόδρα συμφωνῶν ταῦτα 
νομοθετεῖ, χαὶ ὅτι εἰχότως χαὶ σφόδρα εὐχαίρως τὰ 
δεύτερα ἐχείνοις προστίθησιν. “Ὅπερ ἵνα χαὶ σαφέστε- 
ρὸν γένηται, αὐτῶν ἐπαχούσωμεν τῶν τοῦ νομοθέτου 
ῥημάτων. Τί οὖν αὐτός φησιν: Ἡχούσατε ὅτι ἐῤ- 
ῥέθη τοῖς ὁ“ χαίοις " Θὺ φονεύσεις. Καίτοι ὁ χαὶ 
ἐχεῖνα δοὺς, ὑτός ἐστιν" ἀλλὰ τέως ἀπροσώπως αὐτὰ 

τίθηδιν. Εἴτε γὰρ εἶπεν, ὅτι Ἡχούσατε ὅτι εἶπον 
τοῖς ἀρχαίοις, δυσπαράδεχτος ὁ λόγος ἐγίνετο, χαὶ 
πᾶσιν ἂν προσέστη τοῖς ἀχούουσιν εἴτε αὖ πάλιν 
εἰπὼν, ὅτι Ἡχούτατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις παρὰ 
τοῦ Πατρός μον, ἐπήγαγεν, Ἐγὼ δὲ λέγω, μείξων ἂν 
ἔδοξεν εἶναι ὁ αὐθαδιασμός. Δι δὴ ἀπλῶς αὐτὸ τέ- 
θειχεν, ἕν μόνον ἀπ᾿ αὐτοῦ χατασχευάζων, τὸ δεῖξαι 

ὅτι εἰς καιρὸν ἦλθε τὸν προσέχοντα ταῦτα λέγων. 
Τῷ "59 γὰρ εἰπεῖν, Ὅτι ἐῤῥέθητοις ἀρχαίοις, ἐνέφηνε 
πολὺν τὸν χρόνον, ἐξ οὗ τὴν ἐντολὴν ταύτην ἕλαῦον. 
Τοῦτο δὲ ἐποίησεν, ἵνα ἐντρέψῃη τὸν ἀχροατὴν τὸν 
ἀναδνόμενον πρὸς τὰ ὑψηλότερα ἐχόηναι τῶν ἐπιτα- 
γμάτων ᾿ ὡσανεὶ διδάσχαλος παιδίω ῥᾳθυμοῦντι λέγοι" 
Οὐχ οἶσθα πόσον ἀνήλωσας χρόνον συλλαδὰς μελετῶν; 
Τοῦτο δὲ χαὶ αὐτὸς αἰνιττόμενος τῷ τῶν ἀρχαίων 
ὀνόματι, ἐκκαλεῖται λοιπὸν αὑτοὺς πρὸς τὰ μείζονα 
τῶν διδαγμάτων, ὡσανεὶ ἔλεγεν" ᾿Αρχοῦντα ἔχετε 
χρόνον ταῦτα μελετῶντες, χαὶ δεῖ λοιπὸν πρὸς τὰ 
ὑψηλότερα τούτων ἐπείγεσθαι. Εὖ 5.4 ὃ χαὶ τὸ μὴ 
συγχεῖν τὴν τάξιν τῶν ἐντολῶν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς προτέ- 
ρᾶς ἄρξασθαι πρώτης "5, ἀφ᾽ ἧς χαὶ ὁ νόμος ἤρξατο" 
καὶ γὰρ καὶ τοῦτο ὁὀξιχνύντος ἐστὶ τὴν συμφωνίαν. 
Ἐγὼ δὲ .1έγω ὑμῖν, ὅτι ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδειϊσῷ 
αὐτοῦ εἰκῆ. ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. Εἶδες ἐξου- 
σίαν ἀπηρτισμένην ; εἶδες σχῆμα" νομοθέτῃ πρέπον; 
Τίς γὰρ προφητῶν οὕτω ποτὲ ἐφθέγξατο ; τίς διχαίων ; 
«ἰς πατριαρχῶν ; Οὐδείς - ἀλλὰ, Τάδε .1έγει Κύριος. 
᾿Λλλ᾽ οὐχ ὁ [211] Υἱὸς οὕτως. Ἐκεῖνοι γὰρ τὰ τοῦ 
Δεσπότου διήγγελλον “᾽, οὗτος δὲ τὰ τοῦ Πατρός. Ὅταν 
δὲ εἴπω τὰ τοῦ Πατρὸς, τὰ αὐτοῦ λέγω Τὰ γὰρ ἐμὰ, 
φησὶ, σά ἐστι, καὶ τὰ σὰ, ἐμά. Καὶ οἱ μὲν τοῖς ὁμο- 

δούλοις "5, ὁ δὲ τοῖς αὐτοῦ δούλοις ἐνομοθέτει. Ἐρω- 

τήσωμεν τοίνυν “΄ τοὺς τὸν νόμον ἐχδάλλοντας" Τὸ μὴ 
ὀργίζεσθαι τοῦ μὴ φονεύειν ἐναντίον, ἢ μᾶλλον ἐχεί- 
νον τελείωσις τοῦτο χαὶ χατασχευή ; Εὔδηλον ὅτι 
τοῦτο ἐχείνου πλήρωσις, χαὶ μεῖζον τούτον ἕνεχεν "5. 

ὅδ: ϑὃὶς Αγη. σχάμμστα Β. παλαίσματα Μογ, 6ε. 
5.40 Τῷ] Τό. 41:43 Εὖ Κρεῖττον (. Ε. Ε. Σύ ἢ. 
αἰσπϊαἰεπι (ἀΦ. [ογπιαπὶ Ατηϊ. Οοάϊοαςϑ χήρυγμα. 

. Μ᾽ σοίνυν] ὯΦ4.. ἔτι Ὁ. Ε. 48 τούτου ἐέον 
Ργ. Ὁ. 19 λέγουσι οηι. (. Ε. Ε. 13 ἀγαθ 
δάι!. αὑτῶν Ε44. 715 τὰ τοιαῦτα Β. 

5. ΖΟΑΝΝΙ5 ΟΠΗΠΎΥΘΟΘΤΟΥΝΙ ΛΒΟΙΠΕΡ, ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

ν 

Ἔν Ἴ Ὥλβκῳ δι μή 1]0 δηῖ6 τέθειχε Α. 
ἀποδέω Β, “ ὃ σὺ οὐς Ὠ,, (ἡ. ὃ φῆς. Συνθῶμεν Ε. 78 τοῖς ἑαυτῶν κεχρῆσθαι, τρόποις Ε΄, 
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Ὁ γὰρ πρὸς ὀργὴν οὐχ ἐχφερόμενος, πολλῷ μᾶλλον 
φόνου ἀφέξεται " καὶ ὁ θυμὸν χαλινῶν, πολλῷ μᾶλλον 
τὰς χεῖρας καθέξει παρ᾽ ἑαυτῷ. '᾽Ρίζα γὰρ τοῦ φόνον. 
θυμός. Ὁ τοίνυν τὴν ῥίζαν ἐχχόπτων, πολλῷ μᾶλλον 
ἀναιρήσει τοὺς χλάδους" μᾶλλον δὲ οὐδὲ φῦναι τὴν 
ἀρχὴν ἐάσει. 

ς΄. Οὐχοῦν οὐχ ἐπ᾽ ἀναιρέσει τοῦ νόμου, ἀλλ᾽ ἐτὶ 

πλείονι ταῦτα ἐνομοθέτει φυλαχῇ. Τί γὰρ βουλόμενος 
ὁ νόμος ταῦτα ἐπέταξιν;; Οὐχ ἵνα μηδεὶς φονεύῃ τὸν 
πλησίον ; Οὐχοῦν τοῦ μαχομένου τῷ νόμῳ, τὸ χελεύειν 
φονεύειν ἦν“ τὸ γὰρ φονεύειν τοῦ “᾽ μὴ φυνεύειν 
ἐναντίον" εἰ δὲ μηδὲ ὀργίζεσθαι ἐπιτρέπει, ὅπερ ὃ 
νόμος ἑδούλετο, τοῦτο μᾶλλον ἴστησιν. Οὐ γὰρ ὁμοίως 
ἀφέξεται φόνου ὁ μελετῶν μὴ φονεύειν τῷ χαὶ τὴν 
ὀργὴν ἀνῃρηχότι" ποῤῥωτέρω γὰρ οὗτος ἔστηχε τοῦ 
τολμήματος. Ἵνα δὲ χαὶ ἑτέρως αὐτοὺς ἕλωμεν, εἰς 
μέσον ἃ λέγουσιν ἀγάγωμεν ἅπαντα. Τίνα οὖν ἐστιν 
ἃ φασι; Λέγουσιν 5, ὅτι ὁ τὸν χόσμον ποιήσας Θεὸς. 
ὁ τὸν ἥλιον ἀνατέλλων ἐπὶ πονηροὺς χαὶ ἀγαθοὺς, ὁ 
βρέχων ἐπὶ δικαίους χαὶ ἀδίχου:, πονηρός τίς ἐστιν. 
Οἱ δὲ ἐπιειχέστεροι δῆθεν αὑτῶν τοῦτο μὲν παραιτοῦν- 
ται, δίχαιον δὲ αὐτὸν εἶναι λέγοντες ἀποστεροῦσι τοῦ 
εἶναι ἀγαθόν" ἕτερον δέ τινα, τὸν οὐχ ὄντα, οὔτε 
ποιήσαντά τι τῶν ὄντων, Πατέρα διδόασι τῷ Χριστῷ. 
Καὶ τὸν μὲν οὐχ ἀγαθὸν"! ἐν τοῖς αὐτοῦ μένειν, καὶ 
τὰ αὐτοῦ ξιατηρεῖν φασι" τὸν δὲ ἀγαθὸν τῶν ἀλλο- 
τρίων ἐφίεσθαι, χαὶ ὧν οὐχ ἐγένετο δημιουργὸς, τού- 
των ἐξαίφνης βούλεσθαι γενέσθαι σωτῆρα. Εἶδες τοῦ 
διαδόλου τὰ τέχνα, πῶ: ἀπὸ τῆς πηγῆς τοῦ πατρὸς 
φθέγγονται, ἀλλοτριοῦντες τοῦ Θεοῦ τὴν δημιουργίαν, 
τοῦ Ἰωάννου βοῶντος, ὅτι Εἰς τὰ ἴδια ἡ.1θε" καὶ, Ὁ 
κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο; Εἶτα τὸν νόμον ἐξετά- 
ζοντε:; τὸν ἐν τῇ Παλαιᾷ, τὸν χελεύοντα ὀφθαλμὸν 
ἀντὶ ὀφθαλμοῦ χαὶ ὁδόντα ἀντὶ ὁδόντος ἐχθάλλειν, 
ἐπεμδαίνουσιν εὐθέως λέγοντες " Καὶ πῶς ἂν δύναιτο 

ἀγαθὸς εἶναι ὁ ταῦτα" λέγων ; Τί οὖν πρὸς ταῦτά 
φαμεν ; "Ὅτι μέγιστον εἶδος φιλανθρωπίας ἐστίν. Οὐ 
γὰρ ἵνα τοὺς ἀλλήλων ἐχχόπτωμεν ὀφθαλμοὺς, τὸν 
νόμον ἔθηχε τοῦτον ἀλλ᾽ ἵνα φόδθῳ τοῦ μὴ παθεῖν 
ὑφ᾽ ἑτέρων, ἀπεχώμεθα τοῦ δρᾶσαξ τι τοιοῦτον ἐτέ- 
ρους 7", Ὥτπεο οὖν τοῖς Νινευῖταις ἠπείλησε γατα- 
στροφὴν, οὐχ ἵνα αὐτοὺς ἀνέλῃ (ε! γὰρ τοῦτο [319] 
ἐδούλετο, σιγᾷν ἐχρῆν ), ἀλλ᾽ ἵνα τῷ φόδῳ βελτίους 
ποιήσας, παύσῃ τὴν ὀργὴν " οὕτω καὶ τοῖς προχείρως 
ἐπιπηδῶσι τοῖς ἑτέρων ὀφθαλμοῖς τιμωρέχν ἔθηχεν, 
ἵνα χἂν ἀπὸ προαιρέσεως ἀγαθῆς μὴ βούλωνται ἀπ- 
ἐχεσθαι τῆς ὠμότητος, ἀπὸ τοῦ φόδου χωλυθῶσι λυ- 
μαίνεσθαι ταῖς τῶν πλησίον ὄψεσιν. Εἰ δὲ ἐκεῖνο 
ὠμότητος 5, χαὶ τὸ χατέχεσθαι τὸν ἀνδροφόνον, χαὶ 
τὸ χωλύεσθαι τὸν μοιχόν. ᾿Αλλ᾽ ἀνοήτων ταῦτα τὰ 
ῥήματα, χαὶ τὴν ἐσχάτην μαινομένων μανίαν. Ἐγὼ 
γὰρ τοσούτου δέω 5 ταῦτα ὠμότητος εἶναι λέγειν, ὡς 
πἀναντία τούτοις φάναι εἶναι παράνομα χατὰ ἀνθρώ- 
πῖνον λογισμόν. Σὺ μὲν γὰρ λέγεις, ὅτι ἐπειδὴ ὀφθαλ- 
μὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ ἐχδάλλειν ἐχέλευσε, διὰ τοῦτο 
ὠμός ᾿ ἐγὼ δὲ λέγω, ὅτι εἰ μὴ τοῦτο ἐχέλευσε, τότε 
ἂν ἔδοξε παρὰ τοῖς πολλοῖς τοῦτο εἶναι ὃ φὴς σύ ἷ. 
Θῶμεν γὰρ τῷ λόγῳ λελύσθαι τὸν νόμον ἅπαντα, χαὶ 
μηδένα τὴν ἐχ τούτου δεδοιχέναι τιμωρίαν, ἀλλ᾽ ἐξ- 
εἶναι τοῖς πονηροῖς ἄπασι μετὰ ἀδείας ἁπάστς αὑτῶιν 
γεχρῆτθαι τῷ τρόπῳ 75, χαὶ τοῖς μοιχοῖς, χαὶ τοῖς ἂν - 
δροφόνοις, χαὶ τοῖς χλέπταις, καὶ τοῖς ἐπιόρχοις, καὶ 
«οἷς πατραλοίαις" ἄρα οὐχ ἂν πάντα ἄνω χαὶ χάτω 
Ὑέγονε, καὶ μυρίων μιασμάτων καὶ φόνων πόλεις, καὶ 

δ8 οὐχ ἔστι Α. (. ΒΕ. Νοχ οὐ γῆρας οἱ Ρ. Ρ. οὐ αἷτος Ε΄. 
45 πρῶτον (. Ε΄. πρώτης οπ!. θβ.ἁ. ᾿'σχημα] δὶς Εὐά. 

4. διήγγελον Α. Β. Ε. 4 ὕλοις ΝΜ ἔλεγον Εὐά. 
τοῦτο ἐχείνου Ε΄. Ἐ,, 
δά. ἀλλὰ δίχανον (Σ. ὃ. Ε΄ Νοῖῖ Παινδηῖ γογα9. 

49 τὸ, τοῦ] τὸ... τῷ Β. τῷ. τό Α. Ε, οἱ 
4 Πα- ] 

ς ὃ. Ὁ: εὐμθι βροὶ τ. ὠμότη 
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πιδΐογὰ τοαυϊγυμίυς ἀομα ". Νουα [δὶ ἰεὗτα. ἰΔς[6 
εἴ πι6 116 πιδῆδιι8 ργοπϊ ἰϊαγ, ποη -βθη οι ΥἹΝΔΆ, 
ποπ πε εν {ΠῚ οσπαι, ποι [γι θηίαπν οἱ νἱπυπι, 
"0η ζτοροβ οἱ δγηιθηίδ ; δο0ἀ οοίυπι εἱ σ:]6βι8 "πῶ, 

διορῖιο οἱ γι ογηί 28 οὐπὶ Ομ ἰσονίίο, Πορθαά 8118 οοη- 
δογίίπι, φίοτία" οἱ γορηΐὶ δοοίθίαβ,, ἰηπυι γα] 11 

ργγωιυνΐα. Ουοά διΐθιν πηλ)υγὶ διχι!ὺ ἰγυληλυγ,, 04] 

Ῥαυϊυπ) ἀϊοοηιειν : Δ μ στο Ἴαπὶ ἀαπιπαίϊοηὴδ δὶ ΤΣ 
φμὶ ἐμπὶ ἱῃ Οἡγίείο 9 66, φιὶ π0Ὴ δεσιηιμπὶ σαΥπδηὶ ΠΉϊ- 

δυίαπί, εεα «εομπάμηι δρίτὶ πηι. “θα φηΐηι Ἔρἐνἡιι8. οἱ 
ἐἰδεοναυὶ! ηἴ6 α ἰεσε μεεσαϊὶ εἰ πιοτίἷς (ἤομι. 8. 1. 3). 

(οπιηιἰιλίι8 ἰΙ4Ππ|6 ἰΓΆΠΒ ΓΘσδου θυ, οἱ πιᾶσπα ροΪ- 

Ἰϊεϊτ8 ρυφπηΐδ γοοῖθ αφϑι τ υ5, υἱ οϑι οἷ μ᾽18 ἃ ΠΟ ΐ5 

ἦυτο οχἰψὶ, φυδῆν πηθηϑιιγ8 Ὀγίογοβ, εἰοιηυπὶ ἰ6 65 

δἰδίιιεγα ἱποὶρὶῖ, ΠΟἢ δἰ πη θ] οἰ 16 Ρ, 566 [4618 αὐπὶ Δ1]- 

4υὶβ ἰαξα! δι15 σοιμραγϑιίοηθ; ἰς ἄυο ν0] 68 οϑίοη- 

ἄσγα, 86 υἱά δ σοὶ ἤθη ῥγίογα ἱπιρυρπδιίθιη, 8ρὰ ουτη 

118 δαπιοάυτη σΟιδομδιίοπι,, [1.8 δίλ!Γὸ ἰοθθ6ὅ, 86 

ἦυγα ορρογίυποησδ ἰο πονὰ υϑίθγθι}5 Δ} 56 ΓΟ. 

Ουοὰ αἱ εἰατγίι5 ὀναάοϊ, ᾿ρδὰ ἰαρ 5ἰαϊογὶβ νοῦμὰ διά ϊα- 

᾿η.5. Ουἱὰ ἰσίτυν «ἷι ᾿Π|6} 2]. Αμαϊειὶς ημῖα αἀἴοίμπι 68, 

απιϊφμκὶς, Νοη οοοΐάες (πο. 40. 15). Αἴᾳυΐ 5 υΐ 18 
ἀοάϊι, ἰρ86 651; 864 ἱπίδγί πὶ ἱπΙΡΟΓΒΟΉΔΙ ΟΡ πο ΡΟΠΪ!. 

δ᾽ οηἶπη ἀἰχίδϑοι, Αὐαίοι!5 Ἰη6 αἰχίδδ6 8η{1η0}5. ΠΟ 
Δοσορίυβ [υδδδϊ ἢἷς δογηο,, πὸ δυἀΐοηι5 ργυ"ἃ- 

05; 5] γϑγῸ αἰχίβϑοί : Αὐαϊδιῖὶβ αυΐἱὰ ἀϊοίυπι 651 δηιΐ- 

4ιἰ8 ἃ Ῥαῖγα πιθο, ἀεϊπάαημ6 ἰνε 5561, Εκο δυιδι 

εἰθο, πιαΐοῦ διγοζιη 18 νἱδὰ [ιϊβοοί. Ὁ ΡΓΟΡΙΘΓ μος 

δ᾽ ΠΡ} οἰ τα Γ ροβυΐὶ ἀἀ Πος ὑλεπὶ 5ροείδη5, υἱ οϑἴθι)6- 

τοὶ 856 [3η| Ορρογίαμο ᾿ΘροΟΓα "96 ἀΐσαγο. Ομ οπίηι 

αἰὶ, Οπία αἱείνηι ἐεί απίγμῖς,, τυ υπϑ ᾿πι ΟΓΟΟβ51᾽556 

᾿ΘΠΊροΟΥΪ5 ἀσοίλγν "Ὁ, ἐσ αὰὸ ἢυς ργασορίυν δοσορὸ- 

γΆΠπὶ. ΗΟ ναγὸ [δοὶ!. υἱἱ δια ϊογαπι ρυάοίισογοι, Δ 

58:10} πηΐογὰ 118 δ γα ργωσαρία οὐμποίδη!6πι; υἱὶ ποϊοὶ 

τη ρ δον ρύσγο ἀΐσοῦα πο  σοηιὶ : Δὴ ποδοῖβ φυδηίθηι 
Ἰοπηρογὶ9 ἴῃ ΒΥΠαθατυπὶ πιααϊδιίονα σου βυμ ΒΟ δ ἢ 
Ηος ει ἴρβ86 δηι4ιογυτα ποηνΐπα δυυ ἀλη, ονοσδὶ 

1105 Δ4 Ῥγϑοο δ πι6! 0Γ8, 0 δὶ ἀἰοαγοῖ : Α 58:15 [0η 90 

ἰορογα ἢφος πιραϊἰδιηϊπὶ : ορογίοί ἀοιηυπι 84 50}}}1- 

ΠΙΟΓΆ ρΟΡ ΘΓ. Βοπ δυίδην δορί φυοὰ ργωοθρίογιπη 
ογάο ποὴ δοη[πάδιιν, 5ο ἃ ργίοῦα ἱποὶ ρίδίῸγ, ἃ 4100 

Ιοὸχ ἱποορίϊ : οἰθιί ΠΠΠυὰ ἱρουπὶ σοποογά ΐδη) οϑίοηαϊ!. 
42, Εσο αμίοηι ἀἶοο υοϑὶς, γιοπίαηι ψιὰ ἱγαδο (αν [γαϊτὶ 

40 ἰθπηοΓα,, τόμ ογὶ! ἡιαϊοὶο. Ν᾿ 1511 ρογίσοίαπ) ροί6- 

δἰδίθηι  υἱάϊβιὶ πιοάυπι Ἰορσί 5αιοτίὶ σοι ροίδηίδιι ἢ Ουΐς 
ομὗπὶ ργορἰείδγιπὶ δἷς ππιαυληὴ ἰοαυυΐυβ 6ϑὶ ἴ χυΐβ 

Ἰυδίοτιπι Ὁ 4115 ραϊγ το νη ΝῸ}}08 88Π6; δβοὰ, 

ΙΗς αἀἱοίε δονπΐπαδ. όγαπι ποη ἰια ΕἸ 05. 1}}} φιΐρρα 
Ῥοπλπὶ νογθὰ ργοπυπίίδηι, Ὠἰς Ῥαιγὶ5. (αι πὶ 6 Π| 68 

4φυα ῬΔιΓΐδ, 6Ὰ 4185 “Ππἰυ 5 5υι1 ἀϊοο. ΝΜ ῥα Θΐπι, ᾿Π4}}, 

(μα εμπί, εἰ μα πιεα ἐμη! ()οαπ. 17. 10). 1} ΘΟηΒΟΡΥ 8 

Ιεφοπὶ (γθῦθηι, ἢἰς βουνΐβ δυΐβ. [πιογγοβθηλυβ ἰφ 
605 4υΐ νοίδγϑίη ἰοφοη ὀχρίοάμπηιϊ. Νοι ἱγαςοὶ οἱ ποὴ 
υεσοίάογα σΟη ΓΆΓΙ8Δ)6 δυ0ηι, ἀηποη ΡΟΙΪ15 ἧος {1158 ὁδὶ 

ρΡεγίδειίο οἱ σοιρ]θπιθηίυπι ἢ ῬΑ]απὶ δδὶ [06 {1105 
6886 (ορ]οΙηδηΐυπι, ἰάδοᾳυδ πιλ}08. Νδαηι 4αὶ ἰη ἰγϑπι 

ν΄ λυτῖα Μοῦοὶ. ᾿Ἰοφοπάυπι 655, πα) οτα γεσμὶ γα π ἊΥ ΟΕΥ- 
(απεὶμια. ὑϊτδαια ΘΟ αιιβάγατα ροδϑοῖ ; σϑγαὰπὶ ΘΑΥ  Πἴ8-- 
φληὴῖ ΠΟ 8 Δηιρ᾽ οοἰοηδη) 6586 56Γ165 ἰρ58 βυδάοὶ ἘρΊΤ. 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΕΌΜ ΠΟΛΗΠΙ,. ΧΥΙ. ἐξῦ 

Π0Π ΘΟΠΟΙΔΓΌΓ, Π}}10 τη} 15 ἃ οὐρά6 4 5.1 6} : οἱ χα 
ἰγδπὶ ἴγοπαϊ., τὴῦἱῖο Δ 18 πιδηι5 τοιοῦ ἷ. Βαάὲτ 

ΘἢΪΠπὶ (οἶδ, γᾶ. Ουΐ ογβοὸ γδαΐσοπι οχβοί πάΐι, τυ] 

Πρλρὶδ ΓΑΠΊΟΒ δυΐεγαί : [πΠ10 γ6ΓῸ ποῆυδ Ὠδδοὶ βἰπαί. 
θ. [65 υεἰν4 βνπιαίιν Ευσησοίϊο. (γεαῖϊον ππιπαάϊ (ἡγ]- 

δίο ἱπα Ραιίγέπι υἱπαάϊοσαίαν. [π| (666 υϑϊοτὶ πολ δεὶ ἐγ οἰ - 
68. [δ φι εοοίεγα ρίθοίαι πϑρόδεαγῖα ἐεῖ. --- Νοη ἰσί [Ὁ 
δα ᾿Ιορὶβ δυγοφϑιίοηβηι, δοὰ δὰ πιϑ[ογδπι [οἰ ΠΡΟ 116 

ο᾽υβ ουδιοάϊδηι, 1128 ἃΠΈΓΟΡΔὶ Ἰοσος. Οὐ δηΐπῃ το] - 

Βαϊ ἰαχ οὐπὶ Πι56 ργβορεγεί } ΑἸποη υἱ ΠΟΠ0 ῥγοχὶ- 

τὴιπὶ βυυ οςοἰάδτγοῖ ἰφίτυγ ἱπιρυφπδιογοιη ἰορὶς 
ποπηοϊἀϊα ΟΡΟΓΙΓΠΘΓΆΙ ἰπηρογᾶγα : πῶπὶ ὈζοίάδΓα οἱ ποιὶ 

ροοίἀογΘ Ομ γΓαγίἃ βυπι; δὶ νΟΓῸ Π6 ἰγαϑοὶ αιιίάοιν 
ρον αὶ, ΠΠυἀ ρονίδοιιβ διδίυϊ. αυοί ἰαχ νο]υδιαι. 

Νοῦ δπῖμι ρογίπ 6 δὈβι που 4 ο:Ρά6, 4υΐ ποι οοοίο γα 
"ηοα Πίυγ,, δἰ ἰΠΠ6 αἱ ἰγλπὶ βαδί 1, εἷς ψυΐρρα 

ἰϑηρίωυπ Δ "5ὲ ἃ (4}} (Δεἴπογο. }1 διιίδπι {105 «9 πιοά 

Εὐηυ}6π|05., 6ἃ Πη18 ἀϊευηί ργοίο ΓΑ }5. ἢ] πιουΐυμι. 

θυρηδη ἀΐουπὶ ἰσίυγ ἢ Ποῦ 4υΐ πυπάυπι (6ο}!, αὶ 

δοίαπι οΥὔἱγὶ ἤιοῖα Βρ6Γ 1008 6 θύηο05, 4υἱ ρῥίυἱῖ 50- 
ΠΕΡ ]υδ(08 6ἱ ἱπ)ηϑίο5 ( δαί. 5. 45}, 6586 πιο ᾽υῃι. 
θιυι νδγὸ πιοἀογδιίογοβ ἃμυ ἃ ̓ΠΠ05 διιηϊ ἢος γορυάΐδηϊ : 

ἀν δυΐοιι ἀἰσιηι ἢΠΠ}Π} 6556 Πιϑί}, ΡΟΠιη 18 ΠΊ6 

6556 ποϑῶμ!. ΑἸΐ πὶ νά γὸ ἡ πιάδηιν,, « Ἀν 6 γα μ᾿ ]108 

65ῖ, οἱ ηυΐ πἰἢ}} ογοανὶι, ΟἹ γίϑῖο ἀαδπὶ Ραδίγοιν. Εἰ Πὰπὶ 

ηυϊάδιη ποη "οηυπι ἧ"! ΓΘ θυ 5 84 56 ρον ΕΠ ποπεθιβ Ἰη8- 

ΠΘΓΘ, δἱ διι8 σοῃβοῦναγο εϊσυηῖ : Ὀομ"Πἢ δυΐοπὶ ἦι 

ἈΠΙ6Πἃ ἰγγύσγα, ΘΟΓΙΠ ΠΟ, συ ΓΌ ἢ) 'ρ56 ΟΓΘΔΙΟΓ Πυῖ 

68ὲ, Γαρδηῖα ν ]}]6 δαγνη!γοιη 6886. Υ᾽]ἀϊπε η ἀἶλθο]} 

{ΠΠ05. αυοπιοήο ὃχ με γὶ8 δυΐ [οηιἰθ8 Ιοηυδηίυγ, 

αυδηάο ογολι θην ἃ 00 ἈΓ}|6]4η}, συΠ| ἰαπηθοηὴ Ζοδη- 

"68 οἰλπιεὶ : 1πὴ ργοργία υδηἶΐί, οἱ Ἡππάμε ΡῈ ἕρεμηι 
[αοἴμς ἀδι ( Φοαῃ. 1. 11) 3 Ὀεοϊνάδ Ιασοπὶ χη παπίθβ 

νοίθγθιη, ἥτπ|α ᾿υθοιυγ οου  ργο οουΐο,, ἀδηίθην ργυ 

ἀομία Θνο ἢ}, διδεῖ ᾿εγυπιριηῖὶ οἱ ἀΐοσυπὶ : Εἰ αιοπιο- 

ἀο ροβϑὶϊ ἰ8 φυὶ :ος εἰϊοὶ!, 6556 θοηυβ 7 Ουϊὶ ἰσίίυν δι! 
Ἰ)α!ς ἀἰσιπ,}8 ἢ Ηδπὸ πᾶ χὶ ΠΔ ΠῚ 6556 Ὀδηἰζπίια 18 8ρ6- 

οἰδην. Νουι 6} ΠῈ εἴ 05 ν᾽ Οἰ85:ΠΊ οσι]ος ΘΓΊΔ1}08, ἢΔΠ6 

βόϑυϊ ἰαρΘη ; 86 υἱ ποῖ ραγὶ5. ἰΠίσοπιν ρα η., 

ΔυΒ᾿σλΠπη)08 6Θἱ (4}} αγρὰ [108 (λοΐπογο. Ουσιπμδύπι)ο- 

ἀμ οὐἴδηὶ ΝΙΝ} 115. οχοὶἀΐ πὶ σοπηηΐηδῖυβ 65, ΠΟΙ 

εἱ ΠΠ|05 ρογάδγαι (η8π) δὶ ἰά νοϊ υ͵ἱδϑδεί, ἰδσογα ὀρογίι!6- 
ΓΆ1); 564 υἱ πηοῖυ 6 ΠΠ0Γ6. ἰδοῖο5 ν] 46Πη8, ἰγᾶμι δθιἰὩγοὶ : 

δἷὶς οἰἰδπι δ. 4] ἰΘΠΊΘΓΟ ἰῃ δ᾽ 'ογυμν ὁου 08 ἱηγοίδη!, 

διιρριϊοίινη δα άυχίι; αἱ 8ἷ ὁχ θΌπῸ ργοροβίιο ποϊυοτίνι 
ἃ [Δ] ογπάσδ  δ16 ἈὈδιίπογο, πιοῖυ ἰ8ΠΊ6) ΘΟΘΓΟΘΔΠΓΙΓ 

ὃ 

6 οὐυϊοθ φγοχίην Ἰ:ράδηϊ. 851 ρόγγοὸ ᾿ΠΠπὰἃ εγυβείϊιας ἕ 

δῖ, σγιάσ]α ἰίαπι οὶ, μοπιϊοϊ άπ σΟ ἶθο γα, οἱ πιο- 

οἤυπι ἄγοαγο. Αἱ βιυ!όγυπι [56 σοῦ βυηὶ, οἱ ἀχίγο- 
"0 [ἸΓΟΓΡῈ οΔρίογιπι. πο οπὶπι ἰδπίθηι 4ἰγ6βὶ υἱ ἀΐδϑπι 
Ἰν:δς 6656 ΟΥΓΙ 6] ἰΔ΄απι, εἱ ἢἷ8 σοηίΓΑΓα δοοιπάσπι ἢ - 
᾿δηπηὶ Γαι οοἰηΐυν ἈΠΙΓΏοπ) ἰπΐαυᾶ 6566. Τὺ δηΐπι 

ἀἰοἷ8 ἰάδθο ογυάοίοθπι 6886, 41:04. ᾿υ556Γ1 Οοὐ] πὶ ᾿γὼ 

ΟΟυ}Ὸ ΘΓΠΘΓΘ ; 68Ά60 διι61 ἀἴ00., 85ἱ ποι! ἴος }ιι58556ὶ, 

πῆς ν᾽ ἀαΓο(ιΓ Πλ0}1}5 ἰδ 6556, 461 ἰὰ 48. ϑυρροηδ- 

τη05 δηΐτῇ ἰοΐδπ) ἰοφοιη αργόφαίδπ) [1|8560, πο Π πΘΏ40}8 
{ἰππ γα δυρρ!]οίππι πὶ ἢ ἰηαϊοίαπι : 864 ἸΙοδΓΘ [Δ 6Ι|Π0- 

Τοβὶδ οπηηΐυ8 ουη) ᾿ἰδογίαι 6 τιον υ8 υἱἱ Βυΐδ; ᾿ποΒο δ 
ηδηιρ6, ἰιοπιϊεἰ ἐδ, Γατἰθυ5, ροΙ ΓΒ, ραγεὶο 18 : πο» 
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Π6 οἰμεἷα 5808 ἀ6486 γογίδγθηιγ, οἱ ἱππυγηογίβ [Δ οἷ Ππ0- 

γῖυ.8 δίφυς σΡ θ08 πγῦθ8, [Ογῷ, ἀοπιυβ, ππᾶΓ6, ἰΘΓΓᾺ 

οἱ τοΐυ5 ΟΥυΐδ γαρίγοηῖυγ Ὁ [106 παι ηΐ πο) ποίυπ) 

6.1. 8ὲ οιηνΐῃ βίδινεῖθυ5 Ιοσίθυβ οἱ {π|0Γ6 δίυο πη ΐ5., 

Υἶχ τηΔ] [πα νομί 68. ΘΟΘΓΟΘΏΙΙΓ : δὶ Ὡὸ ἀὐϊαία 

[υΐδλοὶ οϑυϊο, φυϊὰ ἱπιροάϊΓαι πὸ πια} ἰὰ ἀοπιίπαγο- 
{Ὁ 7 φηιδηίδ ποη ρ6δι}8 ἰῃ Πυπλλ}8Π) Υἱ[8Π| δ ΓΑ βϑαγοίυῦ 

Νόφια δηΐην ἰὰ δοϊυηι ογυ6]6 θβϑαὶ, δὶ ([δοϊπογοδὶ 4088 

ὙΠ οι Ἄβόγο ΡοΓγπ αγοίυ ; 86 οἱ αἰ υὰ 1110 ποη 

πὲ π08 ροΓηοἰοϑύμῃ [ΟΓαΐ, δὶ φυὶ Π|ἢ}}}] 1:5 5]556ῖ, οἱ δἷῃ6 

Ολιιδὰ Πη81]6 ρΆ58118 6556, δῖη6 Δ1Χ}}}0 πιαποΓαὶ οἱ Π6- 

εἰϊξογοιιγ. Ὀ]ς δηΐπὶ πιΐΐ, δὶ 4ι}5 βοϑίγαϊοδ Υἱγοϑ 

τπάΐηια 60] Προ η5 οἱ 6141} 9 πηυηΐθηθ,, [υϑδγοῖ ὑγῦθηιὶ 

ἰοἴδιη εἰγοι γα οἱ οὔνίοϑ φυόδϑηυ6 ἰυσίάδγα, 4η απ ὰ 

φοσδδὲ ἰμη8}}} 08 ΘΧΟΟΘ (Ὁ ἢ ΟΟΠ γα Υ6ΓῸ 5] 4υ}8 4115, 

ΦΔΥΠδίοϑ ἰ||094 υἱῃο 0} } 5 σοηδιγίοῖοϑ. ἴῃ ΔΙ ΌΘΓΘΙΙ ΟΕΠῚ 

γοϊιοπηθηϊία ἰγλάδγοι, {ΠΠ05 Δι 6Ππὶ συὶ τποχ ἱπιογ οἰοηἀϊΐ 

ΘΡΔΗΙ, 6χ ἰπισυογιιπὶ πιδηΐ 8 ΔΌΓΙρογοῖ., πυπὶ {Π|0 

δνιιπηδη 1118 4υ!ρίαπι ἀἰοὶ ροϑϑιι ἢ ἤσο ἰρίτυν δά Ἰαραπὶ 

ἰΓΆΠΕΙΟΡ Θχαπιμῖ. Νάπι αυΐ 7υυ οι. ὀουλπι ῬγῸ οοι]0 
ὁγΌοΓα,, ὁοὰ νἱπουΐϊυηι φυοάικ πὶ {ἰγιητπι ἰῃ [Δοίπογο- 

ΒΟΓΕΠΠῚ ἀΠἰΠη08 ΟΠ] ΘΟἷϊ, οἰαυ 516}}}}5 68ι, φυΐ σ΄ αα}}5 ἃΓ- 
Ἰϊλῖο5 ΠΠ05 σοογουϊῇ :αυ! γΓῸ η0}}} δα ἀΐσαΓαὶ βυρρ οἷο, 

ιιλς ᾿Ισδηια ροπα ἐπὶ ἀγπιαγοί, {ΠῚ Π 46 ἰπι ἀγθίιΓ, 

4] δγπιαῖοβ 8 Δ !8 Ὑἱγὸ8 ΡῈ ἰοίλιη ὑγθθπὶ πἰ(οΓεῖ. 

Ἵ. 1γε64 απιίσγμο ἰεσὶς ργαοερία δομίσπα διπί. ᾽πε 

ἑάοπιφμ ἐεὶ εἰτί μαι Τ εαϊπεπίὶ ἰεσὶείαίον. --- ΥἸΘΔΘη᾿ 

ᾳυοπιοάο ποιι στο ᾿216, 564 θοεηἠλι6 πηϑφη8 ΡΪ6 πᾶ 

δἰ ργθοορία 1 51 νϑγοὸ Ὀγορίογοα θα βίδιογαπ Π1ΟΪ6 - 

8ί11π| ὉΠΟΓΟΒΙΠΠΠ]116 νοσδ5, αι πιοϊοδιϊ 8, 402580, οἱ 

44 οπογοϑίιϑ δἰ(., Ὡ01} θεοί γα, 8 ποη ἰγαβοί ἦ ()υ 8 

βανογίογ, αυὶϊ που) οἱ} ρα οπ85 γοροὶϊί, δὴ αυΐ ἰγλουη- 

ἐπ Ἶ φυΐ τηρροίνηλ Ρμοφί ρογαοίδπι ΓΘ], ΒΌΡρρ εἶ 5ιὉ- 
ἡ! ν 8η αυἱΐ ἰρϑίυ5 σοπουρίδοσηί2 ᾿υθδὲ ἀδγα ροθη85 

δι ρα 88 ἱπηηογί} 165 ἢ ὙἹάδιθ,, [η σοηίγάγηιηι {18 
ἙΟΏνΟΓΒΙΠΙ 586 ΒΟΓΠΟ ΟΠ. Νδη) Ὑθί ΓΙ 8 1618 θου8, 

ηι6πὶ ἰρϑὶ ἀΐουηι ογιιάο  οἢλ 6556, πηδηβιοῖι8 ἰηγθη]6- 

10: που δυίθιη ἰορὶ5 ἤθι5, 4υθπ) 6556 θοηλπὶ ἱρϑὶ 

(Διοπίυγ,, πιοἰοδίυβ δἱ Ομ ΓΌβι5 δϑουηΐιπ) ἰΠΠ σαι 

διυἰιη. ΝῸΒ φυΐρρα υπῦπὶ ουὐπιάδπ)4υ6 αἰο᾽ πλυ8 

υἱνείυδαιο Τοϑιδιιθηιὶ ορ ἰϑἰαιοτοπι, αυὶ οἰππὶα υἱ (6- 

«οὐαὶ ἀϊδραηδονὶ, οἱ ἰϑιρογιηὶ ἀἰβογ πηὶῃὶ υἱγίυ841:6 
ἰοχίβ αἰ εγοηιίαπι ἀρίαν!ι. ᾿σίίαγ πος || ργϑοορία 
ογυ 6118, πους ἰνοο οηθγοϑᾶ γα] πιο] δϑί8, 56 υἱγ8641}6 
80 ὑπὰ ολάοισυθ γον ἀθι(ἰὰ ρτγοἢοϊβοιπίυν. Οιοά 
δἰΐπ) ρθε γαίθγθῃ υοαυδ ἰοβθηὶ ἀδάεογί!, δυάϊ 
φιοριιοίδηι ἀϊοοηΐθη), ἱπιὸ (ἀϊποι άπ πηι 68.) 6δἱ ᾿ἰϊυμη 
οἰ ρΡγορδιοίδιῃ : δίξροπαπι υοϑὶς ἰφείαπιοπίμηι., πον 

Φοοιπάμπι ἰοδίἰαπιεπίιιηι φιοά αἱεροεξιὶ ρμαί(γίϑιιδ νε- 
δἰγὶς (2 6γ. δ1. δ1. 52). Ουοά 5] ἰος ἤθη γεοὶρίδι ἷ8 
αὖυἱ Μοηϊοϊ οι ἡ ογῦο ἰαθογαιί (α), δυάΐαι Ραυϊυη 

ἢνοο ἰρδιπι ΓυΓβ08 ἀϊσοηίεπι : Αὐγαλαπι πηι ἄμος βίϊοα 
παϑειΐ ; πππιηὶ 46 αἀποὶϊ ία, εἰ ἀπιιηὶ ἀδ ἰἰϑότα. ἤ ας απίεπι 

διηϊ 40 (6διαπιεπία ((ἀαίαί. Δ. 32. 34). Θιοπηδἀπχοάυπ 

Φγζο ΠΠΠ| ς αἰ νου 8:8 811} ΠῊῸ ΠΙΘΓΘα, ὉΠ} Δ016Π) ΥἱΓ : δἰ6 
οἱ ος ἰοοο ἀυο Τοδίδηγοπία,, ὕὑμυϑ ἰορἰβαίον. Εἰ υϊ 

ἦϊδο85, υἱδη Θδη) θη 4116 [1556 υἱΓΟ 406 πιαηϑισὶυ- 

(α) Μαμίεἰμεί ἀ6 φαίδιμα τοὸχ Ἰοχυίιυς ΟἸΝγυβοδίοπιυε, 
ψρῖις Γοβιδπημοηϊυ ποῦ δάἀπι  ἰ6,ϑηι. 

3. ΦΟΑΝΝΙΘ ΟΠΑΥΘΟΒΤΟΜΙ ἈΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4.3 

ἀϊποιῃ : ᾿ΠΠ}|ς φυϊάδπι ἀϊχί!, Οεμέμηι ργὸ οσμίο ; Ἰὶὶς δι.» 
161} : δὲ φηὶδ (6 μεγοιι45ογῖ, πὶ πιαχὶ ἰαηὶ ἀεΦΙΘΥαπι, ϑογίς 
{{Π| εἰ αἰεγαηι. () δι πδὐπηοάμμν δηΐπι ἢ} ὑπιογα δὺμ- 

Ρ οἱ Ἰιθἀοπίοπ) Γαιΐηαὶ ; ἢἰς συοαυα δοάδῃ πιοάο. Εἰ 
4υοπιούο, ᾿ἰμᾳυΐ65, οὐπὶ 8681 ᾿} τπ οἱ ἴδηι ργε θογοῖ 

Ουϊά δος ἰΔηάσιῃ ἢ Νοη δηΐπὶ υἱ πηοιυπι 5οῖνηῖ 06 

Ῥγαοὶρί!, βοά υῦδι ργα θοῦ ᾿ρϑὶ πιοάσπι 56 ΡΓΟΓΘῈ5 
δβαιϊϊηὰϊ ; ποααρ αἰχὶϊ ἐπ απ ἰα!ραηα υγα, γογυπὶ [11] Π6 

Ῥυηίδβ ; δίιηυΐ ροΓΟυ3ΘΟΓΘΠῚ δὶ ρογϑἰβίδι πιλρὶβ (ΟΥΓ6 ἢ 5, 

οἱ Ρογουβϑυπι) ΘΟη5011η85. ὙΘΡΙΠ ᾿ιδοῸ,, υἱ 5ἱ ηυΐ5 ἰη 

ἀγΔΏδΟΌΓΒι ἀὸ οπνΐ θυ ργροαριὶδ ἸΟφι ἘΠ Γ, ἃ ποθὶς 

ἀϊοία δυο. 78: δαὶ ψγοροϑβίυπη ΓοάΐγΓα ἤρΟθθΦ6 οϑῖ, 

ΠΘΟΠΟΠ 56 γΐο πὶ ὨγΪ0.5 ἀϊσίογιην γοροίογο. (μὲ ἐγαξοί αι 

[Γαἰγὶ δι0 ἰΘΠΊΘΓΟ,, γειξ τὶ! ἡμαϊεῖο,, ἰηηυϊι. Νοη οηΐηι 

ῬΓΟΓΒΙΙ5 ΓΟΠῚ δ5ι15.0}}1} : ᾿γίηιο., 4 ἃ ποι) ροίοϑὶ ἰιοῖπο 

Δηΐη) ΔΠδοι  υ08 ρΓύγϑυθ ἰἰογαγὶ ; 564. 1 |05 γριΐ μοῦ 

υϊάσπ) ροβϑυπηυβ., Δ 5411.6 ἢΠΠ}1|8 Οπηῃίμο 6856 0") Ρ03- 

δυπλι8; ἀδίηἀθ,, φυΐϊά {16 δηΐπιὶ πιοίυβ 01}}}8 65. ϑἱ 

᾿|10 δοίδπηιϑ ορρογίιηα υἱἱ. ΡῬεγραπάα δηΐ αυδηίᾶ 
Βοη8 διιυ]ογιὶ Ραυὶ ἱγὰ θην σον ἢ ]05. ΝᾺΠπι οἱ ᾿Π 108 

ἃ πιδσηα μαδία ἢ βορὰν]; (αϊ]οίδγιπι ἰἰ6 πὶ σοηίδηι 12- 

521) ΡῈΓΡ ἰδ ΓΘΟΌΡΟΓΑΝΙ, Δ[105406 πηυ]υ5. Θυοὰ 

ΘΟΓΖΟ ἰοπΊρυ8 ἰγὰ: ορρογίυηυηιν 68ι ἢ Θυληάο ᾿θἢ Π08 

ἴμβο8 υἱοἰβοί Π}}Γ, 564 4105 ροιυϊδιι ας γαργιηϊπηυβ., 

ἀ65:465 οομνογι 8. (οὐ ἰοπηρυ5 ἤθη ορρογιυυπι 

Θυληο Π08 'ρ5608 1ι]6Βο 6 ῃ (68 ἰά [Δεἰπιυ8. Θμοά ΡἈὰιυ- 

115 οοἰνίθ6.)5 ἀΐοθθαὶ : Νοπ υοςπιοίϊρεος υἱπαϊσαπίες, 
αϊεεῖΐ, εο4 ἀαἰ6 ἰοσμηι ἱγτα (οηι. 13. 19). Θυληθο ἀδ 
Ρδουμ 8 ΠΠἰραηυ5. Νάπι οἱ μος [κἰ8 ναγυΐς βυδίυϊι : 

Ομαγα ποη πιασὶς ἱη)ιγίαηι αοεὶρὶ (5 7 φμαγα ποπ πιδσὶβ 

[γταμάφηι ρμαϊἱππὶ ( 1. ογ. 0. 7) ἢ ϑδίουϊ οηἰπὶ πο ἰτΆ 

Βιρογνδοδηθᾶ 6δί,, δὶς || ποοδϑϑογὶα οἱ υ}}}}5. Ὑ γυηι 

011} 6 σοηίΡαΓΟ (δεοίυηϊ, οἴεγαι!, οἰ πη] γα ἀΓ ἢ - 
οἰυπίυγ,, ΓΟβοΪυἱἱ οἱ π})0}}68., οὐπὶ [:Ὁ5ιπ 4] υτὰ νΥἱ - 

ἀδιι : 4ι5 ἀιηθ0 σΟηι!ΓΑγία διη1 νι  1ο15 ἰορίθυϑ. 
Νοη δγδο ἰγαϑοὶ Ἰηἰαυϊπὶ οοἱ, 86 ἱπορρογίυῃα ἰΓΑβεί. 
ἰάδο ρῥγορ δία ἀΐσαθαὶ : ᾿γαδεῖμιϊμδ, οι ποίδι6 ρμεέεζαγε. 

Αμὲὶ αμίοηι αἀἰχοτὶ! [γαϊγὶ διιο, ταζα, τι εγὶΐ οομποῖϊ[ο 

( Ῥεοαί, 4. 5). Οοποιϊϊίυπι ἢΐς, ἰυάϊοίαπι ΠΕΟγογυπι 

γοοδὲ. Οιοά ἰάδο πυπς ροϑυΐθ, π6 υὐίΐᾳυς νἱἀογοίυγ 
πονὰ αἱ ρογοαγίπα ἀΐσογο. ΠΠἸυἀ δυίοπι, ἤσορα, ποη 
τηδφηδὲ ΘΟηΙυ 6 188 γοχ οδί, βϑὰ ροϊΐα5 σοηϊοιηρίυ8 6ἱ 
ποχ!χοπιΐς. Θυοπιδάπιοάυπ), Θηἰπὶ ΠΟ8 [2 π|}}}}5 84} |5418 
ἱπῆπιϊ στγδάυδ ἱπιρογδηῖοθ ἀοίπυβ : Υδάδ ἔἰ, ἀϊς ἴιὶ 
ἢ} : δὶς φυΐ ϑυγογυπὶ ᾿ἰπφυά υἱυπίυγ, γοοο Δοὰ υἱὶ 
βοίεηϊ, Τὰ βἰχηϊβοαηίο5. ϑεὰ Ὀδηΐχηι5 θδυβ νεῖ πιϊηὶ- 
τηΔ δυϑὶ , ἰυῦθ 8 ΠΟΒ ΓΟΥΘΓΘΉΓΟΣ Π.0110 ἅζο γα, οἱ 

οὐ ὨΟΠΟΡΟ ἀῤορηιὶ, υἱ Ρ6Γ δ. οἰἶδηι) πη] οΓὰ 1014η- 
ἴυγ. (μὲ αἰοηι ἀἰχετίἐ,, [αἴ6., τοῖα ἐγ! σείιόππα ἰσπὶδ. 
Ἦος ρῥγαοορίυμ πὶ} 1}8 βγῶνα οἱ οῃγοβυπὶ Υυἱϑυπὴ Θϑὶ : 
δἷ ΓΟ ὑπὸ 5ἰπιρ οἱ γοῦΡῸ ἱδπίυπι ἀουοδπιυδ 8:0 ]:- 
αἰαπι ᾿Ιυδγο. Ουϊάδην γογῸ ἰὸς ἰρβυη ΠΥρΡΟΓΡΟΙο6 ἀϊ- 
οἴυπι οχἰδιϊπιδηϊ. ὅ' 6 ὙΘΓΘΟΓ 6 ΥΩ ΓΌΪ5. ᾿ς η05 ἀθοὶ- 
Ρίδπίοβ, Γαῖρβα δχιγοηυηι δ θολπηυ8 δυρρ] οἰ ΌΠι. 

ὃ. [τὰ σὨΓ τεργίπιεπάα. (οπίιμηοίϊα τ! ἱπιοίεγαδὲ- 

ἐϊιι8. --- αν, 4φυῶϑ8ο, οπδγοϑυπ Υἱάοιυγ 6556 ΡΓΕΟΟ- 
Ρίυπι 1 Αἢ ποβοὶσ Ρ]ογάχυθ βιιρρ) οἶδ οἱ ροοοδία ἃ τοῦ- 

δὲ5 ἐπι ἀυοογα ἢ ῬῸΓ σογθα δηΐπι Οἱ ΒρΒοιηΐδ οἱ 

αὐποφαῖὶο θ6ἷ ; Ῥ6Γ νδγ "8, σον οἷα οἱ οοηιυ τ 6 1125, ῃ6 1 - 
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ἀγοραὶ, χαὶ οἰχία', χαὶ γῇ, χαὶ θάλαττα, χαὶ πᾶσα 

ἐνεπλήσθη ἡ οἰχουμένη ; Παντέ που δῆλον. Εἰ γὰρ 
νόμων ὄντων χαὶ φόθου χαὶ ἀπειλῇ ;, μόλις αἱ πονη- 
ραλ ἐπέχονται γνῶμαι " εἰ καὶ αὕτη ἀνήρητο ἡ ἀσφά- 
λειᾶ. τί τὸ χωλύον τὴν καχίαν αἱρεΐῖσθαι7"; πόστν͵ δὲ 
οὐχ ἂν εἰσεχιύμασεν εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον ἡ λύμη ; 
Οὐδὲ γὰρ τοῦτο ὠμότητος μόνον, τὸ συγχωρεῖν τοῖς 
χαχοῖς ἃ βούλονται πράττειν ἀλλὰ χαὶ ἕτερον οὐχ 
ἔλαττον τούτου, τὸ τὸν ἠδιχηχότα μὲν οὐδὲν, χαχῶς 
δὲ πάσχοντα εἰκῇ καὶ μάτην, περιορᾶν ἀπρονόητον. 
Εἰπὲ γάρ μοι, εἴ τις ἀνθρώπους μοχθηροὺς παντα- 
χόγεν συναγαγὼν "5, χαὶ ξίφεσιν ὁπλίσας, ἐχέλευσε 
χατὰ τὴν πόλιν περιιέναι πᾶσαν, χαὶ τοὺς ἀπαντῶν- 
τις χατασφάττειν ἅπαντας, ἄρα ἂν" ἣν τι τούτου 
θηριωδέστερον ; Τί δέ; εἴ τις ἕτερος τοὺς μὲν ὑπ᾽ 
ἐχείνου χαθοπλισθέντας ἔδησε χαὶ χαθεῖρξε μετὰ σφο- 
δρότητος πάσης, τοὺς ὃὲ ἀποσφάττεσθαι μέλλοντας 
τῶν ἀνόμων ἐχείνων ἑξήρπασε χειρῶν' ἄρα ἂν ἦν τι 
τυύτον φιλανθρωπότερον ; Ταῦτα τοίνυν καὶ ἐπὶ τὸν 
γόμον μετάθες τὰ ὑποδείγματα. Ὁ μὲν γὰρ χελεύων 
ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ ἐξορύττειν, ὥσπερ τινὰ 
δεσμὸν ἰσχυρὸν τὸν φόβον ταῖς τῶν πονηρῶν ἑνέδαλε 
ψυχαῖς, χἀχείνῳ προτέοιχε τῷ τοὺς ξιφήρεις ἐχείνους 
γαθειργνύντι δ᾽" ὁ δὲ μηδεμίαν τιμωρίαν αὐτοῖς τι- 
θεὶς, μονονουχὶ ὁπλίζει τῇ ἀδείᾳ, χἀχεῖνον μιμεῖται 
τὸν ἐγχειρίσαντα αὑτοῖς τὰ ξίφη, χαὶ χατὰ τῆς πό- 
λεως ἀφέντα πάσης. ᾿ 

ζ΄, Ὁρᾷς πῶς οὐ μόνον 5 ὠμότητος, ἀλλὰ χαὶ πολλῆς 
φιλανθρωπίας ἐστὶ τὰ ἐπιτάγματα ; Εἰ δὲ βαρὺν διὰ 
ταῦτα χαλεῖς τὸν νομοθέτην χαὶ φορτικὸν, ποῖον [915] 
ἐπιπονώτερον, εἰπέ μοι, χαὶ βαρύτερον ""; τὸ μὴ φο- 
νεύειν, ἣ τὸ μηδὲ δ ὀργίζεσθαι ; τίς σφοδρότερος, ὁ 

ποῦ φόνου δίχας ἀπαιτῶν, ἣ ὁ καὶ 55 τῆς ὀργῆς, ὁ 
τὸν μοιχὸν μετὰ τὴν πρᾶξιν ὑποδάλλων τῇ τιμωρίᾳ, 
ἣ ὁ χαὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς χελεύων δίκας διδόναι, 
χαὶ δίκας ἀθανάτους ; Ὁρᾶτε ὅτι εἰ: τοὐναντίον αὐ- 

τοῖς ὁ λόγος περιετράπη; χαὶ ὁ μὲν τῆς Παλαιᾶς 
Θεὸς, ὄν φάσιν ὠμὸν εἶναι, εὑρεϑήσεται ἥμερος χαὶ 
πρᾶος" ὁ δὲ τῆς Καινῆς, ὃν ἀγαθὴν ὁμολογοῦσι, φορ- 
τιχὸς χαὶ βαρὺς κατὰ τὴν ἐχείνων ἄνοιαν. Ἡμεῖς 
γὰρ ἕνα χαὶ τὸν αὐτόν φαμεν ἑχατέρων τῶν Διαθηχῶν 
νυμοθέτην, πρὸς τὸ δέον πάντα οἰχονομήσαντα, χαὶ 
τῇ τῶν χαιρῶν διαφορᾷ τὴν διαφορὰν ἑχατέρας τῆς 
ν)μοθεσίας ἁρμόσαντα. Οὐχοῦν οὔτε ἐχεῖνα ὠμὰ τὰ 
ἐπιτάγματα, οὔτε ταῦτα ἐπαχθῆ χαὶ φορτιχὰ, ἀλλὰ 
μιᾶς χαὶ τῆς αὑτῆς χηδεμονίας ἅπαντα. Ὅτι γὰρ καὶ 
τὴν Παλαιὰν αὐτὸς ἔδωχεν 57, ἄχουσον τί φησιν ὁ Προ- 
φήτης " μᾶλλον δὲ δ᾽ τί (χρὴ λέγειν) ἐχεῖνος χαὶ οὗ- 
τος΄ Διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην "", οὐ κατὰ τὴν 
διαθήχην ἣν διεθέμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν. Εἰ δὲ 
οὐ δέχεται ταῦτα ὁ τὰ Μανιχαίων νοσῶν, ἀχουέτω 
τοῦ Παύλου λέγοντος τὸ αὐτὸ τοῦτο πάλιν - ᾿Αδραὰμ 
γὰρ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐχ τῆς παιδίσκης, καὶ 
ἔγα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. Αὗται δέ εἰσι δύο διαθῆ- 
χαι. Ὥσπερ οὖν ἐχεῖ διάφοροι μὲν αἱ γυναῖχες, εἷς 
δὲ ὁ ἀνήρ’ οὕτω χαὶ ἐνταῦθα δύο μὲν αἱ διαθῆχαι, 
εἷς δὲ ὁ νομοθέτης. Καὶ ἵνα μάθῃς ὅτι μιᾶς καὶ τῆς 
αὑτῆς ἡμερότητος ἦν, ἐχεῖθθ μέν φησιν, Ὀφθαιμὸν 
ἀγτὶ ὀφθαλμοῦ " ἐνταῦθα δὲ, Ἐών τίς σε ῥαπίσῃ 
εἰς τὴν δεξιὰν σιαγύγα, στρέψον αὑτῷ καὶ τὴν 
ἄτην. “Ὥσπερ γὰρ ἐχεῖ τῷ φόδῳ τοῦ πάθους σω- 
φρονίξει τὸν ἀδιχοῦντα, οὕτω χαὶ ἐνταῦθα. Καὶ πῶς, 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΞΕΌΜ ΠΟΝῚ;.. ΧΥΙ. 4.8 

φησὶν, ὁ χελεύων αὐτῷ χαὶ τὴν ἄλλην παρέχειν ; Καὶ 
τί τοῦτο; )ὐ γὰρ τὸν φόδον ἐκλύων τοῦτο ἐπέταξεν, 
ἀλλὰ αὐτῷ χελεύων παρέχειν τοῦ παντὸς ἐμφορεῖσθαι" 
οὐδὲ εἶπεν, ὅτι ᾿Ατιμώρητος ἐχεῖνος μένει, ἀλλὰ, Σὺ 
μὴ χολάσῃς᾽ ὁμοῦ χαὶ τὸν πλήττοντα μειζόνως φοδῶν 
ἐπιμένοντα, χαὶ τὸν πληττόμενον παραμυθούμενος. - 
᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν, ὡς ἄν τις εἴποι, ἐν παρόδῳ περὶ 
πασὼν τῶν ἐντολῶν ἡμῖν εἴρηται. ᾿Αναγχαΐο" ὃξ ἐπὶ 
τὸ προχείμενον ἐλθεῖν, χαὶ τῆς ἀχολουθίας ἔχεσθαε 
τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων. Ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδε.ἢ-. 
φῷ αὑτοῦ εἰκῆ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει, φησίν... 
Οὐ γὰρ πάντη τὸ πρᾶγμα ἀνεῖλε " πρῶτον μὲν, ὅτι 
οὐχ ἔστιν ἄνθρωπον ὄντα παθῶν ἀπηλλάχθαι - ἀλλὰ 
χρατεῖν μὲν δυνατὸν, ἐχτὸς δὲ αὐτῶν παντελῶς εἶναι 
ἀμήχανον" ἕπειτα "', ὅτι χαὶ χρήσιμον τουτὶ τὸ 
πάθος, ἂν μετὰ τοῦ προσήχοντος εἰδῶμεν "5." αὐτῷ 
χεχρῇσθαι χαιροῦ. Σχόπει γοῦν ἡλίχα εἰργάτατο 
ἀγαθὰ ἡ τοῦ Παύλου ὀργὴ ν ἡ κατὰ Κορινθίων τότε 
γενομένη". Καὶ γὰρ καὶ ἐχείνους αὕτη μεγάλης 
λύμης ἀπήλλαξε’ χκαὶ τὸ Γαλατῶν δὲ ἔθνος ταύτῃ 
πάλιν ἐχπεπτωχὸς ἀνεχτήσατο, χαὶ ἑτέρους δὲ "5 
πλείους τούτων. Τίς οὖν ὁ προσέχων τῆς ὑργῆς χαι- 
ρός; "Ὅταν μὴ ἑαυτοῖς [214] ἀμύνωμεν, ἀλλ᾽ ἑτέρους 
σχιρτῶντας ἀνέχωμεν "", καὶ ῥᾳθυμοῦντας ἐπιστρέ - 
φωμεν. Τίς δὲ ὁ μὴ προτήχων ; Ὅταν ἑαυτοὺς ἐχδ:- 
χοῦντες τοῦτο ποιῶμεν. Ὅπερ οὖν καὶ ὁ Παῦλο; χω- 
λύων" ἔλεγε "Μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦγτες, ἀγαπητοὶ, 
ἀλ.1.ὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ. Ὅτσν περὶ χρημάτων 
μαχώμεθα. Κα; γὰρ καὶ τοῦτο ἀνεῖλεν εἰπών " Διατέ 
οὗ μαμλιῖον ἀδικεῖσθε; διατί οὐ μᾶ.1.1:ον ἀποστε- 
ρεῖσθε; “Ὥσπερ γὰρ αὕτη περιττὴ, οὕτως ἐχείνῃ ᾽ 
ἀναγχαία χαὶ λυσιτελῆς. ᾿Αλλ᾽ οἱ πολλοὶ τοὐναντίον 
ποιοῦσιν, ἐχθηριούμενοι μὲν, ἡνίχα ἂν ἀδιχῶνται, 
ἐχλυόμενοι δὲ χαὶ μαλαχιζόμενοι, ἡνίχα ἂν ἕτερον 
ἐπηρεαζόμενον βλέπωσιν "ἢ " ἅπερ ἀμφότερα ἀπεναν- 
τίας ἐστὶ τοῖς νόμοις τοῖς εὐαγγελιχοῖς, Οὐ τοίνυν τὸ 
ὀργίξεσθαι παράνομον, ἀλλὰ τὸ ἀχαίρως τοῦτο ποιεῖν. 
Διὰ τοῦτο χαὶ ὁ Προφήτης ἔλεγεν Ὀργίζεσύε, καὶ μὴ 
ἁμαρτάνετξε. --- Ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ, 
Ῥωκὰ,ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ. Συνέδριον ἐνταῦθα 
τὸ διχαστήριον τῶν 'Εδραίων' φησέ᾽ τέθειχε δὲ αὐτὰ 
νῦν, ἵνα μὴ πανταχοῦ δόξῃ ξενίζειν καὶ χαινοτομεῖν. 
Τὸ δὲ Ῥακὰ τοῦτο οὗ μεγάλης ἐστὶν ὕόδρεως ῥῆμα, 
ἀλλὰ μᾶλλον χαταφρονήσεως χαὶ ὀλιγωρίας τινὸς 
τοῦ λέγοντο;. Καθάπερ γὰρ ἡμεῖς ἣ οἰκέταις, ἧ τισι 
τῶν χαταδεεστέρων ἐπιτάττοντες λέγομεν" Ἄπελθε 
σὺ, εἰπὲ ᾽.8 τῷ δεῖνι σύ" οὕτω χαὶ οἱ τῇ Σύρων χεχρη- 
μένοι γλώττῃ Ραχὰ λέγουσιν, ἀντὶ τοῦ, Σὺ, τοῦτο 
τιθέντες. ᾿Αλλ᾽ ὁ" φιλάνθρωπος Θεὸς καὶ τὰ μιχρό- 
κατα ἀνασπᾷ, χαϑηχόντως ἡμᾶς χεχρῆσθαι ἀλλήλοις 
χελεύων, χαὶ μετὰ τῆς προσηκούσης τιμῆς, χαὶ ἵνα 
διὰ τούτων χαὶ τὰ μείζονα ἀναιρῆται. Ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ, 
Μωρὲ, ἔγοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.Πολ- 
λοῖς τοῦτο βαρὺ χαὶ φορτιχὸν ἔδοξεν εἶναι τὸ ἐπίταγμα, 
εἴγε ῥήματος Ψιλοῦ τοσαύτην μέλλομεν διδάναι δίχην δ" 
χαί τινες αὐτὸ χαὶ ὑπερθολιχῶς μᾶλλον εἰρῆσθαί 
φᾶσιν. ᾿Αλλὰ δέδοικα μὴ λόγοι: ἑαυτοὺς ἔνταυθα ἀπα- 
τήσαντες, τοῖς ἔργοις ἐχεῖ τὴν ἐσχάτην ὑπομείνω - 
μεν " τιμωρίαν. 

η΄. Διατί γὰρ, εἰπέ μοι, φορτιχὸν εἶναι δοχεῖ τὸ ἐπί- 
ταγυα ; Οὐχ οἶσθα, ὅτι αἱ πλείους τῶν τιμωριῶν καὶ 
τῶν ἁμαρτημάτων ἴ ἀπὸ δημάτων ἔχουσι τὴν ἀρχὴν; 

7 αἰρεῖσθαι] δὶς Β. (. 0. αἱρεῖσθαι Ε. αἱνεῖσθαι Ε΄. μοβὶ ᾿". ν. διά. ἣν Β. Ε. τί τὸ χωλύον ἦν " χαχίαν ἀναιρεΐ- 
σθαι Α. “5 ἀνθριύπους] δ. τοὺς πανταχοῦ Β. 5' ἄν οπν. Α. (΄. τι ὁπ. Ε.. θη 
58 χαθείργοντι Β. "ἢ μόνον] Δἀι]. οὐχ Εα(.. οἱ εἰς σοτΓ. Β. 
86 ὁ χαί] χαὶ ὁ [). Ε 571 δέδωχεν Εἰ, 58 
ποη ἰιᾶῦοηι (ὑ, Ε΄, νἱι, δάμοι. 
δσιαγ. τὴν δεξ. Α, 5! ἔπειτα] δὐι!. δέ Β. 

ν Ρ- Ρ. χρῆσθαι. ἢ. 5" γινομένη Α. (. 
Ἶ χωλύων)] χωμι 
εἰπέ. οἱ οοει, (ὑ. 
7 ἁμαρτιῶν Ὁ. Ερ. 

μᾶλλον δὲ... οὗτος] τί γὰρ χρὴ λέγειν ἐχεῖνος χαὶ αὖτ 
89 διαθήχην λ(. χαινὴν (. Ε, 59 ἐχεῖ! τ 

553.92 εἰδῶμεν] δὲς Δ. Β. (β.ἡ οἱ εἰ ργο ἄν Β.) οπιογὶ οατη Ερ. οἴδα - 
95 δέ οῃη. Α. ΕΚ, Ε΄. 

υδὼν Ο. Ὁ. Ε. "6 χἀχείνη Α. (, 5 ἴδωσιν. Β. ! Ἕ δραίων) Ἰουδαίων Β. Ε.Ερ. “5 εἰπέ] ἣ 
δ Αλλ᾽ ὁ) δὶς ἢ. Ερ. εαιονὶ Ὁ δέ. ὃ δίχην 5:ς Β. Ε΄, Ερ. οαἰοεγ τιμωρίαν. ὁ ὑπομένωμεν Εἰἰα, 

ριωδέστερον Ϊ] χαλεπώτερον Δ. 
δὲ βαρύτερον] φορτιχόν Ε΄. Ατπ. 55 μὴ ν᾽ μή Δ. Ὁ. Ε΄ 

ς Α. (Ἰαυπυ}Δπη} 
5,6 Δ. Β. νηψο χἀκεῖ. ίοτ εἰς τὴν 

9" ἀγέχωμεν) ἄγχωμεν (. ἐπέχωμεν Α. 



Φι9 

Μαὶ γὰρ βλασφημίαι διὰ ῥημάτων, χαὶ ἀρνήσεις διὰ 
ῥημάτων, χαὶ λοιδορίαι, χαὶ ὕδρεις, χαὶ ἐπιορχίαι, 
χαὶ τὸ ψευδομαρτυρεῖν [5 χαὶ ἀναιρεῖν]. Μὴ τοίνυν 
ὅτι ῥῆμά ἔστι ψιλὸν ἴδης “ ἀλλ᾽ εἰ μὴ πολὺν ἔχει τὸν 
ψίνδυνον, τοῦτο ἐξέταζε", Ἢ ἀγνοεῖς, ὅτι ἐν τῷ τῆς 

ἔχθρας καιρῷ, τῆς ὀργῆς ἐκχαιομένης, καὶ τῆς ψυχῆς 
ἐμπιπραμένης, χαὶ τὸ μιχρότατον μέγα φαίνεται, χαὶ 
τὸ μὴ λίαν ὑδριστιχὴν φορτιχὸν εἶναι δοχεῖ; Καὶ 
πολλάχις τὰ μιχρὰ ταῦτα καὶ φόνον ἔτεχε, χαὶ πό- 
λαις ὁλοχλήέρους ἀνέτρεψεν 15, “Ὥσπερ γὰρ, φιλίας 
οὔσης. χαὶ τὰ ἐπαχθὴ κοῦφα οὕτως, ἔχθρας ὑπο- 
χειμένης, χαὶ τὰ μιχρὰ ἀφόρητα φαίνεται" χἂν ἁπλῶς 
λεχθῇ, μετὰ πονηρᾶς ὑπονοίας εἰρῖ,σθαι νομίζεται. 
Καὶ χαθάπερ ἐπὶ πυρὸς, ἂν μὲν μιχρὸς σπινθὴρ ἧ, 
χἂν μυρία [315] παραχέηται ξύλα, οὐ ῥᾳδίως αὐτῶν 
ἐπιλαμθάνεται " ἂν δὲ σφοδρὰ χαὶ ὑψηλὴ γένηται ἡ 
φλὸξ, οὐ ξύλων μόνον, ἀλλὰ χαὶ λίθων καὶ πάσης εὐὖ- 
χόλως τῆς ἐμπεσούσης ὕλης ἀντέχεται, καὶ δι᾽ ὧν 
εἴωθε σϑέννυσθαι, διὰ τούτων ἀνάπτεται "" μειζόνο)ς" 
(τινὲς γάρ φασιν, ὅτι τὸ τηνιχαῦτα οὐχὶ ξύλα μόνον 
χαὶ στυππεῖον χαὶ τὰ ἄλλα τὰ χαυστιχὰ "", ἀλλὰ χαὶ 
ὕδωρ ἑξαχοντιζόμενον μᾶλλον αὐτῆς ἀναῤῥιπίζει τὰν 
δύνα μιν)" οὕτω δὴ χαὶ ἐπὶ τῆς ὀργῆς ὅπερ ἂν φθέγξη- 
ταί τις, τροφὴ γέγονεν εὐθέως τῇ πονηρᾷ ταύτῃ 
πυρὰ, “Ἄπερ ἅπαντα προαναστέλλων ὁ Χριστὸς, τὸν 
μὲν ὀργιξόμενον εἰχἣ χατεδίχασε τῇ χρίσει (διὰ τοῦτο 
καὶ 18 εἴρηχεν, Ὃ ὀργιζύμενος ἔνοχος ἔσται τῇ 

ον κρίσει), τὸν δὲ λέγοντα, Ῥαχὰ, τῷ συνεδρίῳ. ᾿Αλλ᾽ 
οὔπω ταῦτα μεγάλα" ἐνταῦθα γὰρ αἱ τιμωρίαι. Διὰ 
«οὔτο τῷ μωρὸν ὀνομάξοντι τὸ τῆς γεέννης προσέθηχε 
πῦρ, νῦν πρῶτον γεέννης ὄνομα εἰπών. Πρότερον 
γὰρ " περὶ βασιλείας πολλὰ διαλεχθεὶς, τότε ταύτης 
ἐμνήσθη " δειχνὺς ὅτι ἐχείνη μὲν τῆς αὐτοῦ φιλαν- 
θρωπίας χαὶ γνώμης ἐστὶν, αὕτη δὲ τῆς ἡμετέρας 
ῥᾳθυμίας. Καὶ ὅρα πῶς κατὰ μιχρὸν πρόεισιν ἐν ταῖς 
τιμωρίαις, μονονουχὶ ἀπολογούμενός σοι, χαὶ δειχνὺς 
ὅτι αὐτὸς μὲν οὐδὲν βούλεται τοιοῦτον ἀπειλεῖν, ἡμεῖς 
δὲ αὐτὸν εἰς τὰς τοιαύτας ἔδχομεν ἀποφάσεις. Σχόπει 
γάρ" Εἶπον, φησί" Μὴ ὀργισθῇς μάτην, ἐπεὶ ἕνοχος 
εἴ" τῇ χρίσει. Κατεφρόνησσς τοῦ προτέρου. Ὅρα τέ 
ἔτεχεν ἡ ὀργή᾽ εἰς δόριν σε εὐθέως ἐξήγαγε" Ῥαχὰ 
γὰρ ἐχάλεσας τὸν ἀδελφόν. Πάλιν ἔθηχα ἑτέραν τιμω- 
ρίαν, τὸ συνέδριον. “Ἂν καὶ ταύτην παριδὼν ἐπὶ τὸ 
χαλεπώτερον προέλθῃς, οὐχέτι σα τοῖς συμμέτροις ᾿5 

τούτοις τιμωροῦμαι, ἀλλὰ τῇ τῆς γεέννης ἀθανάτῳ 

χολάσει, ἵνα μὴ λοιπὸν καὶ ποὺς φόνον ἀποπηδήσῃς. 
Οὐ γὰρ ἕςτιν, οὐκ ἔστιν οὐδὲν ὕδρεως ἀφορητότερον, 
χαὶ ὃ μάλιστα δύναται δάχνειν ἀνθρώπου ψυχήν, 
“Ὅταν δὲ καὶ αὐτὸ τὸ ῥῇμα τῆς ὕδρεως πληχτιχκώτε- 
ρον ἧ, διπλὴ γίνεναι ἡ πυρά. Μὴ τοίνυν τὸ τυχὸν νο- 
μίσῃς εἶναι τὸ χαλέσαι μωρόν. Ὅταν γὰρ "ἷ ᾧ τῶν 
ἀλόγων διεστήχκαμεν, χαὶ ᾧ μάλιστά ἐσμεν ἄνθριυποι, 
τῷ νῷ καὶ τῇ συνέσει, τοῦτο ἀφέλῃ τὸν ἀδελφὸν, 
πάσης αὐτὸν ἀπεστέρησας τῆς εὐγενείας. Μὴ δὴ τοῖς 
ὁήμασιν ἁπλῶς προσέχωμεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν πραγμά- 
των αὑτῶν γενόμενοι χαὶ τοῦ πάθους, λογισώμεθα 
ὅσην ἐργάζεται τὸ ῥῆμα τοῦτο πληγὴν, χαὶ εἰς ὅσον 
πρόεισι χαχόν. Διὰ τοῦτο χαὶ ὁ Παῦλος οὐ τοὺς μοιχοὺς 
μόνον χαὶ τοὺς μαλαχοὺς, ἀλλὰ χαὶ τοὺς λοιδόρου:ς 
«ἧς βασιλείας ἐξέδαλε" καὶ μάλα εἰχότως. Ὁ γὰρ 
ὑδριστὴς τὸ τῆς ἀγάπης καλὸν λυμαίνεται, χαὶ μυ- 
ρίοις τὸν πλησίον περιδάλλει δεινοῖς, καὶ διηνεχεῖς 

8 ριθα ἱπείυδΆ ἄοδιιηὶ ἰη οοὐά. ργαΐογ Ε, οἰΐδπι ἷῃ Ερ. βει1 ᾿ερφῖίβθθ νἱάρῃίιν Ἰπίογρῃ. 
ἅπτεται Α. (;. |). ἐξάπτεται ἢ. 

8 χαί οἷν. ἘιΪά. ον διὰ τοῦτο... χρίσει μγοιογιηίιαρι Α. (Ὁ. 
ἐτασον Β. 19 ἀνέστρεψεν μι. 1) 

5. ΦΟΑΝΝΙΘ (ἩΠΎΘΟΘΤΟΜΙ ΛΆΘΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 450 

"ἀπεχθείας ἐργάζεται. χαὶ τὰ τοῦ Χριστοῦ διατπᾷ 
μέλη, χαὶ τὴν τῷ Θεῷ ποθεινὴν εἰρήνην χαθ᾽ ἐχάστην 
ἀπελαύνει τὴν ἡμέραν, πολλὴν τῷ διαθόλῳ διὰ τῶν 
ὕόρεων διδοὺς τὴν εὐρυχωρίαν, χαὶ ἰσχυρότερον 
ἐχεῖνον ποιῶν. Διὰ τοῦτο χαὶ ὁ Χριστὸς τὰ νεῦρα τῆς 
ἐκείνου δυνάμεως [316] ἐχχόπτων, τοῦτον τὸν νόμον 
εἰσήγαγε. Καὶ γὰρ πολὺς αὐτῷ τῆς ἀγάπης ὁ λόγος. 
Ἠ γὰρ τῶν ἀγαθῶν μήτηρ ἁπάντων, χαὶ τὸ τῶν μα- 
θητῶν γνώρισμα, χαὶ ἡ πάντα συνέχουσα τὰ χαθ᾽ 
ἡμᾶς, αὔτη μάλιστα πάντων ἐστίν. Εἰχότως οὖν τὰς 
ῥίζας τῆς λυμαινομένης αὐτὴν ἀπεχθείας χαὶ τὰς 
πηγὰς μετὰ πολλῆς ἀναιρεῖ τῆς σφοδρότητος. Μὴ 
τοίνυν ὑπερδολῆς τινος εἶναι νόμιζε τὰ λεγόμενα, 
ἀλλ᾽ ἐννοήσας τὰ ἐξ αὐτῶν χατορθούμενα, θαύμασον 
τῶν νόμων τούτων τὴν ἡμερότητα. ()ὐδὲν γὰρ “ τῷ 
Θεῷ περισπούδαστον, ὡς τὸ ἡνῶσθαι καὶ συνδεδέσθαε: 
ἡμᾶς ἀλλήλοις. Διὰ τοῦτο χαὶ δι᾿ ἑαυτοῦ χαὶ διὰ τῶν 
μαθητῶν αὐτοῦ, χαὶ τῶν ἐν τῇ Καινῇ καὶ τῶν ἐν τῇ 
Παλαιᾷ, πολὺν ὑπὲρ τῆς ἐντολῆς ταύτης ποιεῖται τὸν 
λόγον, χαὶ σφοδρός ἐστιν ἔχδιχος χαὶ τιμωρὸς τῶν 
τοῦ πράγματος χαταφρονούντων. Καὶ γὰρ οὐδὲν οὕτω 
τὴν πονηρίαν εἰσάγει πᾶσαν χαὶ ῥιζοῖ, ὡς ἡ τῆς ἀγά- 
πῆς ἀναίρεσις. Διὰ τοῦτο χαὶ ἔλεγεν’ Ὅταν πιη- 
θυνθῇ ἡ ἀνομία, ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν ποιῖ- 
ῶν». Οὕτως ὁ Κάϊν ἀδελφοχτόνος ἐγένετο, οὕτως ὃ 
Ἡσαῦ, οὕτως οἱ τοῦ Ἰωσὴφ ἀδελφοί" οὕτω τὰ μυρία 
εἰσεχώμασε χαχὰ, ταύτης διασπωμένης. Διὰ δὴ τοῦτο 
χαὶ αὐτὸς τὰ λυμαινόμενα ταύτην μετὰ πολλὴς πάν- 
τοθεν 33 ἀναιρεῖ τῆς ἀχριδείας. 

θ΄. Καὶ οὐδὲ μέχρι τῶν εἰρημένων ἔσταται μόνον, 
ἀλλὰ γχαὶ ἕτερα τῶν εἰρημένων ᾽5 ἐπάγει πλείονα, δι" 
ὧν δείχνυσιν ὅσον αὑτῆς ποιεῖται λόγον. ᾿Απειλήσας γὰρ 
διὰ τοῦ συνεδρίου χαὶ τῆς χρίσεως χαὶ τῆς γεέννης, 
ἐπήγαγε πάλιν ἕτερα συνῳδὰ τοῖς προτέροις, οὕτω 
λέγων" Ἐὰν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυ- 
σιαστήριον, κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδεῖφός σου 
ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν 
τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἀπελθὼν " πρῶτον δια.1- 
«1άγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε 
τὸ δῶρόν σου. Ὃ τῆς ἀγαθότητος ἰ ὦ τῆς φιλανθρω- 
πίας τῆς " ὑπερδαλλούσης! Τῆς εἰς αὐτὸν καταφρονεῖ 
«μῆς ὑπὲρ τῆς εἰς τὸν πλησίον ἀγάπης " δεικνὺς ὅτι 
οὐδὲ τὰ πρότερα, ἅπερ ἠπείλησεν, ἐξ ἀπεχθείας τινὸς, 
οὐδὲ ἐπιθυμίᾳ χολάσεως ἠπείλησεν, ἀλλ᾽ ἐχ 35 φιλο- 
στοργίας πολλῆς. Τί γὰρ ἂν γένοιτο τούτων ἡμερώτε- 
ρον τῶν ῥημάτων ; Ἐγχοπτέσθω 5", φησὶν, ἡ ἐμὴ 
λατρεία, ἵνα ἡ σὴ ἀγάπη μένῃ 5. ἐπεὶ χαὶ τοῦτο 
θυσία, ἡ πρὸς τὸν ἀδελφὸν καταλλαγή. Διὰ γὰρ τοῦτα 
οὐκ εἶπε, Μετὰ τὸ προσενεγχεῖν, ἣ Πρὶν ἣ προσ- 
ενεγχεῖν᾽ ἀλλ᾽ αὐτοῦ τοῦ δώρον χειμένον, χαὶ τῆς 
θυσίας ἀρχὴν ἐχούσῃς, πέμπει διαλλαγησόμενον τῷ 
ἀδελφῷ - καὶ οὔτε συνελόντα τὰ προχείμενα, οὔτε 
πρὶν ἣ προθεῖναι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μέσῳ χειμένης χελεύει 
τρέχειν ἐκεῖσε. Τίνος 5 ἕνεχεν οὕτω "Ὑ" χελεύει τοῦτο 
ποιεῖν, χαὶ διατί; Δύο ταῦτα, ὡς ἐμαὶ δοχεῖ, διὰ 
τούτων αἰνιττόμενος χαὶ χατασχευάξων" ἕν ᾳὲν, 
ὅπερ ἔφην, δεῖξαι θέλων, ὅτι πολλοῦ τιμᾶται τὴν 
ἀγάπην, χαὶ ταύτην μεγίστην ἡγεῖται εἶναι τὴν "" 
θυσίαν, χαὶ ταύτης ἄνευ οὐδὲ ἐχείνην προσδέχεται" 
ἕτερον δὲ, ἀνάγχην ἐπιτιθεὶς ἀπαραίτητον τῆς χατολ- 
λαγῆς. Ὁ γὰρ κελευσθεὶς μὴ πρότερον προσενεγγεῖν, ᾿ 
ἕως ἂν χαταλλαγῇ, χἂν "' μὴ διὰ τὴν πρὸ; τὸν πλη- 

8 ἐξ. 

"5 χαυστιχά] ὑπαναπτιχά Α. 
τ γάρ οἱ πιοχ τότε ταύτης ἐμνήσθη οἱ. Α. 

Ἐρ. "5 εἴ) ἔσῃ Κάι!. προτέρου] αὐ... ὑδρίσας Α. [5 συντ ις Κ΄. γάρ οἵη. ἢ. Εἰ, οἱ ργ. }). Νοχ πάσης 
ἀν ἀπ ΒΝ " χάρι «1.1. οὕτω Α. Ὁ. Νοη Βαθοὶ Ερ. ν" πάντοθεν] ἄνωθεν. 5 τῶν εἰρημένων] τυτον 
Α. 5" ἄπελθε Β. Ὁ. 
ὑπερδαλλούσης φιλανθρωπία; Ε΄. 
Ῥεοὸ ἃ[ίοτο είϑηὶ Ερ. διιῃ. οὐηὶ 6 γ89. 5 μείνῃ Εα(.. 
τω... ποιεῖν) τοῦτο χελεύει ποιεῖν Α. 5 τὴν οη. Β. Κ', 

Ἐ.1. Μοβη. 55 τῆς] δ04. πάντα λόγον Ἀ. ὅις Εν ι). βεά ποη ϑαποβοῖηῖ [υἷ1. ὦ τ 
32 ἀλλ᾽ ἐχ] 8ὶς !". ἀλλ᾽ ἀπό ἔρ. νυϊχὸ ἀουδι ἐχ. 2). Ἐχχοπτέσθω Α, (-. ὃ. 

"5 Τίνος] "44. οὖν Β. δά. δέ (ἡ. λα. γάρ Ε. 5 οὔ. 
3 χἤν] εἰ καί Β. 



Φι9 

ἰωγια, [αἸϑὰ ἰεειἰπιοπία, 'ρδὰ Βοπιϊεἰἀϊα. Νὰ ρίαν Ἰά 
αἰιοινδδ, φυοΐ υηυπὶ δἰὶ γοῦθιπι; δοὰ δὴ τι πὶ Πᾶ- 

μοὶ ρεγίου!!, μος Ἔχδπηΐπα. Αἢ ἱβπογαϑ, ἰηἰ πη οἰ ἰγυπὶ 
(ΟΠΊΡΟΓΘ, ουηὶ ἱγΆ δυοοδηάίτυῦ δηϊπλυ8 οἱ ἰη Πα ΠιΠδίυΓ, 

τοηὶ πηἰηἰπηδπὶ τηαθηδπὶ Υυἱάδεὶ, οἱ τηοὐΐουμ σομΥ οἰπ πὶ 
πιο  δδίυπι 65867 ΦΎΕΙ ἴδο ρᾶγνὰ οἱ Βοι οἰ ἀἰογυ τα 
οδυδᾶ ἔπαγε, οἱ εἰν 2.65 ἰηίεσγαβ δυυνονίογυηϊ. δίουϊ 
δ ἷ πὶ ἰπίον διηΐοοϑ οἰΐω τ 4υ: πιοϊεδιἃ δυηὶ, ἰανία ἀυ- 

οὐη!γ : βἷα, ἰηϊπηϊεἰ εἶα δυθογιῖδ. νοὶ πη ἷ πη ἰοἰ ΟΡ Ὀϊ- 

14 υνἱάθημιγ. ΕΠΙΔπηϑὶ δἰ ρ] οἰ 6 ἀἰοία 5ἰηϊ, πιδ]0 Δηϊ- 

πιὸ ργοΐϊδια οχἰϑιἰπηδηίυγ. ΑἋ φυσπιδι πηοάυμ ἰη ἱθη6, 
δὶ ΠΑΓΣΥΔ δοίη} δἰ, οἰϊδηγεὶ ἱππυθΓΆ ᾿ἰπα 8δι78- 

ἐδδηΐ, ποθὴ δος ἰηΠειηεηδηίον ; δὶ υογο 8 ἰη 4]10πὸ 

Παοαιηπιὰ οοπδυγαᾷαῖ, ποι ᾿ἰβηᾶ πιοάο, δοὰ οἰΐϑη ἰδ ρ 468 
αἰϊαπιυο ἱποϊἀθπίθπ πηδιογίαπι [οἰ] 6 οογγὶρὶϊ ; οἱ Ρ6Γ 
4υῖ γαβδιϊηρσουΐ δο]οί, ρῈῦ πα νἱοϊδη 8 ἀγάδι (συ! 21 
οηἰπι ἀϊουπὶ ποη ᾿ἰζηυτη πιούο, δίυρραπι δἰΐδηυδ 'ψη 8 
ΑἸπιοηίδ, δβοὰ οἰδηι) ἱπηπι 588) 84:86) πιο κὶβ Υἱπὶ ᾿ξηΐβ 

Θχοί!2Γ6) : βίς οἱ ἰὼ ἱγα δοοίεϊί : αυϊαφυϊά ἀΐχαγίβ, 4]1- 
πηδηῖυπι 1244 ηἰ ̓πορηαϊὶ βιδιίπι οἰΠποίαγ. θυ οπηΐδ 
Ομ γίβιυ8 δηῖ6 οοΟΠργ  ΠΠ6η5, 61η} 40] (6 ΠΊΘΡΟ ἰΓΔΒΟΙ ΩΓ, 
ῥυάίοῖο σοπάδημηδυ! (Ἰἀ6ο0 ἀϊχὶϊ, (μὲ ἱγαεξοὶμ, γολ8 οτὶ 

7μαϊεἶο), ἀϊοοηίθπι ΥΟ ΓΟ, ΓΔ08, ΓΟΌΠῚ 6886 δῖ σοη (ΠΟ. 

ϑοὰ ϑὸ ποηάτπι πιαβπᾶ δυηΐ : ἴω ἴος δηΐπὶ δίρου ο 
νυπὶαηιυν. [ἀοοσυθ οἱ 4ευἱ [Δ(υνπὶ ὩρροΙ]νογὶ!, χοίιθη- 

"5 ἔζπδιῃ δά͵δοὶί : πυποηι6 ργμηθην σον α: νΟΟ πὶ 
Ῥγοιυ!, ΡῬευβ οηἷπιὶ τηυϊ8 ἀ6 τορηο Ἰἰοφιυΐυδ, ἰμης 

ὁληὶ ΠΘΙΠΟΓΑΥΪ ; Οδίοηάδηδ ᾿Πὦ αυΐϊάδπι Ὀδηϊᾳη αι ιδ 

εἰ νοϊιη δι}8 5028 6886, ἤΔΠΟ ὙΘΓῸ ΠΟΒΙΓ δοοοράϊΐ. 

Δο Υἱάδ φυοπιοάο ρϑυϊδιὶπι ργοοδάαδι ἰῃ δβυρρὶ!εί!5, 

αυδεὶ [ΘΓ 8656 δρυὰ (6 ριγραγεί, οϑιδπάθηβ, 56 4υΐ- 

ἄδιη δι} 1125 5'Πι}}65 πη Πη88 ἱπιοηίδγα υϑἱϊα, πο8 δυίθιῃ 

δΠπιπὶ δα (4165 ἀδηυπιίδιίο 868 ΘΟ ρα ἰ6γ6. Απἰπιδάνογι 6 
οηΐ. Ὀἰχὶ, π6 [γυδίγ ἰγαδοδγίβ, ἢ8η) ΓΘ} δγὶβ 06 ]- 

εἷο; ΡῬγιηυπι ΠΠμἀ σοη οπιρείδι!. Υἱὰ6 φυϊά μερεγονίϊ. 
ἦγ : δὰ οοπίυπιηο  ΐδπη ἱπίογοηάδη) (6 βίδιΐπ) ρογιγαχίι. 

ἤλλολ οηΐπὶ υοοδϑίὶ [γδίγοην ἰυυπὶ; ΓΏΓΒΟΒ 8112π| οθη- 

δι (ἱ ρα ηδπι, μοπρ6 οοης "1. 5.. πδς οἰἰδπὶ ἀεβρεοία, 

Δα δἰυἱ ργοσθάλβ χγανῖυϑ, ὨΘὴ ὉΪΓὰ (6 πιοάδγαιβ ἢΐδ66 

Ῥωπὶδ υἱοΐβοαν, 5ϑἀ ἱπιπιθγιδ): σο]νοιπι8 δυρρὶἰοΐο, ΠΘ 
ἀειυπὶ δά ο:βάθιη οἰἶδπη) ργοϑὶ 85. ΝΙΗἱ οδι δηΐπι, ηἰ- 

ἘΠ] 681 υἱἱφυθ οοπιυπηεϊϊα ἰῃ οί 6 ΓΆ}}}} 15, πος φυοά πι8. 

δὶ5 ροκδὲι Βυπιδηυπὶ πιογάογο δπίιιπι. ()υοἀ 5, ἀϊοίιπι 

δΠυἀ. οΘοπιυπηο]!οβἰυ8 οἱ δογίαβ [ον ἴ, ἐπ ἀυρίοχ ἢὶ 
ἱποοηθίυπι. Νὰ ἰσ ον αν οχ βιϊιη 68 6586 Δ᾽ 406 νῸ - 

οδγο [δίιμιπ). Ουδηὰο δεἷπὶ ἴ110, 4υο ἃ ὑγυι5 ἀϊωγὶ-᾿ 

5, Οἱ 4:0 π)δχὶπι Ποιηΐπαβ δυΐῆυδ, πιθηῖθ δε ϊοαὶ 

δίηυς ρευάοιεϊα [ΓΔΊΓΘΙῚ 5ρο 68, οπηηὶ ᾿ἰ ἢ πο 8168 
Ῥγίτϑϑιὶ. Νᾷ ᾿ἴϑ408 πϑγθὶβ βοίαπι ἰἰοπάδπιυδ, 80 ΓῸ8 
ἱρβθ85 οἱ δῇἤκδοιυπι οοηδίἀΘτδηί68, εοφίοπιυδ φυληίληι 
Ἴου ψϑύθηπὶ ρίᾳαπι ἰπίεγαι, οἱ ἴῃ φιδηΐυμη πῃδ] υπὶ 
Ῥογυθῃΐηί. [ἀ6ο Ραυϊυβ ποὴ πιθοδοςβ ἰδηίυπι αἱ πιο]- 
ἰες, νόγυιη οἰΐδην πηδίθἀϊοο5 ἃ γαξιο Ἔσο ἷΐ (1. (ον. 
6. 10) : οἱ Ἰυεὸ αυΐάδπι. Νάπι σοη!υπ)ο!}!} 0805 οαΥὶ (δι }5 
Βοηιη Ραεδυπάαϊ, ἃς δαχοθηιβ ργοχίμηυμι ἰῃνοὶν! 

πιϑ 5, μογροίυδϑ ἰοναὶ ἰηϊπἰο 88, Ογὶδιὶ Πηθ ὉΓᾶ 
Οἰδοογρῖι, μάοαπὶ ᾿Π|4αὶ Ὧ60 ορία) 6 πὶ φυοι!ἀϊα ροἾΠ:, 
Ιδίδπι ἀϊαυοῖο [6 δοπίυπιο 28 ράγδπϑ νυἱδπὶ, "Πυπιηθὸ 
εἰΠεϊεηδ (ογιογοιη. ἰάἀ60 ΠΥ ϑιυ}5 ποῦτοβ 1ΠΠ|05 ροίοη- 

ΙΝ ΜΑΤΤΗ͂ΒΌΜ ΠΟΜῚΙ.. ΧΥΪ, 950 

ιἰαΣ ὀχβεϊπάθηβ, ἰἰᾶπο 16ξ6ι) ἰηάυχί!. ίαψηδ υΐρμθ 
6δι ᾿"Π οανί(81}8 οὐγα. ἤωο αυΐρρα 681 οπγλΐυ πη Πιωίοῦ 

Ὀθοπογυμ, οογι8 ἀϊδοὶ ρυ!ογθπ) οί, 406 οπῃπΐα ποσίγἃ 

οοπιἰϊπεὶ. ὅυΓα Θγξο Γδαΐοοβ οἱ [οπίϑϑ ἰηἰπη οἰ (ἶ28. {μιλ: 
ἡΠΠπὶ ραδδυπιάδι οὐπὶ γοἰνθηηθη 14 πι}14 ΟΠ μτἰκίυβ διη- 

Ρυϊδι οἱ 10}}|1. Νδ ἰσί ἐγ μσθ6 ΒΟΥ Πγρεγθο θη ἀϊοῖα ρυ- 
68, δε οοφ (2η8 ασυδηΐδ "ΟΠ ρΏΓΘΓΘ ροβδὶη!, δόγυιι 

τηδληδυοίυάΐησαηι ἰοσυπιὶ τηΡΆγ. Ν᾿] οπΐην ἰ(8 ουγϑι 

Πθαβ, υἱ 508 Πημ{ι}8 ν᾽ 6 8}}5 (0 } χαγὶ. ΚΙθ0 οἱ μδγ βεἷ- 
Ρδιπὶ οἱ ΘΓ αἰβείρυ!οβ 8008, ἰᾶπὶ ἰῃ Νογο ηδδιη ἱπ 

γοιογὶ Τοϑιδηγθπίο, τυ }]10 ΠΟς ῥγιβοθρίυηι 5ΟΓΙΉΟΠ6 

οοπηπηΘηἀδ!, δὲ ὙδἰβΕΠ]6ἢ5 Υυἱμάδχ ὁ51 δογυπὶ υΐ ἰδ 6 

ἐεδρίειυπηι. ΕΘΗ ον 11}}}} ἐϊα τη 8} }{|8π| οπηποῖι πάππος 

οἱ [υηάλι, υἱ ον λι}5 γοπνοῖίο. [ά60 ὀΐοοῦαι, ὑμπι αὔμπ.- 

ἀανυετῖ! ἐπί φαίίαε, τε[γὶρεεοοῖ σαγαα πιμοτγιηι (ΜαΙΝ. 

24. 12). δίς (ὐδὶπ (γλιγίοἰἀα [δου 6βί, εἷς Ἐβοῦ, εἰς 
[γδῖγεβ δοβαρδ ; δὶς ἱπηυπΊ6ΓᾺ Ἔχογία βιιηΐ Ττη818, αν υϊεα 

ἐλγίιδιδ. ἰά60 ἐΠΠ6 68, χυζβ ἰρβδ ροδβιυμηάδγα ροββυηί, 
οὐπὶ πη 5η8 Δοουγλίίοη ΓΘΙΠΊΟΥ͂ΡΙ. 

9. ὕμπι φμαπία ϑοπίία!α τεοονοι Ἰαοπόηι ργϑοορενίι 
Ολνίειμα. Πεοοπεὶ αἰἷο σαι [γαϊγε υόγθ ξαοτὶ βεῖμπι δε. 

Νυπάμηι ἱπὶ αἰοτιι ἐαογὶ βοῖα φηῶ!. --- Νόια ἰὴ δι|1}0ΓΔ- 

ἴοι σταάν πὶ αἰβεῖί, βθά δ᾽α ριγα δάδίϊνοι, ᾧυοὶβ 
οβίθηάϊι φυδηιληι 605 Πμαῦδαὶ Γαι οποπ). Νϑην οἰ ρογ 
ἐοποϊδίπι, Ρ6ῈΓ ἡυἀϊοϊαπ) οἱ ρ6Γ βεδιπϑην ἱψπὶβ οὐπ!- 

Πϑἰϑίυδ ε586ὶ, ἃἰΐα δαθοὶϊ μγοβοθδηιϊθωςᾳ οοηβθην, 
ὨΘρο: 25. δὲ οἤενε πιμπιδ ἱπμπὶ αὐ αἰΐατο, εἰ" ἰδὶ γε- 

οὐτάαϊμς [μετὶς φμία [γα ἱμμε ἠαδεί. αὐφωδά᾽ αἀϑένειην 
ε, 34. τεϊηφαα ᾿μιπν ἐμὴ Πη6 αἰίαγο, οἱ υαάδ, μτὶμε 
γέζομοίϊαγο [γαϊγν μο, οἱ (μι Ὀδηΐεηδ ΟΠ ἡμιπι 8 ἱπιμι. 
Ο νομήλίοπι, ὁ "δι χω Πα ὁπὶ, 41:0 ΟΠΊΏ6Π) ΒΟΓΠΉ6ηι 

ΒΌΒΕΓΟΙ ' ΠΟΙΟΡΟΝ βάλ) ἀοδρίοἶ!- ργὸ - ογίιδι 6 ογχα 
ΒΡΓΟΧΙΗΊΌΝΝ ; Οδίβιθηβ, 86 ρείυδ ΘΟπι ΠΗ  Πηπὶ 6666, ΠΟμ 
ΕΣ ἰδἰτηϊοεἰῶ φυδάδηι, νεῖ ὁχ ευμ αἰ ταῖδ ἱπίογαπαϊ 8ωρ-- 
ῬΙ οἰΐ, 5864 ΟΣ ἀπογα (ογνυοηὶ. Ουϊά δηΐπι ᾿ιΐδοο νον 
πιϑηβαθί! 5 πὶ ροδϑὶ! Υ [ἰογριιραίυγ, ἱπφυΐί, ουὐἱεας 
ὨΙΟΗ5, υἱ ΟΔΓΙ25 (υἃ πιδπολί. Νδεῃ υϑγὸ βδογίβείυπι 
δδὶ γθοοποί ἰδιΐ9 ουη) ἴγαιγθ. [960 ποη αϊχὶ!, Ροβίφιδπι 
οὐλυ!εγ8, νοὶ, Αηίδθηυδπι οἴϊεγϑβ ; δοὰ ἱρῃ80 πὴυμ!α γα 

ὈΓγδδδοηίθ, οἱ διη βδογίβοίο ἱπεϊρίθηϊα πἰπἰϊ ουπι, υἱ 
560 πὶ (γαῖγο γοοοηοί οἰ, π6ο ρΓΌρΕΓο οοηίδοϊο βδογἢ- 
οἷο, πδὸ δηιθαυϑίη πηυηι5 διιυ! γι, βοὰ {0 ἰῃ πιοΐο 

᾽λοεπιο)υθοὶ {ΠΠπ|6 ΔοοΌγΓΕΓο. ΟὐΥ 6ΓρΟ δἰς  υδοὶ ἰά δζε- 
ΤΟ, 6ἱ 44 ἀ6 ολυ8 ᾽. πο Δ}γ}ῦο, μἱ πὶ νὶ φυΐάοη νἱ- 

ἀοίωγ, διιϑἱηἀΐοδηθ, οἱ δρθηβ : υπυπι φυϊώθπι), υἱ 2 πὶ 

ἀϊχὶ, υἱ οοἰοηάδι 86 ουγἰιδίοηι τρλρηὶ (ΙΔ ΠΟΓΟ, οἱ ἰΠ 8 πὶ 

6866 ρυίδγο πιλχίηην ΟὨγηίθηι δδογὶ οί υπι, 5661|6 δ'π6 

ολγδιο βδοείἤείυδι) ποὴ δαἀπ τι Γ6 ; δοοιιπ πὶ δυίΐθι, 

υἱ γοοοι οἰ αἰἰοη 8 ἱπον! 8 116 πὶ πϑοθϑϑίίδιοπὶ δογαὶ. 
Νδπη) αυὶ ᾿5808 68 πΠο0η ρῥγίυδ ΟΠΈΓΓΟ, 41|12πὶ Γϑοθηςί - 

᾿ϊαγοίυν, οὐἱδπιδὶ ὩΘἢ ΟΣ ΔΠΊΟΓΟ Ῥγοχίπιὶ, 88|16Π| Ὠ6 8 - 

ογἰ Ποίυπι ἱπιρογίθοιυπι πιδηθδί, ρὑγορογαὲῖ δὰ οἤδη- 
δι.πὶ Γϑίγοπ, υἱ ἰηἰ πη οἰ ἰδπι δοῖναί. [ἀθοηυθ οιηπὶα 

οπρίματἰςἰ8 ὀχρεοβεὶὶ νϑρυΐδ, ἰογγοπδ ἰ"]υπΡ Θχοΐί8 8406. 

Οὐ ἀϊχ[εδοὶ θη, οίεσωο εκπες ἰμμπε, πη ἰδὲ δῦ» 
δι} ||, 66] δυ δ᾽ υηχὶ!, Αν 6 αἰίαγα, οἱ ροδίηνϑπι) 6χ ἰθσο 

ἢ ΠΟΓΓΟΓΟΙ αυσπιάληι (Οπ]6εἷ!, Εἰ ναάε. Νοςο ἰδηίμπι 
αἰχίε, γαάε, βεά δἀϊυπχὶί, μτίμδ, οἰ (᾿πς υεπὶδης ΟΠ 

ΜΗ ηΜ8 {μὲ} ΡοΓ ᾿ς. οπιπὶλ ἀδοίγδηβ, "ΔΙῸ πηδῃς 



«5 

δ88η| ΒΟ αὐπηϊ 66 ὑ05 ααυὶ ἰπ τη: οἰἰ85 πίσο ἐσ ογοθδί. 

ΑἸ οὶ ἰηἶαι!, φυὶ ευπι ἰπἰ πιο} 118 δοοοάμηι; αυάδηϊ 
εἰ φυὶ ποπόσπηι δβΒηὶ ἱπ 81] : π8πὶ δὰ [08 Πιιοηι:6 8βδῖ- 
π)|0 φιοάδημπιοάο με ίποι. Οἤεγυηὶ δἈἰπὶ οἱ μοὶ 40- 
ἢυπὶ οἱ βδογίἤοίυπι, ογδιϊοινθηι θΐο0 οἱ 6 ΘΕ ΠΟΘ Π8Π). 

Θιυοά εοπβἴτη ἰνς 5δογὶ ἢείμηι σἷηὶ, διὰ ργορἐιοῖδη ἀϊ- 

δθιοπὶ : ϑαεσὶ βείμηι ἰαμαΐς μοποτὶ βοαδῖϊ ηιὸ (θεαί. 49. 

45). οἱ γι γϑιπ), ᾿πιπιοία θόο εαονὶ βεῖνηι ἰαπαϊς ([δἰά. 
υ. 14): οἱ, ιευαῖδο Ἰ)αΠΙΗΜ Ἰπθαγμῆς ἐαρνὴ βοδμηι 98- 

δρεγίίπεπι (Ῥεαί. 10. 2). Π᾿2 416 οἱ οΥΔΙΪσποη] οἰπὶ (81 

δἤεσειυ ργοίεγᾶϑ, πι6! ἢ 5 δὲ ΓΟ ΠΩ ΟΓΟ ογαιϊοηθι, οἱ 

δὰ [6 ἐμ γα ΓΟ ΓΕΘ ΠΟ απ ῬΓΟΡΟΓΆΓΘ, ἰυποῆυ8 
γΔΠ ποῖ οἤεγγα. Ῥγορίορ ἢος Θηΐπι, οἶδ ἰδοίἃ βυηί: 

Ργορίον ἱμιὸ θεῖ πο [618 6βῖ, δὲ οἵηηίΐδ {114 δϑὶ 

ορογλίυϑ, ιἱ η05 συηφγοβάγοι. Ηἰς ἰσίτυγ ᾿.ϑἀδηΐοπ) δά 

᾿υβύμῃ πιϊϑὶ 1 'ἢ ΟΥΒΠΟΠ6 ὑυϑγὺ ἰσϑυπὶ ἀυοὶ! δὰ ἰ.ρἀοη- 

(ον, οἱ γροοβο ει. ΗἸς οηΐπ δ. : Ὠπ ποπηηῖ θυ8 

ἀοθίια (αμι. 6. 14); ῃἰς νϑρὸ : 51 θοί 4 ἔψιῖ] δοη!γα 
ῖ6, γαάρ δὰ οιιπ). [π|ὸ γϑῦο ἢΐς πιΐϊδιὶ ν᾽ ἀδίιγ ᾿105}}Ὶ 

"ΜΉΠΟΤ : 4 ΡΙΌΡΙΘΡ ποη ἀἰοὶι, Βοσορ ο Πα το μδιιη 

ἵγαωιγὶ (0, 56], Πεεοποϊίαγε: οἱ νἱάδίυγ απ! οπὶ ἢος 

ἐδ βάρη! ἀξϊοί ; 5οἀ ἰοἔιη}) οχ ραγβοιια [Δ] αἰε ίυν. 

δὶ δηΐπι {ΠῚ γθσθηςε!] ίυβ [6 Γ]5, ἰπηυἱῖ, [6Γ τυλπὶ ΘΥρ8 

οι οογ Δί6π, 1π6 οἰΐϑιη ᾿δϑομὶβ ργομἰυπ), ὁὲ οὕ 

ταῦ ἢάιεἷδ ροιο 8 βιογ Πείυπι Οἴεγγο. δὶ νογοὸ δύμυς 

ἱπάϊφηανίβ, οοιδίἀογα πὶς ἰἰυδηῖοῦ δοηίοπηηΐ μη68 Ϊη- 

μετα, υἱ νοῦ δποὶ ονδάδεὶβ. Βὶ 3 ο {0] 8[1 ἴῃ γᾷ σοη- 

δοίδιϊο. Νϑῶ ἀἰχί!, Οὐδ ργανίοῦ οἴδηβϑυβ 65, (0ηΔ Γ6- 

᾿ ζΟΒΟΙ  ἶδγὸ; Βα, Ἐπὶ πιϑὶ ἰόν φυϊἀρίδηη ΘΟηΓὰ (6 ἰἸἂν 

υυδτῖ!. Ναχια δἀΐθεὶι, Ἀν [υ516, δ'νθ ἱπ) βία; 864 

“Πρ ] οἰ (6, δὶ παρυσγῖὶ δἰ ψυϊὰ δάνογϑυπι 16. Εἰδπιδὶ 

δηΐῃ 7.516, 6406 510 ἀδοαὶ ἰηἰ πο  ἰδπη αἰυ(᾽ 8 [υγὸ- 
ΓΘ : φιαπαοᾳιίάδιη οἱ Ομ γίβιυϑ ᾿0.8.6 πο 8 ἐΓΩϑοθδιυγ, 
αἰϊδίθοη βδοίρδυ! ὑγῸ ποὺῦὶ8 ἀδϑαΐξ οοοἰἀοηθαπι), ἤθη 

᾿πρυϊλη8 ποδίβ ἐΠΠ ρϑοοδία. 

40. μν Ῥαμίμε ἀπίδ πθοίοπι, οἱ (τ δι απο δαοτὶ- 

βοεπι τεεοκποϊἑατὶ ᾿μεεοτὶπί. ΟΠ τείας φιαηίπηι ἱπ ροτὶ- 

τι ϑηαἰϊς ἐπὶ πε ἐδ εἰκάϊμπς οὐὐῥῥμοτγ!. [π δοπὶ ορετγα- 

ἐἴἶοα πο ομπείαπ 1}. --- 460 Ραυϊυς 4110 προάο πο8 

ὁ ΤοοΟἢ Οὐ ἸΔιΟΠΘΙ ἀβοηδ, ἀΐσοίαι : 8οί ποῆ οοροίάαι 

νΝβεν ἰγακιιπάϊαιη νεείγαηι ( ρΙιδ6. 4. 420). Θυθσιηδάϊηο-» 

εἰ ΘΗ Ἶ πὶ ας ἃ δασγίβοὶο (Ἠγίϑιιβ, ἰἰ4 {ΠΠ|ΠῸ Ραμ υ; 8 

ἐΐα δά ἰάΐρουπι δογίδῖυν. Τιπιοὶ 4 ρρΡα Ποσίοπι, Π6 

οτί 6 βοίΐαπι δχοὶ ρίθηβ βαιοϊδίπι, Πη8}.}.8 υἱοι5. οἵ. 
εἶδι. [πη ἀΐδ πδιϑᾳα6 τη δυηῖϊ φυὶ ἀγα! πὶ οἱ ἀΐθίγα- 

᾿νε ἰδ ποσὶ ὑ ΓΟ, οὐπὲ 5008 511, δὲ ᾿ς. δπίμθ 

νογεοῖ, ἰηιαπιοδοῦηϊ βυοι!8, οἱ ΠηΔ)}0Ρ ἢϊ (ΟΠ ροϑβι88. 
ἰάδο οοο ργωνδηΐδηβ Ραυΐαβ, Γοοοηο  ἰδέυμπ να} ἡθοιὶ 

ἰγδάδγα, υἱ πο] 8η} ὁχ αυϊοῖα ΡοΞβιῖ ἀΐδδοὶυ 5 Δῆ54π) 
ἈΥΓΊρΟΓΘ 86} γῇ [γπδοοιη δοοοπεθηάδπι, οἱ να ποΙη6ι:- 

᾿ τἰογομὴ οοϊεπάδηι. δὶς οἰΐδιη ΟΠ γίϑία5. Ποὴ Ραγτν}} 

, νοὶ ἰλπι πὶ αἰ εγγα, ἠδ σοιηρίοιο βδογίβοίο, πορ]}- 

δομίον ἰΠΠπ 6 [ογοὶ, ἐχαῃα ἀϊα ἴῃ ἀΐθηι αἰεγγοι. Νονῖιϊ 

οηἰπὶ απο δηϊπιὶ . ποθι πιυΐα ορογα οαἰογίδία ; 
αἰη06 τυἱ ξλρίθηϑ πηθαΐο88 ΠΟὨ Ποὐ0 40.158 ρερίθϑογνοηῖ 

ἃ πηοῦϑὶν δάϊείυογο οοουραὶ, 56ι) οἰἰϑῃ 4.25 πιοάονὶ 

Ῥοδϑίῃι οβιθπαϊί : εἷς οἱ ᾿"6 δοὶῖ. Νὰπιν δυπὶ ργο θεῖ 

Ὧ8 αυ͵δ (λίυυ Δρρε δῖαν, ἰᾳ ργωνίμπι γοπιδάΐιπι οβί 

8 ᾿υϊ πιϊοἰ ἰδ πὶ νδηλπὶ; Θυπὶ Υ6ΓῸ ῬγαΟΙρΡΙὶ Γοοθη 

5. ΦΟΑΝΝΙΒ ΟἸΒΥΒΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΊΥΑΝΤΙΝΟΡ. 459 
εἰ ΠΔιϊοηαπι, ἰά πιοῦνος, χαὶ ρϑϑὶ ἰηἰπηοἰ ἴδηι δυθοτγίγι 
δοίεπί, ῥγοίἀϊι. ΥἹάα δυϊὸπὶ 408π) γϑποπηθηΐεγ 
υἱλυπι 8 ρΡοπδίυν. {ΠΠΠ᾿Ὶ Θηΐπι σα ἤδη πᾶπι δσοϊηπιϊπηῖυς 
ἐδ; ἰα γδγὸ ἀοπιμῃ ποη γαεὶρὶϊ δηΐ γοοοποὶ!διϊο-- 
πη, να ΠΟ ΠΙΘπίθη ἰγδουη ἴδηι 6556 ΠΟΙ ΒΙΓΔΉ5, ἃς ρΡδγ 
(ας οπιμία οἱ γδάϊοδπι οἱ [γυοίπῃ ἀνο]6η5. Εἰ ΡΓΐΝῸ 
αυΐάεπι αἷϊ : Ν«ἕ ἰγβουγῖβ : Ῥοβίϑα ὕϑτγο, Νὰ δοηνὶ- 
οἰογῖβ. ΝᾺΒΣ ᾿256 Δπ|00 8656 πιυΐυο ἔὌνθηὶ οἱ Δυξαι : 
Δ ᾿πἰ πιο εἴα Θοην οί πὶ, ἃ σοηνίοἷο ἰπἰ πιο εἶα. 1460- 
40ὲ πιμὴς γδάϊεί, ἤυπς ἔγιςίαἱ γοιπϑάΐιπι δάἀπιονθὶ, 
αἱ ᾿ππροάϊαι η6 πη] πὶ ΟΥ̓Δ : 8 γ6ΓῸ σογπιπανογίϊ 
οἱ (γυιοίυπν (ἀγδὶ ροβϑίπιυπι, ΠΠ πὶ ππάϊ 6 σομθυγίῖϊ. 
[460 ροβίημαπι αὐτὶ! ἰπάϊοίυτη, δοποί πιὰ δὲ φοιιδα- 
Π8Π|, 86 ἀ6 8:10 580Γ]Ποῖο ἀἰββογαΐ, 2115 γυγθί δάς 
ἀϊπ ΗΒ νϑγὶβ : 95. Εείο σοπδεπιϊθης αὐἀυδγεαγὶο ἰμο 
εἶτο, ἀἱιπι ἐς σππὶ ἱΠ|0 ἐπ τἶα. Νὰ δηΐμη ἀΐδογας : βΘυϊά 
ἰείταγ 8: ἰη)υγίδπι ραιίαγ  φαϊὰ οἱ Βοηΐβ ΒΡ0]Πἴ6Γ, οἱ 
δὰ Ἰυδίοίαπι ἰγαθαν ἢ ἤδη Πυσαι6 Δπ8ληι οἷ δτοιιβὰ- 
ΠΟΠΘ ΠῚ ΓΕΠΙΟΥ͂Ϊ : ᾿υνοῖ δηΐπὶ (ὁ 6 βῖὸ συϊάθδηι ἰηὶ - 
π εἰ 125 Αἰϊχυλπάο βυβοίρεγο. Πδίπἀθ χυΐὰ ΠΙυά πιδ- 
δηῦπι ἐγ Ῥγϑοθρίιπι), ἃ ὈΓΩΘΒΘΠ 015 ἀλἱ σΟΠ 5.1, 
4υ:5 ΟΟΥΙΘ ΠΙΑΒΙβ, ΠΌ2Π| [Ὀἰυγὰ, ΟΓΔσβίογοβ γοίϊπογα 
βοίθηϊ. θ)υ]4 Θδπΐπι ἀοἷβ, ἱπαυ!!, ἴρϑαπι Ροιϊδηξίογθιη 
856, οἱ 110] βορογο ῦ Μηφίϑ ογρὸ εἰμί ποςθῦὶ!, πἰϑὶ 
ἐρδὰπι μἰδολνονίϑ, οἱ δὶ οοδοίυβ [6 γἰ8 ἰῇ ΘΆΓΟΟΓΘΙῚ 
ρα, Τυπο ὀπὶπι ἢΠ0 δϑάδιο ρϑουηΐ!β ἀπηγἱςβίβ, ΘΟΓΡΙ5 
᾿Πθδρυπὶ αἰ 18 : ΘΟη Γᾶ νδΓῸ δὶ δὺῦ }υἀϊο8 δδηῖδιν- 
ιἷὰ ροβίία8 5'5, νίπου! ΘΟ ΒΓ ΟΓΙ8, ΘΧΊΓΘη Δ. 416 
ἀδθῖβ ρῶπδβ. ϑ'π διιίθπι [ιγρίυπι ΠΠ 04 [υφονῖς, 00 
886 Π.6 6 θοη8 : οἱ αυοά ΠΝ] ἱπσγαίαιη ρϑιίαιΐς, δὲ 
υοά Ὀοπαπι ορυβ ἴυσπὶ {{Π, ἤθη Π 5 νἱοϊδινῖ. ἀ6- 
Ῥβαίυγ, Ουοά δἰ ἀἰοιϊ8 Οὐ οπηρογαγα πο γοἱΐβ, πο 
Ἡ ἰδπίυπν ποοεθὲβ φυδηϊαπι (10] ἰρδὶ. Ῥογρεπαα δυ- 
[πὶ (6 ιοτμοάο ἰρουπὶ Ποτγίοιυγ : ροβίυδπι δηίτα 
αἀἰχίς, Εείο σοπεεπίδοθς αὐἀνογεαγίο ἰμ0, Β0)}υηχὶϊ, (ἠο; 
66 σοῃίθηῖυβ Βοο δά ἀἰίδηηδηιο, 4]1υἀ σα ογ 8118 4ι.:5- 
δίνιι διισπιοηίθηι ἀΐοδιβ, θαι δε ομπὶ ἐξ 0 ἱπ να ; Ὠϊ5 
ἱπιρε θη 8 ἰρϑυπὶ οἱ πιᾶζηα οὑπὶ γοβοι θη 8 ὑγβθηβ. 
ΝΙΙΗ] οηΐπι ἰἰα νἱίαπὶ ποβίγαμπη δυδγιϊ, εἱἱ δἱ ουηςίο- 
ΤῸ οἱ αἰ δγλπι}8 ᾿ε ΒΟΠΟΓυΙ Ὀρογατομ δ. ὅθ Ρ6 ἤϑιτ- 
406 ᾿Πυὰ ἴῃ οάυδα [αἰϊ οἱ 40 οἰπεΐθυβ ΘχοίἀΘΓ 5 : 
φυειηλάπιγοάιυπι οἰ ΡΑυΪυ8 αἷς : Ῥεϊυβαυληι 80] οοοϊύαϊ, 

ἰγϑιη βοίνα (ἕρπει. 4. 20) ; 6ἱ βιιρογίυβ 'ρϑα ( γἰβίυβ : 
Ρυ υδηύδηι ο]41᾿οηοπὶ ρογβοῖδβ, γοοοηο γα. δ’. οἱ 

06 ἰοθο ἀὐοὶ!, Οἴο, ἄμπι ὃς σμπὶ {0 ἴῃ υἷα, ρεὶυ8- 
ἀθηπὶ δά [96 οἱ! (οΓ68 δοοθύδβ, ργϊυβημληι δι ἐγί θυ μ8] 
δἰβίαγίβ, οἱ βυ} ᾿8ἀϊς8 ἀθιηυπὶ ροιαϑίαία ροβίϊυς 5ἷ5. 
Ἀπι6 ἱπαγθββι}Π} ΘΗ Ρ6Π6Β ἰ6 δ0ΠῚ ΟΠΊηΐΔ : ὙΟΡΕΠῚ 
ἰῃ [1 ἰπργθβ8ι5 1 π|ῖη8, 4υΔηιΌ ΠΥ 8 16 νοῦβθ5, ΠῸΠ 
Ροίεγὶβ 8 “ὦ πυίυπὶ ἴστπὶ ἀἰβροηογο, δι Δ] 16 Γἢ}8 
Ῥοιθϑίαῖο ταάδοίιϑ. ()͵ὰ δυίοην οϑὶ 6556 οοπβοη! θοῆς 
ἴθι 7 Υ6] Ἰὰ βἰσηϊῆοδι, Ῥοιΐι5 ἀπ ΠΏ ρΦ14Γ]5 ; γο] 
"Πυ, δπἀϊοίσιν δγιο, 86 9] {}}1π|8. βουβοπδιη ἀζόγαβ, Π6 
ΟΧ ἈΠΊΟΡΘ ( ἸῈΓΆ Υ͵ο 68 : βοεὶ ἀθ δ] δῶὔο, 86 δὶ ἴαυτὶ 
6886ι, πϑϑοιϊο ἀ6} 6 γδη5, [18 δοηϊοπιΐδπ) [6Γαβ. Θποὰ 
δὶ σγαηάδ ΠΠἸυὰ 681, π6 πιϊγογίβ. ᾿ἀ60 δηΐπι ἢ}Π85 οπιηθδ 
Ρτγοίυ  Βοδιυἀΐπ65, υἱ οοπηρίδπαίο ἃς ργδρᾶγαιο 
Δυάϊογὶδ δηΐπιο, δρίϊογοην {Πππὶ οἴδοογοὶ δὰ ἢ25 
ΟΠΠῸ5 ἰοζο5 Γοοὶρί 6.48, ' 



4. 

δἱον ἀγάπην, [917] διὰ γοῦν τὸ μὴ χεῖσθαι ἀτέλεστον ᾽, 
ἐπειχθήσεται δραμεῖν πρὸς τὸν λελυπημένον, χαὶ 
χαταλῦσαι τὴν ἔχθραν. Διὰ τοῦτο χαὶ ἐμφαντιχώτστα 
ἅπαντα εἴρηχε, φοδῶν αὐτὸν χαὶ διεγείρων. Εἰπὼν 

Ὑ γὰρ, ΓΑφες τὸ δῶρόν σου, οὐκ ἔστη μέχρι τούτου, 
ἀλλ᾽ ἐπήγαγεν͵ “Ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου (καὶ 
ἀπὸ τοῦ τόπου πάλιν εἰς φρίχην αὐτὸν ἐμβάλλων), 
καὶ ἄπειῖθε. Καὶ οὐχ ἀπλῶς εἵπεν, Ἅπε.1θε, ἀλλὰ 
προασέθηχε, Πρῶτον, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσςρερε τὸ 
δωρόν σου " διὰ πάντων τούτων δηλῶν, ὅτι οὐ 
δέχεται τοὺς ἀπεχθῶς πρὸς ἀλλήλους ἔχοντας αὔτη ἡ 
τράπεζα. ᾿Αχουέτωσαν οἱ μεμυημένοι, ὅσοι μετὰ 
ἔχθρας προσέρχονται" ἀχουέτωσαν χαὶ οἱ ἀμύητοι " 
χαὶ γὰρ χαὶ πρὸς τούτους ἔχει τι χοινὸν ὁ λόγος. 
Προσάγουσι γὰρ χαὶ αὐτοὶ δῶρον χαὶ θυσίαν, εὐχὴν 
λέγω χαὶ ἐλεημοσύνην. Ὅτι γὰρ χαὶ τοῦτο θυσία, 
ἄχηυσον τί φησιν ὁ Προφήτης" Θυσία αἱγέσεως 
δοξάσει με χαὶ πάλιν, θῦσον τῷ Θεῷ θυσίων 
αἰνέσεως " χαὶ, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία 
ἑσπεριγή. Ὥστε χἂν εὐχὴν μετὰ τοιαύτης γνώμτς 
προσάγῃς, βέλτιον ἀφεῖναι τὴν εὐχὴν, χαὶ ἐπὶ τὴν 
χαταλλαγὴν ἐλθεῖν τοῦ ἀδελφοῦ, χαὶ τότε τὴν εὐχὴν 
προσφέρειν. Διὰ γὰρ τοῦτο πάντα ἐγένετο" διὰ τοῦτο 
χαὶ ὁ θεὸς ἄνθρωπος γέγονε, χαὶ πάντα ἐχεῖνα ἐπρα- 
γματεύσατο, ἵνα ἡμᾶς συναγάγῃ. Ενταῦθα μὲν οὖν 
τὸν ἠδιχηχότα πέμπει πρὸς τὸν ἠδιχημένον" ἐν δὲ τῇ 
εὐχῇ τὸν ἠδιχημένον ἄγει πρὸς τὸν ἠδιχηχότα, χαὶ 
χαταλλάσσει. Ἐχεῖ μὲν γάρ φησιν" Ἄφετε τοῖς ἄν- 
θρώποις τὰ ὀφειλήματα αὐτῶν " ἐνταῦθα δέ " Ἐὰν ἔχῃ 
τι χατὰ σοῦ, ἄπελθε πρὸς αὐτόν. Μᾶλλον δὲ χἀνταῦθά 
μοι δοχεῖ τὸν ἠδικημένον ἀποστέλλειν" διόπερ οὐδὲ 
εἶπεν, Κατάλλαξον σεαυτὸν τῷ ἀδελφῷ σου, ἀλλὰ, 
Κατα.1.1άγηθι" καὶ δοχεῖ μὲν ὑπὲρ τοῦ λελυπηχότος 
εἶναι τὸ λεγόμενον, τὸ δὲ πᾶν ὑπὲρ τοῦ λελυπημένου 
ἐστίν, ἂν γὰρ ἐχείνῳ χαταλλαγῇς, φησὶ, διὰ τῆς εἰς 
ἐχεῖνον ἀγάπη; χαὶ ἐμὲ ἕξεις ἴλεων, χαὶ μετὰ πολλῆς 
δυνήσῃ τῆς παῤῥησίας τὴν θυσίαν προταγαγεῖν. Εἰ 
δὲ φλεγμαίνεις ἔτι, ἐννόησον ὅτι χἀγὼ ἡδέως τὰ 
ἐμὰ χαταφρονεῖσθαι χελεύω, ἕνα ὑμεῖς φίλοι γένησθε" 
χαὶ ταῦτά σοι γενέσθω παραμυθία τῆς ὀργῆς. Καὶ 
οὐχ εἶπεν, Ὅταν τὰ μεγάλα ἠδιχημένος ἧς, τότε 
χαταλλάγηθι ἀλλὰ, Κἂν τὸ τυχὸν ἔχῃ τι χατὰ σοῦ. 
Καὶ οὐ προσέθηχεν, Εἴτε διχαίω;:, εἴτε ἀδίχως " ἀλλ᾽ 
ἁπλῶς, ᾿Ἐὰν ἔχῃ τι χατὰ σοῦ. Κἂν γὰρ δικαίως, οὐδὲ 
οὕτως ἐπιτείνειν δεῖ τὴν ἔχθραν " ἐπεὶ χαὶ ὁ Χριστὸς 
δικαίως ἡμῖν ὠργίζετο, ἀλλ' ὅμω; ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν 
ἐξέδωχεν εἰς σφαγὴν, μὴ λογισάμενος ἐχεῖνα τὰ 
καραπτώματα. 

ε΄. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Παῦλος ἑτέρῳ τρόπῳ πρὸς τὰς 

καταλλαγὰς ἐπείγων ἡμᾶς, ἔλεγεν" Ὁ ἥλιος μὴ 
ἀπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν. "Ὥσπερ γὰρ 
ἐντεῦθεν ἀπὸ τῆς θυσίας ὁ Χριστὸς, οὕτως ἀπὸ τῆς 
ἡμέρας ἐκεῖ συνωθεῖ πρὸς τὸ αὐτὸ τοῦτο ὁ Παῦλος. 
Ἰκαὶ γὰρ δέδοιχε τὴν νύχτα, μή ποτε μόνον ἀπολα- 
Οοὔσα τὸν πεπληγότα, μεῖζον τὸ ἕλχος [218] ἐργά- 
σηται. Ἔν ἡμέρᾳ μὲν γὰρ πολλοὶ οἱ περισπῶντες χαὶ 
ἀνθέλχοντες " ἐν νυχτὶ δὲ, ἐπειδὰν μόνος γένηται, χαὶ 
χαθ᾽ ἑαυτὸν ἀναλογίζηται, ὀγχοῦται τὰ χύματα, καὶ 
μείζων ἡ ζάλη γίνεται. Διὰ τοῦτο οὖν προχαταλαμ- 
δάνων ὁ Παῦλος, καταλλαγέντα βούλεται παραδοῦναι 
τῇ νυχτὶ, ἵνα μηδεμίαν ἀπὸ τῆς ἐρημίας 3"""- ἀφορμὴν 
ἔχῃ λοιπὸν ὁ διάδολος εἰς τὸ τὴν χάμινον ἀνάψαι «ἧς 
ὀργῆς, χαὶ ποιῆσαι σφοδροτέραν. Οὕτω χαὶ ὁ Χριστὸς 
οὐκ ἀφίησιν οὐδὲ μιχρὸν ὑπερτίθεσθαι, ἵνα μὴ τῆς 
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θυσίας πληρωθείσης, ῥᾳθυμότερος ὁ τοιοῦτος γένηται, 

ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἀναδαλλόμενος. Οἷδε γὰρ τὸ πάθος 
πολλῆς δεόμενον τῆς ταχυτῆτος " χαὶ χαθάπερ σοφὸς 
ἰατρὸς οὐ μόνον τὰ προφυλαχτιχὰ τῶν νοσημάτων 
τίθησιν 37, ἀλλὰ χαὶ τὰ διορθωτιχά" οὕτω χαὶ αὑτὸς 
ποιεῖ. Τὸ μὲν γὰρ χωλύειν χαλεῖν μωρὸν, προφυλα- 
χτιχόν ἔστι τῆς ἔχθρας " τὸ δὲ χελεύειν χαταλλαγῆναι, 
τῶν μετὰ τὴν ἔχθραν γινομένων "" νοσημάτων ἀναι- 
ρετιχόν. Καὶ ὄρα πῶς ἑχάτερον μετὰ σφοδρότητος 
χεῖται. Ἐχεῖ μὲν γὰρ γέενναν ἠπείλησεν, ἐνταῦθα 
δὲ τὸ δῶρον οὐ δέχεται πρὸ τῆς καταλλαγῆς, πολλὴν 
ἐνδειχνύμενος τὴν ὀργὴν. χαὶ διὰ πάντων τούτων χαὶ 
τὴν ῥίζαν καὶ τὸν χαρπὸν ἀναιρῶν. Καὶ πρῶτον μέν 
φησι, Μὴ ὀργίζου " μετὰ δὲ ταῦτα, Μὴ λοιδόρει. Καὶ 
γὰρ ἀμφότερα ταῦτα δι᾿ ἀλλήλων αὔξεται - ἀπὸ τῇς 
ἔχθρας ἣ λοιδορία, ἀπὸ τῆς λοιδορίας ἡ ἔχθρα. Διὰ 
δὴ τοῦτο νῦν μὲν τὴν ῥίζαν, νῦν δὲ τὸν χαρπὸν ἰᾶται" 
χωλύων μὲν χαὶ φῦναι τὴν ἀρχὴν τὸ χαχὼὸν, ἂν δ᾽ 
ἄρα βλαστήσῃ χαὶ χαρπὸν ἐνέγχῃ τὸν πονηρότατον, 
πάντοθεν αὐτὸν ᾽ χαταχαίων μειζόνως. Διά τοι τοῦτο 
χαὶ χρίσιν εἰπὼν, χαὶ͵ συνέδριον, χαὶ γέενναν, χαὶ 
περὶ τῆς αὐτοῦ θυσίας διαλεχθεὶς, χαὶ ἕτερα " προα- 
τίθησι πάλιν οὕτω λέγων " Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίχῳ 
σου ταχὺ. ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾽ αὐτοῦ. Ἵνα 
γὰρ μὴ λέγῃς Τί οὖν, ἂν ἀδιχωμαι; τί οὖν, ἂν 
ἁρπάζωμαι, καὶ εἰς δικαστήριον ἕλχωμαι; χαὶ ταύτην 
ἀνεῖλε τὴν ἀφορμὴν χαὶ τὴν πρόφασ!:ν" χελεύει γὰρ 
μηδὲ οὕτως ἐχθραίνειν. Εἶτα, ἐπειδὴ τοῦτο μέγα ἦν 
τὸ ἐπίταγμα, ἀπὸ τῶν παρόντων ποιεῖται τὴν συμ- 

θουλὴν, ἃ τοὺς " παχυτέρους μᾶλλον τῶν μελλόντων 
χατέχειν εἴωθε. Τί γὰρ λέγεις ; φησίν " ὅτι δυνα- 

τὠτερός ἔστι, χαὶ ἀδικεῖ ; Οὐχοῦν μᾶλλόν δε ἀδιχήσει, 
ἐὰν μὴ καταλύσῃς, ἀλλὰ ἀναγχασθῇς "" εἰς δικαστή- 
ριον "5 ἐλθεῖν. Τότε μὲν γὰρ χρημάτων ἀποστὰς, τὸ 
σῶμα ἕξεις ἐλεύθερον: ὑπὸ δὲ τῇ ψήφῳ γενόμενος 
τοῦ διχαστοῦ, χαὶ δεσμευθήσῃ, χαὶ τὴν ἐσχάτην 

δώσεις δίχην. Ἂν δὲ φύγῃς τὴν ἐχεῖ μάχην, δύο 
χαρπώσῃ χαλά" καὶ τὸ μηδὲν παθεῖν ἀηδὲς, χαὶ τὰ 
σὸν γενέσθαι τὸ κατόρθωμα λοιπὸν, χαὶ μηχέτι τῆς 
ἐχείνου βίας. Εἰ δὲ οὐ βούλει πεισθῆναι τοῖς λεγο- 
μένοις, οὐχ ἐχεῖνον ἀδικεῖς δ" τοσοῦτον, ὅσον σαυτόν. 
"(ρα δὲ καὶ ἐνταῦθα πῶς αὐτὸν [219] ἐπείγει " εἰπὼν 
γὰρ, Ἴσθι εὐγοῶν τῷ ἀγντιδίχῳ σου, ἐπήγαγε, 
Ταχύ" χαὶ οὐχ ἢρχέσθη τούτῳ, ἀλλὰ χαὶ ταύτης τῆς 
ταχυτῇτος ἑτέραν ἐζήτησεν ἐπίτασιν, εἰπών: Ἕως 
ὅτου εἴ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾽ αὑτοῦ" διὰ τούτων ὠθῶν 
αὐτὸν χαὶ χατεπείγων μετὰ πολλῆς τῆς σφοδρότητος, 
Οὐδὲν γὰρ οὕτω τὸν βίον ἀνατρέπει τὸν ἡμέτερον, 
ὡς τὸ μέλλειν χαὶ ἀναδάλλεσθαι ἐν τῇ τῶν ἀγαθῶν " 
ἐργασίᾳ. Πολλάκις γοῦν τοῦτο χαὶ ἐχπεσεῖν ἡμᾶς τοῦ 
παντὸς ἐποίησεν. “Ὥσπερ οὖν χαὶ ὁ Παῦλός φησιν" 
Πρὶν ἣ τὸν ἥλιον δῦναι, λῦσον τὴν ἔχθραν " χαὶ ἑν τοῖς 
ἔμπροσθεν αὐτός " Πρὶν ἣ τὴν πγοσφορὰν ἀπαρτι- 
σθῆναι "5, χαταλλάγηθι" οὕτω χαὶ ἐνταῦθά φησι" 
Ταχὺ, ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾽ αὐτοῦ " πρὶν ἐπὶ 
τὰς θύρας ἐλθεῖν τοῦ διχαστηρίου, πρὶν ἣ τῷ βήματι 
παραστῆναι, χαὶ γενέσθαι λοιπὸν ὑ πὸ τῇ "7 τοῦ διχάν- 
ζοντος ἐξουσίᾳ, Ἡρὸ μὲν γὰρ τῆς εἰσόδου, σὺ χύριος 
εἶ τοῦ παντός " ἐὰν δὲ ἐπιδῇς ἐχείνων τῶν προθύρων, 
οὐδὲ σφόδρα σπουδάζων δυνήσῃ τὰ χαθ᾽ ἑαυτὸν ὡς 
βούλει διαθεῖναι, ὑπὸ τὴν ἑτέρου γενόμενος ἀνάγχην. 
Τί δέ ἐστιν, εὐνοεῖν ; Ἢ τοῦτό φησιν, ὅτι Καταδέχο") 
μᾶλλον ἀδιχεῖσθαι' ἣ Οὕτω δίχασον τῇ δίκῃ, ὡσανεὶ 
τὴν ἐχείνου τάξιν ἔχων " ἵνα μὴ τῇ φιλαυτίᾳ τὸ δίκαιον 

59 ἀτέλεστον) 4ἀ). τὴν θυσίαν ΕΚ. Ἐρ. δά. αὐτοῦ τὸ δῶρον Ο. 3,.25 ἐρημίας] δὶς οοἠά. εἰ ὕ6. υποπὶ- 
ἑαί6 Ατη). ἡρεμίας Εάμ. 
τὸς ποιεῖ ἀδδϑιι ἰη Ε΄, 38 γενομένων Α. Β. Ε. 

δεσμωτήριον Βα. 
τοδ. ἐξουσίαν Β, 1), Ε΄. 

δ τίθησιν οἴ. Α,. [146πῈὴ ρΡ051 διορθωτιχά διἰάϊι δείχνυσιν. Ὑογυα οὕτω χαὶ αὐ- 
δ αὐτό Α. "5 ἕτερον Β. πάλιν οι". Α. "' τούς] χαὶ τούς Α. Κ΄. "5 ἀγαγχάσῃς Ε. ἀναγκασθείς ργ, Ὦ. ἀναγκασθήσῃ ἰθδπὶ 6Χχ (ΟΓΓ. ΓΘ6. ΩΣ 

δ ἀδιχήτεις Εὐἀ4, 5} ἀγαθῶν] χαλῶν Ε. 5 ἀπαρτίσαι Ὁ. 5 ὑπὸ τῇ] ἐπὶ τῇ ἃ. ὑπὸ τὴν 
48 διχαστή ριον] ϑὶς σοι. εὐ αΓ58. 



805 

διαφθείρῃς, ἀλλ᾽ ὡς περὶ "5 οἰχείου τοῦ ἀλλοτρίου 
βουλευόμενο; πράγματος, ἵνα "5 ταύτην ἐξενέγχῃς 
τὴν ψῆφον. Εἰ δὲ μέγα τοῦτο, μὴ θαυμάσῃς. Διὰ γὰρ 
τοῦτο πάντας ἐχείνους ἔθηχε τοὺς μαχαρ'σμοὺς, ἵνα 
ποολεάνας χαὶ προπαρασχευάσας τοῦ ἀχροατοῦ τὴν 
ψυχὴν, ἐπιτηδειοτέραν ἐργάσηται πρὸς τὴν ὑποδοχὴν 
«ἧς νομοθεσίας ταύτης ἀπάσης. 

ια΄, Τινὲς μὲν οὖν τὸν διάδολον αὐτὸν αἰνίττεσθαί φαι 
τῇ τοῦ ἀντιδίχου προσηγορίᾳ, χαὶ χελεύειν μηδὲν ἔχειν 
κ“ὧν ἐχείνου" τοῦτο γὰρ εἶναι τὸ εὐνοεῖν αὐτῷ" ὡς οὐχ 
ἐνὸν διαλύσασθαι μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀπαλλαγὴν ὅδ, τῆς 
ἀπαραιτήτου λοιπὸν ἡμᾶς ἐχδεχομένης χολάσευς͵ Ἐμοὶ 
δὲ περὶ τῶν ἐνταῦθα δοχεῖ λέγειν διχαστῶν, χαὶ τῆς 
ἐπὶ τὸ διχαστήριον ὁδοῦ, χαὶ τοῦ δεσμωτηρίου τούτου. 
Ἐπειδὴ γὰρ ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων ἐνέτρεψε χαὶ τῶν 
μελλόντων, χαὶ ἀπὸ τῶν ἐν τῷ παρόντι βίῳ φοδεῖ. 
Ὅπερ οὖν χαὶ ὁ Παῦλος ἐργάζεται, ἀπό τε τῶν μελ- 
λοντων, ἀπό τε τῶν παρόντων ἐνάγων τὸν ἀχροατήν. 
Οἷον ὡς ὅταν ἀπάγων χαχίας, τὸν ἄρχοντα ὁπλιζόμενον 
δειχνύῃ τῷ πονηρενομένῳ, οὕτω λέγων ᾿Εὰν δὲ τὸ 
κακὸν ποιῇς, φοθοῦ " οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν μάχαιραν 
φορεῖ" Θεοῦ γὰρ διάχονός "" ἐστι. Καὶ πάλιν ὑπο- 
πάσσεσθαι χελεύων αὑτῷ δ", οὐ τὸν τοῦ Θεοῦ φόθον 
τίθησι μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὴν ἀπειλὴν τὴν ἐχείνον χαὶ 
τὴν χηδεμονίαν' Ἀγάγχη γὰρ ὑποτάσσεσθαι, οὗ 
μόνον διὰ τὴν ὀργὴν. ἀ,λι.1ὰ χαὶ διὰ τὴν συγεί- 
δησιν. Τοὺς γὰρ ἀλογωτέρους, ὅπερ ἔφθην εἰπὼν, 
-αῦτα μᾶλλον εἴωθε διορθοῦν, τὰ φαινήμενα χαὶ παρὰ 
πόδας. Διὸ χαὶ ὁ Χριστὸς οὗ γεέννης μόνον ἐμνημό- 
νευσεν, ἀλλὰ χαὶ διμαστηρίου, καὶ ἀπαγωγῆς "5, χαὶ 
δεσμωτηρίου, καὶ τῆς ἐχεῖ ταλαιπωρίας [220] ἀπά- 
σης, διὰ πάντων τούτων τὰς ῥίζας ἀναιρῶν τοῦ 

φόνου. Ὁ γὰρ μήτε λοιδορούμενος, μήτ: διχαξόμενος, 
μήτε ἔχθραν " ἐχτείνων, πῶς φονεύσει ποτέ ; Ὥστε 
χἀντεῦθεν δῆλον, ὅτι ἐν τῷ τοῦ πλησίον συμφέροντι 
τὸ ἡμέτερον χεῖται συμφέρον. Ὁ γὰρ τῷ ἀντιδίχῳ 
εὑνηῶν, πολλῷ μεῖζον 55." ἑαυτὸν ὠφελήσει, διχαστη- 
ρίων καὶ δεσμωτηρίων χαὶ τῆς ἐχεῖ ταλαιπωρίας ἑαυτὸν 
ἀκαλλάττων. Πειθώμεθα τοίνυν τοῖς λεγομένοις, καὶ 
μὴ ἀντιτείνωμεν, μηδὲ ἀντιφιλονειχῶμεν᾽ μάλιστα μὲν 
γὰρ καὶ πρὸ τῶν ἐπάθλων ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν ἡδονὴν 
καὶ τὴν ὠφέλειαν τὰ ἐπιτάγματα ταῦτα. Εἰ δὲ τοῖς 
πολλοῖς ἐπαχθῆ εἶναι δοχεῖ, χαὶ πολὺν παρέχειν τὸν 
πόνον, ἐννόησον ὅτι διὰ τὺν Χριστὸν ταῦτα ποιεῖς, 
καὶ τὸ λυπηρὸν ἔσται δύ. Ἐὰν γὰρ τὸν λογισμὸν 
τοῦτον ἔχωμεν διαπαντὸς, οὐδενὸς πειρασόμεθα φορ- 
τιχοῦ, ἀλλὰ πολλὴν πάντοθεν χαρπωσόμεθα τὴν ἦἧδο- 
νήν. Ὁ γὰρ πόνος οὐχέτι πόνος φανεῖται, ἀλλ᾽ ὄσῳψπερ 
ἂν ἐπιτείνητα:, τοσούτῳ γλυχύτερος χαὶ ἡδίων γίνεται. 

Ὅταν τοίνυν ἐπιμένῃ ἡ συνήθειά σε τῶν χαχῶν 
γογτεύουσα, χαὶ ἡ τῶν χρημάτων ἐπιθυμία, ἀντιστρά- 
τευσον αὐτῇ τὸν λογισμὸν ἐχεῖνον τὸν λέγοντα, ὅτι 
πολὺν ληψόμεθα τὸν μισθὸν, τῆς προσχαίρου χατα- 
φρονήσαντες ἡδονῆς χαὶ εἰπὲ πρὸς τὴν ψυχῆν" Πάνυ 
δ: ἀθυμεῖς, ὅτι σε ἡδονῆς ἀποστερῶ ; ἀλλ᾽ εὐὑφραίνον, 
ὅτι σοι τὸν οὐρανὸν προξενῶ. Οὐ δι᾿ ἄνθρωπον ποιεῖς, 
ἀλλὰ διὰ τὸν Θεόν. ᾿Ανάσχου τοίνυν μεχρὸν, καὶ ὄψει 
τὸ χέρδυς ἡλίχον᾽ χαρτέρησον χατὰ τὸν παρόντα βίον, 
χαὶ λήψῃ παῤῥησίαν ἄφατον. Δν γὰρ τοιαῦτα αὐτῇ 
διαλεγώμεθα, καὶ μὴ μόνον τὸ φορτιχὸν ἐννοῶμεν τῆς 
ἀρετῆς, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς λογιζώμεθα στέφανον, 

8 ὡς περί] ὡ; ὑπέρ Α. (ἱ. ὥσπερ Ε΄. οἱ ρτ. }). 
δ ἀποδημίαν Εμ. ὅων. ᾿) πιδι. 

“η). Β. ").Ε. 58 γένηται) φαίνηται ). δ᾽ ἐστι Ε, 
Ρ. παραγίνηται ΕώΔύ. Υἱι. δάποι. 
μένον ὀέκυμὶ ἐμ Α. (;. 55 ἄν οιη. Α. δ. εἱ ρτ. ὃ. 

5. ΖΟΑΝΝΙΒ5. ΟΠΒΥΒΟΒΤΟΝΙ ΑΒΟΙΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 90: 

ταχέως αὐτὴν καχίας ἀποστήσομεν ἀπάσης. Εἰ γὰρ ὁ 
διάδολος, δειχνὺς τὸ μὲν ἡδὺ πρόσχαιρον, τὸ δὲ ὀξυ- 
νηρὸν διηνεχὲς, ὅμως ἰσχύει χαὶ περιγίνεται " ὅταν 
ἀντιστρόφως παρ᾽ ἡμῖν ταῦτα γένηται", τὸ μὲν ἐπίπο- 
νον, πρόσχαιρον, τὸ δὲ ἡδὺ χαὶ χρήσιμον, ἀθάνατον, τίς 
ἡμῖν ἔσται δ λόγος μὴ μετιοῦσιν ἀρετὴν μετὰ τοσαύ- 
τὴν παραμυθίαν; ᾿Αρχεῖ γὰρ ἡμῖν ἀντὶ πάντων ἡ τῶν 
πόνων ὑπόθεσις, χαὶ τὸ πεπεῖσθαι σαφῶς ὅτι διὰ τὸν 

Θεὸν ὑπομένομεν ταῦτα πάντα. Εἰ γὰρ τὸν βασιλέα 
ἔχων τις ὀφειλέτην, ἀρχοῦσαν εἰς πάντα νομίζει τὸν 
βίον ἀσφάλειαν ἔχειν " ἐννόησον ἡλίχος ἔσται 4 ὁ τὸν 
φιλάνθρωπον χαὶ ἀεὶ ζῶντα Θεὸν καὶ μιχρῶν καὶ 
μεγάλων κατορθωμάτων χρεώστην ἑαυτῷ χαταστή- 
σας. Μὴ τοίνυν προδάλλου μοι πόνους καὶ ἱδρῶτας " 
οὐδὲ γὰρ τῇ τῶν μελλόντων ἐλπίδι μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ἑτέρῳν τρόπῳ χούφην τὴν ἀρετὴν ἐποίησεν ὁ θεὸς, 
συνεφαπτόμενος ἡμῖν πανταχοῦ καὶ συναντιλαμξανό- 
μενος. Κἂν βουληθῇς μόνον ὀλίγην εἰσενεγχεῖν προ- 
θυμέαν, τὰ ἄλλα πάντα ἕπεται. Διὰ γὰρ τοῦτο βού- 
λεται καὶ σὲ μιχρὰ πονεῖν, ἵνα χαὶ σὴ ἡ νίχη γένη- 
ται. [321] Καὶ χαθάπερ βασιλεὺς βούλεται μὲν τὸν 
ἑαυτοῦ παῖδα παρεῖναι ἐπὶ τῆς παρατάξεως, χαὶ φαῖξ 
νεσύαι, ὥστε αὐτῷ λογισθῆναι τὸ τρόπαιον, τὸ ὃὲ πᾶν 
αὐτὸς ἀνύει " οὕτω χαὶ ὁ Θεὸς ἐν τῷ πολέμῳ τῷ κατὰ 
«οὔ διαδόλου ποιεῖ. Ἕν γὰρ ἀπαιτεῖ παρὰ σοῦ μόνον, 
ὥστε ἔχϑραν πρὸς ἐχεῖνον ἐπιδείξασθαι γνησίαν " χᾶκὰ 
ταῦτα αὐτῷ παράσχῃς, αὐτὸς πάντα ἀνύει τὸν πόλε- 
μον. Κἂν ὀργὴ 5' φλέγῃ, χἂᾶν χρημάτων ἐπιθυμία, κἂν 
ὁτιοῦν ἕτερον πάθος τυραννιχὸν, παραγίνεται ταχέως, 
ἂν ἴδῃ σε μόνον πρὸς αὐτὸν ἀποδυόμενον χαὶ ταρ- 
εσχευασμένον “"͵ χαὶ ῥᾷδια πάντα ποιεῖ, χαὶ ἀνώτερον 
ἴστησι τῆς φλογὸς, χαθάπερ τοὺς παῖδας τότε ἐχείνους 
ἐπὶ τῆς Βαδυλωνίας χαμένονυ χαὶ γὰρ ἐχεῖνοι πλέον 

οὐδὲν τῆς γνώμης εἰσήνεγχαν. Ἵν᾽ οὖν χαὶ ἡμεῖς πᾶ- 
σαν χάμινον ἡδονῆς ἀτάχτου χαταλύσαντες ἐνταῦθα, 
τὴν ἐχεῖ διαφύγωμεν γέενναν, ταῦτα χαθ᾽ ἐχάστην 
ἡμέραν χαὶ βουλευώμεθα καὶ μεριμνῶμεν χαὶ πράτ- 
τωμεέν, τῇ τε περὶ τὰ ἀγαθὰ προθέσει χαὶ ταῖς πυ- 
χναῖς εὐχαῖς τοῦ Θεοῦ τὴν εὔνοιαν ἐπισπώμενοι. θὕτω 
γὰρ καὶ τὰ δοχοῦντα ἀφόρητα εἶναι νῦν, ῥᾷστα δσται 
χαὶ χοῦφα χαὶ ἑπέραστα, Ἕως μὲν γὰρ ἂν δ᾽ ἐν τοῖς 
πάθεσιν ὦμεν, τραχεῖαν καὶ δύσχολον χαὶ ἀνάντη τὴν. 
ἀρετὴν εἶναι νομίζομεν, τὴν δὲ χαχίαν ποθεινὴν καὶ “᾽ 
ἡδίστην" ἂν δὲ μιχρὸν ἀποστῶμεν τούτων, τότε χἀ- 
χείνη φανεῖται βδελυρὰ καὶ δυσειδὴς, καὶ αὕτη ῥᾳδία 
χαὶ εὔχολος χαὶ ποθεινή. Καὶ ταῦτα ἐχ τῶν χατωρθω- 
χότων ἔστι σαφῶς μαθεῖν. “Αχουσοὸν γοῦν πῶς ὁ Παῦ- 

λος ἐκεῖνα μὲν χαὶ μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν αἰσχύνεται 
λέγων Τίνα γὰρ καρπὸν εἴχετε τότε, ἐς" οἷς γῦν 
ἐπαισχύγεσθε ; ταύτην δὲ χαὶ μετὰ τὸν πόνον χού- 
φὴν εἶναί φησι, τὸ ἐπίπονον τῆς θλίψεως παραυτέκα 
καὶ ἐλαφρὸν χαλῶν “5, χαὶ χαίρων ἐν τοῖς παθήμασι͵ 
χαὶ ἀγαλλόμενος ἐν ταῖς θλίψεσι, καὶ μέγα φρονῶν 
ἐπὶ τοῖς στίγμασι τοῖς διὰ Χριστόν. Ἵν᾽ οὖν χαὶ ἡμεῖς 
ἐν ταύτῃ χαταστῶμεν τῇ ἕξει, τοῖς εἰρημένοις χαθ᾽ 
ἐχάστην ἡμέραν ἑαυτοὺς ῥνυθμίζοντες “6, χαὶ τῶν 
ὅπισθεν ἐπ᾿ λανθανόμενοι, πρὸς δὲ τὰ ἔμπροοθεν ἐπεχ-- 
τιινόμενοι, διώχεωυμεν ἐπὶ τὸ βραδεῖζον τῇ; ἄνω χλέσεως" 
οὗ γένοιτο πάντα: ἡμᾶς; ἐπιτυχεῖν, χάριτι χαὶ φιλαν- 
θρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα 
χαὶ τὰ χράτος εἰ; τοὺ; αἰῶνας τῶν αἱώνω". ᾿Αμήν. 

"9 ἵγα οπι. Β. ΚΕ, ἵνα τὴν αὐτὴν ἐξ, μᾶλλον ψῆφον Α. 
δ᾽ διάχονος] ἔχδιχος Β. Ε΄. Ε΄. ᾿ 

« οἴνπο5 μέπο Μϑδ. » Νοπίεί. ἀπαγωγὴς οἴπινο5 μηει. δ" ἔχθραν] τὴν ἔχθραν Ε. 
4“. ἐστίν Κά4. 4) ὁρ 

“ παρασχεναχόμενον Β. παρασχευασμένον (8..) Ε΄. 

5 αὐτῷ] αὑτόν Α. Β. ἢ. Ε. 58 ἐπαγωγῆς 
δδ.86 μείζονα Ειὐὲ. δ᾽ 

γῇ Β. Ε΄ οἱ μι. 1). φλεγμαίνῃ εἰ μ. 
γϑι θὰ χαὶ παρεσχενα- 

ι ᾿: "᾽ τ. τε χαί ἢ". 45 8ι. Δ. οδἰει τὸ παραυτίχα τῆς 
θλίψεως χαὶ τὸ ἐπίπονον ἐλαφρὸν χαλῶν. 646 ῥυθμίζωμεν ἢ. »- Ρ' χαὶ τῶν μὲν ὄπισθεν Εμμ4. 
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41, Ουξάδη! ρμοῦγὺ Ῥ6Ὺ δάυὀγβαγιπι ἰΠΠ πὶ ἱπιο δὶ 
γοίσηι ἀϊλθοίυμι, οἱ "ἰς ᾿υνοτὶ ρυΐδηι, πα υΐά {15 
ΡΓΟΓΒΙΦ μαδοδίυγ, ἰάᾳυδ 6556 οἱ ΘΟηβοη γα, υἱροῖ6 
οὐπ! ροϑί ὀχοθδδυπὶ 6χ ἰδ Υἱία ποιὶ [Ϊοθδὶ 8} 10 

"05 δχροάϊΐγα, ουπὶ πο05 ἱπουὶ ιν} 6 δυρρ εἰυπι 6χοῖ- 
νοι, ΜΙΝ γϑροὸ ἀδ ἰυάίοἰ 8 ἰυ}05 88 ο ἀεὶ υἱάθ- 
υγ, 86 ἀδ νυἱᾶ αι δὰ ἡ ϊοίυπι ἀυοὶ! 6᾽ 46 σΆΓΟΟΓΟ. 
Ῥοβιᾳιιδπῆ δηἢ ἢ ἃ δ! πιϊογί 5 ᾿οτίδιυ5 ὁδὶ, οἱ ἃ 
[υἱτὶβ, ἃ Υἱια ργϑϑϑηιδβ ἰαγγοῖ ποροι 8. Δ αυοά 
οἰΐδπὶ Ῥαυ]υπ (δεῖϊ, ἃ [υἱατὶβ οἱ ἃ ργιυβοηιθυ8 δυὰὶ- 

ἰΟΓῈ ΠῚ ΘΟΙΠΠΊΟΥΟΠδ. ὕι οὐπὶ ἃ ποι εἶα αὐύυσοηβ, 

Ργϊπείροπι ἃγηγδίυπι πι8]6 ορογδηιὶ οὐἰθηαϊ! ἰνἷ8 γ Γ- 
}νὴδ : (μοά εἰ πιαίε[εσετὶα, (ἐπι : ποι ἐπὶπι εἰν 6 ἐαμδα 

σίαάίνπι ροτίαι : δεῖ ἐπῖπι πιϊπὶδίεν 644 (οπι. 1ὅ. 4). 
᾿ιογυιπαυθ ἰυθεπθ 60 80} 6 6.08 6386, ΠΟΙ) πιούο δ οὶ 

εἱπιογθαι, 86ιὶ οἰΐαπη 6Γ08 πιίπα8 ἀἤεγι οἱ ργονίἀδη- 

ιἰδηι : Νιεεοεῖθ ἐεί 6426 5ιιὐ)δοίος., ΠΟ δοίμηι ῬΥΟΡΙΕΡ 

ἔγανι, 6664 δἰ ργορίου οοπδοϊοπίίαπι (14. υ. 8). Νδιη ἰῃ- 

δἰ μἱοπιογοα, υἱ ἴα αἰχὶ, πίδ 6 αι Δρράγοιΐ οἱ φυ 

6 νϑϑιϊκίο βδαυυηίυν, πηδρ5 βοίρη! διμϑηάιγο. ()υλ)η- 

οὔγομ (γί βίυβ ποὴ πιοάο βαοίνθπηδπὶ πιοιμογανὶΐ, 
δοειὶ οἰΐδπ 16 ἐγίυυπαὶ, ἁϑάμοι ον δηι διὶ πηοΓία!ῃ, 

ΘΣΓΟΟΓΘΙῺ δ᾽ 0546 ΠιΙ 56 Γα8 ΟΠΠ65, Ρ6Γ ἰ5 0 ἰμ588 0:5- 

ἀϊυπὶ γα ΐοε8 ἀχϑοϊπ θη. Ουἱ δυΐπι ἤθους σοην οἱ 8 

ἱπιροιἱτυγ, πδς ἣν 15 (ΓΑ Γ, πραυς ἰγϑ ἱπιθηιάϊὶ, 

ηυοιοάο οοοἰάοϊὶ υἱηαηληὶ ΠΔαυ6 δ ΐης ρ4]0π| 6ϑῖ, 

ἐμ ργοχίην σοι ποάο πυδίρυπὶ {1υοηυ6 ουπηούυϊῃ Γ6- 

Ρογὶγὶ. ΝᾺπὶ αἱ οὐαὶ δἀνογδογῖο Θοηϑοηιϊ, τ0}1}0 

τηλρὶς 5} } ἱρδὶ δγίῖ υ{}}18., ΌΟΡ 4 {τ θυ }} 18, ἃ 
ΕΆΓΟΟΓΙθ015 ΘΟΥΓΟΠΊ406 πη 56 Γ}15. Ὠ οι 5 ᾿χί ἴπγΓ μι μ6- 
ΓὸϊΠυ, Π66 οοηϊοπάδηηυϑ, Π66 ΓΙΧΘΙΠΟΓ : οὐπὶ τλδχίηθ 

᾿3ὸ ργξοορία, οἰΐδπὶ δ6 ργϑηιὰ ᾿|12, υο]υρίδιοηι 

οἱ υἱ]}1δι6πὶ ἴῃ 86 οοπίίμδαηϊ. Ἡυοὰ 5ὶ ᾳυϊυυδάδηι 

Οπδγοβἃ 6886 αἱ πη υτ ργαῦῦεγο [θοῦ 8 υἱάδδηίυγ, 

ευκίια [6 ργορίογ ΟΝ γί δίιιαι ἢο ἀζογο, οἱ φυοὰ πιο- 

Ιαϑίυπι οβὶ, ϑυᾶνα Υυἱά νυν. 5, δπἷπὶ μδης οορὶίἃ- 
ιἰο 6 ΠΊ ΒΘΠΡΟΓ ργιθϑαπίδπι ᾿αυδδμλ8, πἰ}}} πιο  68ιὶ 

οχρογίδηαν, 86 πιυ! πὶ ὑπάΐηυθ 8556] υοπιυ νο]- 

Ρίλίοπι. [Δ Ὅογ δηΐπι ΠΟ υ]ϊγ ἰάθονῦ 6566 υἱά θυ ἱ υγ, 
δοἀ ᾳυδηίο μιδρφὶδ ἰμϊοηάοίυν, ἰΔηῖο ἀιι οἷον δυδνίογ- 
ηυ6 οτἷϊ. 
(οτοη εὐἰοείΐδ δ4}Ρέξ α πιαία οοπεμειαΐπα αὐοοσοί. θεὶ 

αἱχί ϊο εἰ ορετα ποεῖγα ἐδὶ ορμ8. --- Οὐδιμίο ἰφίίαγ ἰῃ- 
εἰαυΐὶ οοηϑιαίυο πιδίογυπι (6 ἀδπηυΐοοηδ, συϑηὰο ρ6» 
ουπίφγυπι οὐρα 45, ορροηθ ἰΠΠἔ γαιϊοοϊ μὰ ἱΠυἀ, 

ηυοά εἰς ᾿ιλθοῖ : 508 πιλβιιᾶπι δοοδρίιγοδ πιογοθάσπι 
6586, δὶ [ΘΙ ροΓγαϊοπὶ υοἱ]ριαίοπι ἀδδρίεἰδηυ8 ; οἱ ἀϊς 

ἀῃίπια ἴθ : Μυϊίυπι (ΓΙ ϑίατβ, φυοά (6 νο]ριδί6 μεὶ- 
γ ΘΙ ; Ἀ{ΐ |ββίδγο, 4υΐὰ (δὶ σα ἢ ργον 60. Νοη ργχο- 

Ρίογ Βοπιΐίποπι, 864 ργορίοῦ θθυπι ΟρογαΓ8. Ῥαυΐϊαπ) 

ἐόν οχδρεοίδ, οἱ υἱάθ 15 φυδηίυπὶ ἰυογυπὶ ἀθϑθηύδγο. 
ῬΟΓΒΟΥΟΓΔ ΡῈ πὸ νἱίδην, οἱ ἢ ἀυοίαιη Οὐκ πο 5 ἰηοί- 

(ΔὈΐ τη. 8: (αἰΐυυβ ᾿ρϑϑμν 404. Δ ΠΔῸΓ, οἱ 51] ΠΟῚ ἰδ})- 

ἰατ υἱγίυιἱ8 ροπάυϑ αἱ πηο οβιίδηι, 56 οἰΐῶπ) ατ8Π| 6Χ 
|| οοπεοοαυΐμπυν ΘΟΓΟηδπὶ ἰῃ πιθηὶθ μϑυβαπιυδ, εἶϊ0 

᾿|Π|8 πὶ ἂὖ οὐμπὶ πυυϊιία γειγδιιθπναβ. Νδπι 5] ὁΐυο- 
1118, οϑίδηάδη8 (δ ρογδποδίη γοἰιιρίδίοιη, ἀοϊογοιη 

γεγο ρογροίυυπι, ἰδπιδη ργῶναϊοι οἱ νἱπεὶϊ : οαπὶ Πξς 

ἰῃ εοηίγατίυπι νογδὰ Γοβραχογίπιβ, ᾿ΑὈΟΓΟΙΏ 4υϊ 6π) 

ΙΝ ΜΑΤΤΗ͂ΞΌΜ ΠΌΟΜΙΪ,. ΧΥ͂Ι. 954 

᾿οπηρογϑηθηηι, γοϊυρίδίοτ γθγῸ υἱ}}ΠΠδίδηηαυς ἱπηπιοτ- 

ἴΔ]6πι, 408 ΓΑϊΐοη6 ἀχουϑαγὶ ροϊογίαυβ, 5ἱ ροϑὶ ἰδη- 

(πὶ οοηϑοϊδιίίοποπι, Υυἱγίυϊοπι πο δόδδπιιβ} ϑιυβεὶϊ 
πο 8 ργὰ οἵηπηΐθιβ ἀγραπιδηΐε δὲ ολυβα δυδοοριὶ 

ἰλυονὶβ, δὶ οὁηιηΐπο μογβυδβὶ 5 π|}}18 ΠῸ5 ργορίοῦ Πϑυ 

μδο οπιηίδ ρδϑιΐ. Νά δὶ φυὶδ ᾿πηρογδίογομ δἰ δὶ ἀδυὶ- 
ἴογθῆι μα θδὶ, 86 ρ6Γ ἰοἰδπὶ Υἱέδηι ἰυἱ58ἰ πῶπὶ οδυϊο- 

πδπε ἰάθεγα ρηίϑὶ : ἐορία 4υδηίι8 δὶ! ἰδ, φυΐ ὑυδηΐ- 

ξπυπὶ δοιρογαι 6 νἱνομιοπ θουπὶ δὲ τη ογυπὶ οἱ 

δ᾽ Π1|0] πηϑαιογυπι [Γυδὶ Οραγυπὶ δἰ ἀθθίιυγοπὶ σοηδιΐ- 

ἰυἱϊ. Νὰ ἰίδφυσ πιὶδ! ἰΔθογα 8 Οὔ] οἶα 8 οἱ βυάογϑθ : π- 

φυέξ δηΐπ 5018 [υἱυγογυπιὶ 5ρ6, 564 αἱ 4[ῖ9 πιοΎ0 ἴδΔεἰ- 
Ἰεπὶ 6586 Υἱγίυϊει) ουγανὶΣ δῦ, ποθὶβΒ υθίψυο δυχὶ- 
Ἰυπὶ ρϑιγοοϊπ! πη 46 βυῦπ) ργαδίδπαο. δ᾽ γυοϊυδρίδ 

τοάΐοδηλ 8Δ6 θα γα αἰ απ δι), οὐδ γᾷ οπιηΐδ 56 6116 :}- 

ἴυγ. Ργνορίογοα δηὶπὶ (6 νὰ} ράΆΓυΠ ργαϑίογα [ἢ δογίβ, 

ὃἱ οἱ νἱοἰοτία 08 δῖ. ΑἋ αὐυοπιδάπιουύυπι γὸχ νυν] 

δ]υ πὶ δυθϑηι ἰῃ δοῖα δίηγθ, ἰδοιΐα Υἱθτδγο, οἱ οοπδρῖ» 

οὐυτ 886, υἱ ἱροὶ ἱρορῶυιη δάβογ! θὲ ροδδίί, [6 δὲ ἰρδ8 

ἰοὐυ ΒΟΙ]υπν οομείαι ; δἷα Ὠδι8 ἰη Ὀ6110 ἐοοιΓΔ ἀΐα- 

μοϊυπ; (δεῖ. ὕπυπι χυΐρρα ἰδίην ἃ 16 γοαυΐϊγὶῖ, υἱ 
σοηῖγα ἰἰΠἰυπὰ γόγα ἰπἰ πλϊο [|8ηΔ ΘΧ ἢ 0628; 6 5] ἢσο 

ἰραὶ οὐπορά:8, 'ρ56 Ἰοίννπι ΒοΙΓαπὶ οοηβείδι. ΕΠδὶ ἰγα, 
νοὶ ἀναγ εἶα (6 υταίὶ, νοὶ αυϊεουπαᾳυς δἰι5 τγγαηηΐευῦ 
ΔηΐΠι28 ΠΠΟΓΌυ 8, διδιΐπ διἰθβϑὶ: δὶ νυἱύραϊ (6 δοίυμι 

ςοπίγα ἰνοβίθ) ἐχρεάΐιπι εἰ ραταίιπι, οἱ (Δ. }}}2 ὁπν- 

πἷἰΔ τεάἷι, ἰοηῦς Παπηπηᾶ δυρογῖοΓρ πὶ (Ομ δι τυἷ}, υἱ 
ὨὈΠΘΓΟΒ ἴΠΠ08 ἴῃ ἴογηδοο Βουγίοιίοα : πδηὶ οἱ 111} πἰ Β]} 
δἰἰυά διιυΐογα αυᾶπι νοϊυπιλίοιι. ὕ1 ἰφίυν οἱ "ο8, 

ομβῃϑιη ἐ{ΠΠοὐ 128 νοὶ ρ141}|5 ΓΟγ δ 6 ἰδ. ὁδο  πδι}165, 

ξομοηηδπ ᾿ΠΠ|6 οἰιφίλπνι5, π8:6 αυοι ἀϊο οἰ ὁ! ὕδγα- 

Ὧν18, οἱ οι γοηυ5, αἱ βάηι.8, ἰθ1} ΟΧ ΡΙΟ "ομὶ ἀφο ο 

Ργοροίίο, (πη ἰγοαυδηιθι5 ογδιοηΐθυ8 δδὶ νοιθνο- 

Ιοη αι ποὺΐβ αἰϊγαϊθηι68. δῖ. δηΐπὶ ἃ 401 υπο ἰὩ- 
Δουϊογα θα νἱάδηιυν, (οἰ ἰδ, Ιου δ 8486 ογυηὶ. 

Ουδημΐο οπἷπι ἰη ργανὶδ δἤϊοειἑ δυς νογβαηυν, νἱγίυ - 

θη ἀϑροόῦϑηι, ἀϊ ΠΟ θη, ἰμϑοςοσβδημ υ6 6886 ρυϊλπιῦό. 

ποιυϊίδιηχυο ἀδβι ἀδγδ ἐ θῖν οἱ ἀμ! εἰδδίπιδπι ; 81 ὑυθγὸ 

μδυϊυϊιπι 4 νἱ 8 ἀἰδοδάδπιυδ, ἰυπο [|| Δθοιη παν - 

18 δὲ ἀοίονγπιϊβ νἱθδθυλιαγ, ᾿θοὸ νογοὸ [26] 15 οἱ δαιαῦ- 

Ι'8. Ηξε ροόγγὸ ἀΐϑεαγα [δε ροβϑυπιιβ ἐχ [15 αυὶ 

τοῦίο νἱϊα ἰμδίϊιυἱο εἰαγυογυηῖ. Αυάϊ φυοπιυάο Ρᾶυ- 

Ἰυβ τἰιὶα δἰίαιη ροϑὶ οοπνογίονοπι ρικϊογὶ 6566 ἀἰοδὶ : 

Ομέης ἐπὶβε [γισίμηι παϑεϑαιἐε ἰμπο ἐπ ἐ{{|8, 46 φωίϑις 

πππὸ ἐγωδεεο ὶς (ἤοηι. ὃ. 31) Υἱγιυίοιη δυΐοπι ροδὶ 

ἰαθογοπι ἰατοπὶ (Δοἰοιη4ι6 ἀϊΐεὶ!, πιοπιδηίδηθαπι 1Γἰ- 

νοϊαιίοηδαι, δὲ ἰδῦογοπι ἀΐοοηβ [Δοἰ 16 ἰονοπι ( 8. 

(ον. 4. 11), σαυάεπδφυς ἰῃ ραβϑίοηίυβ ((οί. 1. 24), 

οἱ δχβυϊίδης ἰη ἐεἰυυϊαιοηΐθαε (οιπ. ὅ. ὅ), αἰιυπιηυ9 

δδρίθι8 ἰῃ βιἰφπιδιῖθυθ Ργορίοῦ ΟἸγίβιιπι δυδοορμί δ 

(οί. 6. 17). ὕ« ἰφίτυγ δι ποδ ἷπ ΠΟΟ δί84): ")8Π62- 

1Ώ118, 8 φυ28 δυμρτὰ ἀϊοία δυηὶ πο5 4υοί ἀ6 Θχυγῇ28- 

68, οἱ ρναιογιογυπὶ ΟὈ] νἰδοοηί65, ϑἀ δἃ ΥΟΙῸ 4088 

δηΐ6 ποβ δυπί Π08 βδιηροῦ οχίον ἀθηίδῆ, ΒΌρογΓη γ0- 

οδιϊοηΐβ ὑγαυίυμη βοαυλπιυγ : ηαυοά πΠ05 ΟΠΊΠ65 3556- 

4υὶ οομείιψαι, φγαιὰ οἱ δοιἐφιλιαία οπην ποδιγὶ 

265 Οἰγίοι!, ουἱ φἰοτία οἱ ἱπιροεγίθων ἰῃ 850} δδεῦ- 

ἰογιι. Απιθῃ. 



͵ 

255 δ. ΦΟΑΝΝΙΒ ΟἸΠΥΘΟΘΤΟΜΙ ΑΠΟΙΠΕΡ, ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 206Ε ἘΞ ΞΞΞϑΞΞεδξθξθξερυβξξεειξεεις εξ ςξοις ες τες εις σας, τς τος, ὙΠ 
ΒΟΜΊΠΙΑ ΧΥΙ]. 

(λρ. ὅ. ν. 27, Αμαϊειΐε φμῖα ἀϊοίωπι δει απιϊφιὶς : Νοιὶ 
πιοοϊαὐετίς. δὃ8. Εφο αμίειη αἶσο υοδὶδ,, φμἶα οπιπὶα 
φιὶ υἱάεν!! πιμίϊόγεοι αὐ φοποιρίδοσπάηι εαπὶ, }αηι 
π!ολαί μα ὁ, ἐαηὶ ἐπ οοτάς διθ. 
4. Ρυβίφυδην ρυίπηυπι πηληἀδιιπὶ δχρ  οαπάϊΐ ΠΗ 

(εοἷϊ, θαυ διἀ βυπιπιυπὶ ΡΠ] οσΟρ 5 ὀχίοηάϊ, 
ογδϊηθ ρῥγοσθάσης, δύ εδευηάσμη Ῥγονοι ον. ἰν ΠοῸ 
ηποηῦυθ ἰορὶ οὐδεηυυΐίυδ. Αἰηιΐ ἢθ6 ποι δϑουπάυῃ) 
Ργαοθρίιη) 68,, ᾿ηυΐ68, βεὰ τογιϊηπι. ΝΌΩ δππῃ ρτὶ- 
“πὶ Ργ ρι πὶ 65,. ΝΟ οὐοίάεε ( [)εμί, 6. 4}; δοὰ : 
θοπεῖπες θοις τς, Ποπιΐην8 ππιι δεῖ. Ουκδηιο!νθπ) 
ΗΓ πα )Πὶ ὁ51., ΣΡ ΠῸη πνάδ οορατῖί. θ08 ἀδ οδυ»- 
8. ἰρίίεγ ὕ Ουἷα 5ὲ ἴηι σορίββοὶ, ορογίβιυδὶ, οἱ ἢ|8π| 
ΔΌβΕΓΘ, Οἱ 5ΕΙ ΠΟ ρ50}Π) ἱπ δχρ!ϊολιίοηθ οοπιρίοοι, 
Νυπάμιν ϑιίοπι ἰθπιρι8 δγαὰΐ ἀξ βαῖρβο {πιιβιιοάϊ 
φυϊάμίδπι ἐἰοσογα. ΑἸϊοφυΐπ δυίοπι πιοταϊδιῃ ἱπίδεὶπὶ 
ΒΘΡΓΙΠΟΙ ΘΙ ΡῈ θαι, δὲ ᾿ς οἱ δχ πηίγδου 8 γο]δῃβ 
δυάϊιοτιϊν5 ρει βιιδάθι6 56 ΕἸ υμ Ποὶ 6856. Κ᾽ δηΐϊη 
δπίοηπδπ| δἰ «υἰρίαπι Ἰοχιαδνοίαγ, δι [λοογοῖ, 
διδεϊπὶ ἐὐχίδβαὶ : Αὐϑϊδιῖβ φυΐα ἀϊοίαπι αϑὶ Δηι40}8 : 
Εγο θοπιίηυβ ειι8 πιὰ», οἱ ὈΓΩΙΘΓ ΠΙ6 ΠΟἢ 6ϑ8ὲ 8{{|8: 
680 ἃἂυι6πὶ ἀΐεο νοβὶβ, υἱ οἱ πιθ δάογαδιΐβ, βίουϊ οἱ }}- 
ἰυπι : Ἰά οἴεοίβϑϑι, υἱ οἴμμθβ {Πανὶ φυλδί [γι ΐθιν ἢ 8- 
βογθηί. ὅδ᾽ δηΐιη ροϑὲ ἰληίδην ἀοοιγίηδη οἱ ρΡυβί ἰϑηϊἃ 
5ίθηδ, οὐπὶ πομάυπι ἢφο ἐ||6 εἰϑγα ἀἰχίββαοί, ἀδπιονία- 
ἐμπ ἢΠΠ᾿υπὶ νυσδ δηὶ (“Ζοαη. 8. 82. εἰ 10. 20) : δὶ ἀμηι6 
1118 ομβηΐα δἰπηΐθ χυΐϊὰ ἀΐςξαγα ἰθηιανίββοϊ, αυϊά βοη 
αἀἰχίδβοπὶ ἢ φυϊά ποη οορ Ἀ85δι: Αἱ νϑγὸ ἀροι Γἰ 8 ΠῚ 
μ0)} υδιηοαϊ δὰ ἰδιμρὰβ ορρογίυπυϊη ΓΕΒΟΡνΆ886, ἰὰ 
[δεῖν μάγαθδὶ νίατ υἱ ᾿ος ἀοζιηᾶ ἃ πηι 118 διι8ορθ- 
Γοίμγ. υδπιοθγαπε πῆπα ἢΠΠυἀ ργρο ΘΓ ἰ δὲ: ΡΟΒί4ηΔπι 
ὕΈΓΟ ρῈΓ δίβιδ ρεγι6 ἀοοίγίπδηι ορίϊπηδηη δὰ ἰὰ ρΓ2- 
"ΆΓαββοί, νϑῦθ!β ὀοπμη ἰαΐρουπι τουοίανίι. Νυηο 
ΟΕΣΙΘ οἱ βἰμηΐθ δὲ 'ρβο ἀοοιγίης πιοάο, ρϑυϊδιίηι δἱ βοη- 
βίπα ἢΠΠυἀ ἀδοίαγαι. Ναπι ουὐτη ροίαϑιδία ἰαζος ἢ 28 βί8- 
ΜΙΕΡῈ γ6] γϑίογπιδγα, [ἃ υἱυδ δυπ φοὶ δἰἰδηάογοὶ δὲ 
")θηί6 νδίδγεί διὶ υδγὶ ἀοριηδιὶβ γδιϊθηθπ ἀδάυοοθαι, 
Ομ βιυροβοθθδηι δηΐπι, δἱὲ, 4αυϊὰ ὩοΟπ δίουϊ βογίθςς. 
σογιπὶ ἀσσεῦϑι ( Μαιή. Ἴ. 29. Μαγε. 1. 42}. Α 8επ6- 
ΓΑΙ θυ5. χαΐρρὰ νἱ 5 ΟΓΒυ., δὺ ἰγὰ ὨΘΙΏρΡΟ οἱ οοηευ- 
Ρἰδοοπίία ("6 δίνη πιδχίπθ ἱγγαηηϊάθδιῃ ἴῃ ΠΟ 18 Θχοῦ- 
ἐθηϊ, οἱ ῃαίυγα! διπὶ πιαβῖβ Θθη50Π8), Εἰϊπ δυοίοι,.- 
[816 Π1}}18, φυδηίυπι ἀδοοθαι Ἰορ ϑαίογθη, με556 ΘΠΘΠ. 
θα, θὲ οεπὶ οπιηΐ ΔοΟυΓΑ[ο.6 ογάϊ πανὶ! ̓ ς ΝΟα 6 Θμ πὶ 
εἰχίι ἰβηίυπι πισοομιη μαοη85 6586 ἀδίυγυπι : δορά ἰά- 
ἰρβίμν δὶς (Δοἷϊ φαοὰ οἰγοᾶ Ποπηιοίάδηι ΓΘροΓαί, ἱπηρυ- 
ἀΐοο οιεἴϑιη δβϑρϑοίυΐ ρωῶπᾶβ ἀδηυπείδῃςβ , ὃἱ αἰδοδ5 
4ι)ά οἷε Ἡ] μὰ φιοά υἱιτα βογίριδς Ιοζ68 γοχαίγίίυν. ἸΙά60 
ἀἰοῖε : Ονὲ γεβρεχεγὶι πε λολδηι αὐ οὐποιρίεοοπάμηι δαΉΣ, 
76 πιαιδαις δεῖ απ ἐπ ςογΩ 6 8ῖ0 ; ἰὰ 65,,, φιιὶ βοϊοὲ 
ΛΕυΒΙΆ σθΓρΟΓὰ Ουγίοδ5᾽0}8 ἰδ γ!, (Δοί6Βηι16 [ὈΓΠΊΟ589 
νοπαγὶ, δὲ ΒΟ. δρθοίλοιο Ἀπίπγυπῃ ρϑβοδγα, Οουϊοβ4ι6 
ἀεἤἴρογα ἰῃ ΓΟγπηοβοβ νυΐες. ΝΟη ϑηΐπὶ σΟΡΡυΒ ἰληίυπηι 
ΤΟΙ ἃ πι2}}8 δοίθ8 ἢ ΠΟ ΓΆΓΘ,, 861 οἱ Δ ΪΠΊΔΠῚ 8116 
ΤΟΓρΡυ5. Ουἱά ομΐην ἰῃ εὐγὰδ ϑρίν (065 σγαι δι δοοὶρὶ- 
"ΑΜ πο μϑιοὶ, σἱἩ ΟΠ ἀσΟΏΓαἰἴοπο ταργοδεῖ, ᾳφυ [ο- αἰἴὰ ποῃ δροζησμάλ. 

ΤῊ8., ΦῸΓ ργίηγυπι Θχριγραι. Εἰ φυωσιηοάο Ροβϑυιηῃς. 
ἐπι δ. ἃ σοηοι ἰβοδηϊίη ΠΙΡΟΡΑΓΓῪ Μλχίπια ψφυΐάσην., 
δἰ γ᾽ ᾿πλ0}8, ρΟΒ51ΙΠΊ115 6 ΠῚ ὀχδιϊηθαθγα, οἱ Π6 Θγιηροξ 
Ἑοητίπεγο. ΑἸΪοχυΐη φυΐθην ἢΐος ποῃ χμοίο ἙΟΠΟΙΡΙ 566 - 
[ἴχπ| 1011}, 564. οἴΐδιῃ ΠΠΔιὴ ΟΟΠΟΙΡ βοδητϑ1} 4 ἐχ 
ἀβρθοία ῥγοαΐ!, ΝᾺπ) χυΐ [Ογπηοϑὰ8 ἰηιυουὶ (βοΐας βίυ- . 
ἀει,, {Π16 ργαοῖριδ γἱεἰΐ (ΟΓΏΔΟΟΠῚ ϑοσοπάϊι, Δηἰπηδπ)- 
406 οδρίϊνὯπ) οἴ οι, οἱ οἷϊο δὰ ΟρΡυ5 4υο4ιδ ἀσοράσι 
Ῥτγορίεγθα ποη αἰχίς, Ουὶ Οοπουρίοτγί! Ἰπορ ἢ δγὶ : δοά 
Ο πὶ γρεροχετί! αὐ εὐπέμρίδοοπάμη. Εἰ οὰϊη ἀο ἰγὰ ἰοᾳυο- 
ΓοίαΡ, ἀἰβιεϊποιοπο πὶ πυηπιάλιη ροβυΐί, Τοπιογο, γοὶ 
δίηθ σαμβα ἀΐξαπάο -: ἢϊο σϑῦω πθῃ ἰιᾶ, 564] 586Π16] (οἱ) 
ἙΟπουρίϑοθπε 3 πη δι15.0}11 : δι ἰδ πιδὶ ἤσθο Δ }Ὸ ἱπηνὰ 2 
ΠΟ 8 5ἷηι, οἱ μΉΠΠΠῸ ὕ!ΓΔΩΙΘ ΠΟΙ}15 ἱπδίμ!, 'γῷ ΠαΠΙρα 
οἱ ΘΟμΟυρ ἰδοθηκία ; {11 αἱ ἱπηργοθος ΡΠ] ΔΠΊ08, οἱ ἰη.- 
ΘΟ ρΟΒ᾽ 108 6! ΘΠ θη; ἢκθο υἱ Πραγος διι5οὶ μίϑ 1.5, 
Εἰ βθη.8 ΠΟΘΙΓΌΠΙ 5 ΟσΘςς 06 ργΓοραροίυγ. 

ὦ. Οἠγίδίωις ἐ{{Ἰοϊίαπι ἰαπί μια οσοπειρίξεοπίίαπι ῥγοὴὶ-- 
ϑε!. Οπατο ἵρεμηὶ ἀερέσμιηι σολίϑραί. Ἱπιρμαϊεὶ ἀεροοίιις 
ἄαπιπα. --- ΟΡ ΟΥΩῸ ποη ᾿ς δἰΐδῃη αἰδιϊποιίοιιοπ) ρο- 
5}} 7 Μαχὶπηδπὶ σαγίθ, δὶ διίϑη 8 » ᾿ς ἀϊξιϊ οι οποηι 
Βογεϊρίεβ. Νοιι δηΐπη δἰ ρ] οἰ ἀϊχὶι, Ουΐ οΟπουμὶ -- 
νοεῖς ; ροίεδί δηΐπὶ αυϊνὶς οιΐλπι ἴῃ πηοηιἰ 9 δοάθηι 
᾿ιαθοης, ΟΟΠΟΙΡίβοογ ; 56}, Οεὶ Τεξροχεγὶ αὐ σοπειι- 
Ρίδοεπάμπι; Ἰὰ 65ῖ, αυὶ 5:0] ἱρδῖ Θοποιρίβοθηι τη 80- 
Θογβῖῖ, 4 Παπηΐπ6 σοφαπία [δγϑπῃ. ΠΙΔιῺ ἰη δϑίδιυπη 
δηἤηυπι ἱπηπη 1. ΠΠ᾿ πὰ δηΐπὶ πο ὴ ἦϑ:η) δΧχ Πδίυγα ργο- 
βείδεϊΡ, δοὰ χ ἀοβίαἰα. Ηος υΐρρα ἴῃ νϑιοσὶ Ιορα 
8) οἱΐπιν υθιΐξαπι (ιΐτ, 4055 δἷς παθοὶ - Νοὶὶ ἀϊδεοτα 
ριυιεἠτὶ μαΐποηι αἰΐοπαπι ( Εοοῖ!. 9. 8. ).- θείη πα συΐς 
ἀϊσογοῖ : θυ! οΓζο, δἱ ἀϊΐσογο » δἰ Π0η ΟΔρΙΔγ ̓  οΟἢ ἰ- 
μαὶ Ἀβρθοῖιιπ), ῃ6 ᾿8. ἤάρθηΐογ ἀςὰς ᾿οοηιῖ3, ἰῃ ρ6ο- 
ὁδίαπι δἰ σχυδηάο ἰηοίἀ45, Ουΐὰ ἰδ τ δἱ υἱάδδβη, οἱ 
σΟΠΟτρίδοδπι,, πἰμίψυαα τη]; ἃξλπ|7 ΕἸΔιη 5ἰς ομὶ 
ΠΙ096}}}5 ΠυπηογΑγίβ. ϑϑηιϊθηιίδῃ (1 Ἰεξ δῖον, ἤθηι 
ἄ6θ65 υἱιγᾶ ΘΠ γίο86 ἱῃμυΐγογα. (χη ΘηΪηΠῚ 56 η16] 80 
[15 δαϊ (6Γ δὶς ΓΕβραχδγίβ, (6 [ὉΓ8 ῬΟΙΟΓΪ5. ΘΟμ ἶΠΟΓῸ - 
8ὶ ΨΕΓῸ [γοαυθηίον ἰά [Ἀοἰλ8, δὲ [ὈΓῃΔςΘΙΏ δΔοσοπάδα, 
ΡΓΟΙδοΙΟ ΟΔρίθγ8 : ΠΟ δηΐπῃ δχίγᾶ ΠΟ ΠΊΔΠ8ΠῚ 5[{ι|8 65 
παϊυγαπι. ΘυδιπΠΔάπιοάυπι ΟΓζῸ ΠΟΒ ΟΠ ΡΠογυπὶ νἀ 6.- 
γ05 φἰδάϊυπι ἰδ ΘΠ θη, οἰΔπη5ὶ ποηάυῃι νᾺ Ϊ ΠΟΓ ΠῚ 
ΟΟΓΠΑΠΊΝΒ, ὙΘΓΡΟΓΔΠ5 ἰΔΠη6ῃ ῬΓΟΝΙ θα πλιβηυδ ἢ εἰς 
ὑπισυδη) ΔΠ{|πραὶ : βἷς χυθηυθ δ δι5 ἱπηρυ σιμὴ 
ἀϑρδοίαπι δηΐα Οριικ5 [0}}}|, πὰ [Ὁτία ἴῃ Ορυϑβ ἰμβυπ ᾿ῃ- 
οἰάδηγαβ. Νῆην αυΐ βϑιηδὶ ΠΔΠΙΠΠΔΠῚ ὩΟΟΘΠαΪΙ, οιΐϑη 
ἀθϑθη16 ||, 4ιιδπι γοδραχίϊ, πηυ 6 γα , ΓΟΡΙΠῚ (υΓρίυπὶ 
ἱππαρβΊ 68 810] ἰρβὶ ἐγϑυδιίογ Πηρί!, δἱ ὃχ ᾿ρβῖβ ἱπιδρί- 
ΠΙθυ8 ἰῃ Ορι8 5έδρα ἀοἀυοίιυν, Ιἀθοφυα ΟΝ γβίυϑ οἰΐαπι 
ΠΠυπὶ, φαΐ ἰμ ἀπίπηο ἢιρίιυγ, οοἰίαπὶ ἀδ πιδάϊα 101}1:. 
Θυϊά ᾿ρίίυν ἀϊχογίηι ᾿ΐ φυΐ δϑοιπὶ ΠΑ Απίαα Ὠαθοηῖ 
Υἱτρῖ 65 (4) Ὁ Εἰοπίπη βοουπάυπηι ἤδης Ιεξοπι, βόσχοθη- 
(πὴ Ιὴ 05 φυὶ μαι Δηῖ65 βθοὺπὶ ΥἱΓρίπο8 μα θηὶ, ΠΣ γί Θμαἱϊ ΟΠρυποβίοηιυβ, αυΐ οἰδὺ5 [αΐϊς ἸΌΠΊΟ ΡΓΙΏΟ 6}: Ὁ}6» Γυπ), ΟΟ]. ὅ456-ὅ62, υλὶ (ἰϊυ! υπ5ὶο παθοὶ, οαοά (ΟἨΟηΟΩΟ, ξῖσα γεφμίατες, σμηὶ υἱγὶα ἢαθϊίαγ ὁ ποη ἀδῦρημι. Ὀδὶ ΡΟ οδηοηὶ- ΟὯκ ἢΠΠ85, υἱγρίησϑ ἰπι 6] ρίι, αἱ ἐμ τοῖο ΠΌΘΠΙ ἀθαιγβα νίότϑ 68ι. (δ δυΐϊθπι ΥἱγρσΊ 65 185 νοσαθδηιαγ, ΠιΠ8 σἰδιυμ ᾳιυσμιάδῃ ἰῃ ΕΟροΙὁδἰά οὐἀΐποπὶ ἐδηοθδηὶ 
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[239] ΟΜΙΛΙΑ 1Ζ΄. 
Ἡκούσαεε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις " Οὐ μοι- 
χεύσεις. Ἐγὼ δὲ «λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ ἐμδ.1έ- 
πων γυναικὶ 5" πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν, ἤδη 
ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 

α΄. ᾿Απαρτίσας τοίνυν 4 τὴν προτέραν ἐντολὴν, χαὶ 
εἰς ἄχρον φιλοσοφίας αὑτὴν ἐχτεΐνας, ὁδῷ χαὶ τάξει 

, προδαίνων λοιπὸν πρόεισιν ἐπὶ τὴν δευτέραν, χἀν- 
πκαῦθα τῷ νόμῳ πειθόμενος. Καὶ μὴν οὐ δευτέρα 
αὕτη, φησὶν “, ἀλλὰ τρίτη. Οὐ γὰρ προτέρα ἐστὶν, 
Οὐ φονεύσεις, ἀλλὰ, Κύριος ὁ Θεός σου Κύριος 

εἷς ἐστι. Διὸ χαὶ ζητῆσαι ἄξιον, τίνος ἕνεχεν οὐχ 
ἐχεῖθεν ἤρξατο. Τίνος οὖν ἕνεχεν ; Ὅτι ἀρχόμενον "9 
ἐχεῖθεν, ἔδει χαὶ αὐτὴν αὐξῆσαι, καὶ ἑαυτὸν συνεισ- 
ἀγαγεῖν. Οὔπω δὲ χαιρὸς ἣν περὶ ἑαυτοῦ διδάσγειν 
τι τοιοῦτον. Ἄλλως δὲ χαὶ τὸν ἡθιχὸν τέως ἐγύμναζε 
λόγον, ἐντεῦθεν βουλόμενος πρῶτον χαὶ ἐχ τῶν θαυ- 
μάτων πεῖσαι τοὺς ἀκούοντας, ὅτι Υἱὸς ἦν τοῦ Θεοῦ. 
Τὸ μὲν οὖν εὐθέως, πρὶν ἢ τι φθέγξασθαι χαὶ ποιῆσαι, 
λέγειν’ Ἠχούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις " Ἐγὼ 
Κύριος ὁ Θεός σου, χαὶ πλὴν ἐμοῦ οὐχ ἔστιν ἄλλος " 
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, καὶ ἐμὲ προσχυνεῖν, ὡς ἐχεῖνον " 
ἐποίει πάντας ὡς μαινομένῳ προσέχειν αὑτῷ. Εἰ γὰρ 
καὶ μετὰ τὴν διδασχαλίαν χαὶ τὰ τοσαῦτα σημεῖα, 
οὐδέπω φανερῶς: αὐτοῦ τοῦτο λέγοντος, δαιμονῶντα 
ἐχάλ)ουν᾽ εἰ πρὸ τούτων ἁπάντων ἐπεχείρησέ τι τοι- 
οὔτον εἰπεῖν, τί οὐχ ἂν εἶπον ; τί οὐχ ἂν ἐνενόησαν : 

Τῷ δὲ ἐν χαιρῷ τῷ προσήχοντι τὴν περὶ τούτων 
τηρῆσαι διδασχαλίαν. εὐπαράδεκτον ἐποίει τοῖς πολ- 
λοῖς γενέτθαι 1; τὸ δόγμα. Διόπερ νῦν μὲν αὐτὸ παρ- 
ἐδραμεν, ἀπὸ δὲ 73 τῶν σημείων αὐτὸ πανταχοῦ χατὰ- 
σχευάσας. χαὶ τῆς ἀρίστης διδασχαλίας, ὕστερον 
αὑτὸ χαὶ διὰ ῥημάτων ἐξεχάλυψε. Νὺν μέντοι τῇ τῶν 
σημείων ἐπιδείξει, καὶ αὐτῷ τῆς διδασχαλίας τῷ τρό- 
τῳ, χατὰ μιχρὸν χαὶ ἠρέμα αὐτὸ παρανοίγνυσι 75, 
Τὸ γὰρ μετ᾽ ἐξουσίας τὰ τοιαῦτα νομοθετεῖν χαὶ 
διορθοῦν, τὸν προσέχοντα χαὶ νοῦν ἔχοντα "" ἀνῆγε 
κατὰ μιχρὸν εἰς τὸν τοῦ 5 δόγματος λόγον. Ἐξεπλήτ- 
κοντὸ γὰρ αὐτὸν, φησὶν, ὅτι οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς 
αὐτῶν ἐδίδασκεν. ᾿Αρξάμενος γὰρ ἀπὸ τῶν γενιχω- 
τάντων ἐν ἡμῖν παθῶν, θυμοῦ λέγω καὶ ἐπιθυμίας 
(ταῦτα γάρ ἐστι μάλιστα τὰ τυραννοῦντα ἐν ἡμῖν, 
χαὶ τῶν ἄλλων ὄντα φυσιχώτερα), μετὰ πολλῆς τῆς 
αὐθεντίας, καὶ ὅσης 5 νομοθέτῃ προσῆχον ἦν, διώρ- 
θωσέ τε αὐτὰ, χαὶ μετὰ πάσης ἐχόσμησε 7 τῆς ἀχρι- 
θείας. Οὐδὲ γὰρ εἶπεν, ὅτι ὁ μοιχὸς χολάζεται μόνον, 
ἀλλ᾽ ὅπερ ἐποίησεν ἐπὶ [222] τοῦ φονεύοντος, τοῦτο 
χαὶ ἐνταῦθα ποιεῖ, καὶ τὴν ἀχόλαστον ὄψιν χολά- 
ζων 5, ἵνα μάθῃς τὸ πλέον τῶν γραμματέων ποῦ 
τίθεται. Διόπερ φησίν " Ὃ ἐμθδιλέψας γυναικὶ πρὸς 
τὸ ἐπιθυμῆσαι, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν 19." τουτ- 
ἐστιν, ὁ ποιούμενος ἔργον τὰ λαμπρὰ σώματα περι- 
ἐργάζεσθαι, χαὶ τὰς εὐμόρφους ὄψεις θηρᾷν, καὶ 

ἐστιᾷν τῇ θέᾳ τὴν ψυχὴν, καὶ προσηλοῦν τὰ ὄμματα 
τοῖς καλοῖς προσώποις. Οὐ γὰρ τὸ σῶμα ἦλθεν ἀπαλ- 

᾿λάξαι τῶν πονηρῶν πράξεων μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν 
ψυχὴν πρὸ ἐχείνου. Ἐπειδὴ γὰρ ἐν δ" τῇ χχρδίᾳ τὴν 

41 γυναῖχα Α. ἢ. Ε. 32. Μοξησ. 
4 οασὶίν Ε,. 
δὲ αὐτό Ἰἰίο 753 παραδείχνυσι Ειώ. 

το ἀρχόμενος Α. Β. ΜοχΣ δυναγαγεῖν Β. Ε΄. 
παρα 1 χαὶ νοῦν ἔχοντα οηι. ἀ. Β.(. 

τοῦ Πνεύματος δεχόμεθα χάριν, αὐτὴν ἐχχσθαίρει 
πρώτην. Καὶ πῶς δυνατὸν ἐπιθυμίας, φησὶν, ἀπηλ- 

λάχθαι ; Μάλιστα μὲν, εἰ βουληθείημεν, δυνατὸν χαὶ 
ταύτην δ' νεχρωθῆναι, χαὶ ἀνενέργητον μένειν. “Αλλως 
δὲ ἐνταῦθα οὐχ ἁπλῶς τὴν ἐπιθυμίαν ἀναιρεῖ, ἀλλὰ τὴν 
ἐχ τῆς ὄψεως ἐγγινομένην 5 ἐπιθυμίαν. Ὁ γὰρ σπου- 
δάζων ὁρᾷν τὰς εὐμόρφους ὄψεις, αὑτὸς μάλιστα τὴν 
χάμινον ἀνάπτει τοῦ πάθους, καὶ τὴν ψυχὴν αἰχμ- 
άλωτον ποιεῖ, χαὶ ταχέως χαὶ ἐπὶ τὴν πρᾶξιν ἔρχεται. 
Διὰ δὴ τοῦτο οὐχ εἶπεν, Ὃς ἂν ἐπιθυμήσῃ πρὸς τὸ 
μβοιχεῦσαι, ἀλλ᾽, Ὃς ἂν ἴδῃ πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι. 
Καὶ ἐπὶ μὲν τῆς ὀργῆς διορισμόν τινα τέθειχεν, εἰ. 
πὼν δ᾽ τὸ, εἰχῆ χαὶ μάτην" ἐνταῦθα δὲ οὐχ οὕτως, 
ἀλλὰ χαθάπαξ τὴν ἐπιθυμίαν ἀνεῖλε “ χαίτοιγε ἀμφό- 
τερα ἔμφυτα, καὶ χρησίμως ἐμῖν ἀμφότερα ἕγχειτα:, 
χαὶ ὀργὴ, χαὶ ἐπιθυμία " ἡ μὲν, ἵνα τοὺς πονηροὺς 
χολάζωμεν, καὶ τοὺς ἀχοσμοῦντας διορθῶμεν " ἡ δὲ, 
ἵνα παιδοποιῶμεν, χαὶ τὸ γένος ἡμῖν συγχροτῆται "" 
ταῖς τοιαύταις διαδοχαῖς. 

β΄. Τίνος οὖν ἕνεχεν οὐχ ἔθηχε διορισμὸν χαὶ ἐνταῦ- 
θα ; Μέγιστον μὲν οὖν, ἐὰν προσέχῃς, ὄψει χαὶ ἐν- 
ταῦθα "ἢ διορισμὸν ἐγχείμενον. Οὐ γὰρ ἁπλῶς εἶπεν, 
Ὃς ἂν ἐπιθυμήσῃ" ἐπεὶ ἔστι χαὶ ἐν ὄρεσι χαθή μενον 
ἐκιθυμεὶν "“ ἀλλ᾽, Ὅς ἂν ἐμδλέψῃ πρὸς τὸ ἐπιθυμὴ - 
σαι" τουτέστιν, ὁ ἑαυτῷ τὴν ἐπιθυμίαν συλλέγων, ὁ 
μηδενὸς ἀναγχάζοντος τὸ θηρίον ἐπεισάγων ἐρεμοῦντι 

τῷ λογισμῷ. Τοῦτο γὰρ οὐχέτι τῆς φύσεως τίνεται, 
ἀλλὰ τῆς ῥᾳθυμίας. Τοῦτο καὶ ἡ Παλαιὰ διορθοῦται 
ἄνωθεν λέγουσα " Μὴ καταμάνθανε κἀ.1.1ος ἀ.1.16- 
τριον. Εἶτα, ἵνα μὴ τις λέγῃ Τί οὖν, ἐὰν 5' χαιχ- 
μάθω, καὶ μὴ ἁλῶ ; χολάξει τὴν ὄψιν, ἵνα μὴ τῇ 
ἀδείᾳ ταύτῃ θαῤῥῶν, χαταπέσῃς ποτὲ εἰς τὸ ἁμαρ- 
τάνειν. Τί οὖν, ἐὰν ἴδω, φησὶ, χαὶ ἐπιθυμήσω μὲν ":, 
μηδὲν δὲ πράξω πονηρόν ; Καὶ οὕτω μετὰ τῶν μοι- 
χῶὼν ἔστηχας. ᾿Απεφήνατο γὰρ ὁ νομοθέτης, χαὶ οὐδὲν 
δεῖ περιεργάζεσθαι πλέον. Απαξ μὲν γὰρ χαὶ δὶς καὶ 
τρὶς οὕτως 3 ἰδὼν, ἴσως δυνήσῃ χρατεῖν " ἂν δὲ συν- 

εχῶς τοῦτο ποιῇς, καὶ ἀνάπτης τὴν χάμινον, ἁλώσῃ 
πάντως " οὐ γὰρ ἔξω τῆς ἀνθρωπίνης ἔστηχας φύ- 
σεως. Ὥσπερ οὖν ἡμεῖς, ἐὰν ἴδωμεν παιδίον μάχαι- 
ρᾶν χατέχον, χἂν μὴ πληγὲν ἴδωμεν, μα-:τιγοῦμεν 
καὶ [234] ἀπαγορεύομεν αὐτῷ 5" μηδέποτε αὐτὴν κα- 
ταπχεῖν " οὕτω χαὶ ὁ Θεὸς τὴν ἀχόλαστον ὄψιν χαὶ πρὸ 

τῆς πράξεως ἀναιρεῖ, μήποτε χαὶ εἰς πρᾶξιν ἐμ- 
πέσῃ. Ὁ γὰρ τὴν φλόγα ἀνάψας ἅπαξ, καὶ ἀπούσης 
τῆς; ὀφθείσης γυναικὸς, πλάττει παρ᾽ ἑαυτῷ διηνεκῶς 
εἴδωλα πραγμάτων αἰσχρῶν, καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν πολλά- 
χκις καὶ ἐπὶ τὸ ἔργον πρόεισι, Διὰ τοῦτο καὶ τὴν διὰ 
τῆς καρδίας συμπλοχὴν ὁ Χριστὸς ἀναιρεῖ. Τί τοίνυν 
εἴποιεν ἂν οἱ τὰς συνοίχους "5 ἔχοντες παρθένους ; 
᾿Απὸ γὰρ τῆς τοῦ νόμου θέσεως μυρίων ἂν εἶεν μοι- 
χειῶν ὑπεύθυνοι, χαθ᾽ ἐχάστην ἡμέραν μετὰ ἐπιθυ- 
μίας ὁρῶντες αὐτάς. Διὰ τοῦτο χαὶ ὁ μαχάριος Ἰὼξ 
τοῦτον ἐξ ἀρχῆς ἐτίθει τὸν νόμον, ἀποτειχίξων ἑαντῷ 

πανταχοῦ τὴν τοιαύτην θεωρίαν. Καὶ γὰρ μείζων ὁ 
ἀγὼν μετὰ τὸ ἰδεῖν, χαὶ μὴ ἀπολαῦσαι τῆς ἐρωμένης ᾿ 

48. τοίνυν ΟΠΊΠ68 Ε΄. Ρ. Ρ. καὶ εἰς ἄχραν φιλοσοφίαν Α. (ἃ. Ε΄ 
᾽: γίνεσθαι 44. 75 δέ οἵν. Α. Β. . πτοχ ὕστερον 

8 ἀνῆγε... λόγον] δίς Ο. Ε. ἀνῃγς 
καὶ κατὰ τὸν τοῦ ὃ. λ. Ὁ. [5͵ς Εἰ4. ηἰδὶ φυοῦ ἀνήγαγε ἰοριηϊ.} ἐνῆγε χαὶ εἰς τὸν τ..δ. λ. 1}. Ε΄. εἰς τὸν τοῦ ὃ. αὖ- 
τὸν λόγον ἐνῆγε Α. 4υ] ρᾶυ]ο Διῖ6 χατὰ μιχρὸν τὸν προσέχοντα ᾿ιαρεῖ. 16 ὅση Α. (. [(. Καὶ, ΤΊ ἐχόλασε Α. (ἰ. [ὦ, 

ἴ8᾽ χρλάζει Α. 79 αὐτήν οπι. Ε΄. αὐτὴν] Δαν. ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ Α. ὦ. 55 ἐν οηγ. ἢ. 5: ταύτην] αὐτήν ||. 
αὐτῇ ρκ. ἢ. 535 ἐπιγινομένην Εἀ4. 5 εἰπών] ἐΠΑΤΡΤΟΥ χαὶ εἰπών Α. πιὸχ χαὶ μάτην ο"). Α. δ᾽ 
οἱ ρον. 9. νυΐσο συγχρατῆται. 55 χαὶ ἐνταῦθα οὔ. 

90 συνοιχούσαᾶς Ειά, 
δὶς ἢ. Ε΄ Ερ. διαπράξω Ε. διαπράξομαι . (. διαπράξωμαι Β. 
Α. ἢ 

ϑι. Β. "', 
86 ἐάν] δ. χαί Εἰὰ. 57 μέν οπ. [). Ε΄. Αἰ γμε μὲ 

οὕτως υη. Α. Β.Ο. Ε΄Ήαυοι Ερ. 59 αὐτ 
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καὶ οὗ τοσαύτην ἀπὸ τῆς ὄψεως χαρπούμεθα τὴν 
ἡδονὴν, ὅσην ἀπὸ τοῦ τὴν ἐπιθυμίαν αὐξῆσαι ταύτην 
ὑπομένομεν τὴν λύμην, ἰσχυρὸν ποιοῦντες τὸν ἀντ- 
αγωνιστὴν, καὶ πλείονα διδόντες τὴν εὐρυχιυρέχν τῷ 
διαδόλῳ, χαὶ οὐχέτι ἰσχύοντες αὐτὸν ἀποχρούσασθαι, 

ὅταν εἰς τὰ ἐνδότατα εἰσαγάγωμεν, καὶ ἀναπετάσω- 
μὲν αὐτῷ τὴν διάνοιαν. Διὰ τοῦτό φησι" Μὴ μοιχεύσῃς 
τοῖς ὀφθαλμοῖς, χαὶ οὐ μοιχεύσεις τὴ διανοίᾳ. “Ἔστι 
γὰρ καὶ ἄλλως ἰζεῖν, ὡς οἱ σώφρονες βλέπονσι. Διὰ 
τοῦτο οὐχ ἁπλὼς τὴν ὄψιν ἀνεῖλεν, ἀλλὰ τὴν μετὰ 
ἐπιθυμίας ὄψιν. Εἰ δὲ μὴ τοῦτο ἐδούλετο, εἶπεν ἂν, 
Ὃ βλέπων ᾽ γυναῖχα ἁπλῶς νῦν δὲ οὐχ οὕτως εἷ- 
πεν, ἀλλ᾽, Ὁ βλέπων πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι, ὁ βλέπων 
ὥστε τέρψαι τὴν ὄψιν. Οὐδὲ γὰρ εἰς τοῦτό σοι τοὺς 
ὀφθαλμοὺς ἐποίησεν ὁ Θεὸς, ἵνα διὰ τούτων μοιχείαν 
εἰσαγάγῃς, ἀλλ᾽ ἵνα αὐτοῦ τὰ χτίσματα βλέπων, θαυ- 

μάζῃς τὸν δημιουργόν. Ὥσπερ οὖν ἔστιν εἰχῇ ὀργί- 
ζεσθαι, οὕτως ἔστιν εἰχῇ ὁρᾷν, ὅταν πρὸς ἐπιθυμίαν 
«οὔτο ποιῇς. Εἰ γὰρ βούλει ὁρᾷν χαὶ τέρπεσθαι, ὄρα 
τὴν σαυτοῦ γυναῖχα, καὶ ταύτης ἔρα διηνεχῶς " οὐδεὶς 
χωλύει νόμος. Εἰ δὲ τὰ ἀλλότρια μέλλεις περιεργά- 
ζεσθαι χάλλη, χἀχείνην ἀδιχεῖς ἀλλαχοῦ μετεωρίζων 
τοὺς ὀφθαλμοὺς, χαὶ ταύτην ἣν εἶδες, ἁπτόμενος αὐτῆς 
παρανόμως. Εἰ γὰρ χαὶ μὴ ἥψω τῇ χειρὶ, ἀλλ᾽ ἐψη- 
λάφησας τοὶς ὀφθαλμοὶς " διὰ τοῦτο χαὶ τοῦτο μοιχεία 
νενόμισται, χαὶ πρὸ τῆς χολάσεω:; ἑἐχείνης χόλασιν 
οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐπάγει. Καὶ γὰρ θορύδου χαὶ ταρα- 
χῆς πάντα τὰ ἔνδον πληροῦται, χαὶ πολλὴ μὲν ἡ 
ζάλη, χαλεπωτάτη δὲ ἡ ὀδύνη, χαὶ τῶν αἰχμαλώτων 
χαὶ δεδεμένων οὐδὲν ἄμεινον ὁ ταῦτα παθὼν διαχεί- 
σεται. Καὶ ἡ μὲν τὸ βέλος ἀφεῖσα πολλάχις ἀπέπτη " 

ἡ δὲ πληγὴ καὶ οὕτω μένει. Μᾶλλον δὲ οὐχ ἐχείνη τὸ 
βέλος ἀφῆκεν, ἀλλὰ σὺ [3258] καιρίαν ἔδωχας ἑαυτῷ 
τὴν πληγὴν. ἀχολάστως ἰδών. Καὶ ταῦτα λέγω, τὰς 
σωφρονούσας ἀπαλλάττων τῆς χατηγορίας. Ὡς εἴγε 

τις καλλωπίζοιτο, χαὶ καλοίη 3 πρὸς ἑαυτὴν τοὺς 

πὧν ἀπαντώντων "ἢ ὀφθαλμοὺς, χἂᾶν μὴ πλήξῃ τὸν 
ἐντυγχάνοντα, δέχην δίδωσι τὴν ἐσχάτην. Τὸ γὰο 
φάρμαχον ἐκέρασε, χαὶ τὸ χώνειον χατεσχεύασεν, εἰ 
χαὶ μὴ τὴν κύλικα προσήγαγε" μᾶλλον δὲ χαὶ τὴν 
κύλιχα προσήγαγεν, εἰ χαὶ μηδεὶς ὁ πίνων εὑρέθη. 
Τί οὖν οὐχὶ καὶ πρὸς αὐτὰς διαλέγεται ; φησίν. Ὅτι 
χοινοὺς τοὺ: νόμους πανταχοῦ τίθησι, χἂν πρὸς τοὺς 
ἄνδρας ἀποτείνεσθαι δοχῇ "" μόνους " τῇ γὰρ κεφαλῇ 
διαλενόμενος, χοινὴν "" καὶ πρὸς τὸ σῶμα ἅπαν ποιεῖ- 
ται τὴν παραίνεσιν. Γυναῖίχα γὰρ χαὶ ἄνδρα ἕν οἷδε 
ζώον, χαὶ οὐδαμοῦ διαιρεῖ τὸ γένος. 

γ΄. Εἰ δὲ καὶ ἰδίως ἀκοῦσαι βούλει τῆς χατ' αὐτῶν 
ἐπιπλήξεως, ἄχουσον τοῦ Ἡσαΐου λέγοντος 55 πολλὰ 

πρὸς αὑτὰ: ἀποτεινομένου, χαὶ χωμῳδοῦντος αὐτῶν τὸ 
σχῆμα, τὸ βλέμμα, τὴν βάδισιν, τοὺς συρομένους 
χιτῶνας, τοὺς παίζοντας πόδας, τοὺς διαχλωμένους 

«ραχήλους. “Ἄχουσον μετ᾽ ἐχείνου "" καὶ τοῦ μαχαρίου 
Παύλου πολλοὺς αὐταῖς τιθέντος νόμους, χαὶ ὑπὲρ 
τριχῶν πλοχῆς, καὶ ὑπὲρ σπατάλης, χαὶ ὑπὲρ τῶν 
ἄλλων τῶν τοιούτων σφοδρῶς ἐπιτιμῶντος τῷ γένει 
τούτῳ. Καὶ ὁ Χριστὸς δὲ διὰ τῶν ἑξῆς αἰνιγματωδῶς 
αὐτὸ τοῦτο ἐνέφηνεν " ὅταν γὰρ λέγῃ, Ἔξελε χαὶ ἔχχο- 
ψον τὸν σχανδαλίζοντα, τὴν πρὸς ἐχείνας ὀργὴν ἐν- 
δεικνύμενός φησι. Διὰ τοῦτο χαὶ ἐπήγαγεν" ᾿Εὰν ὁ 
ὁφρδαλμός σου ὁ δεξιὸς σχανδα.λίζῃ σε, ἔξε.1ε αὖ- 

τὸν καὶ βά.16 ἀπὸ σοῦ.Ἱἵνα γὰρ μὴ λέγῃς " Τί οὖν, 
δι ἐμδλέπων Α. ὦ. 55 καλοῖ κά. 

πων Β. Ὁ. Ε. 55) δοχεῖ [. Ὁ. Ε. 
ἀποτεινομένου] χαὶ ἀποτ. Ὁ. 5 ἐχεῖνον Α. Εἴ. 

5. ΦΟΑΝΝΙ͂Β ΟΠΠΒΥΒΘΟΘΤΟΜΙ ἈΒΟΗΙΕΡ. ΟὈΟΝΒΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. 

9θδ Η 

Εν ἐὙΝ 

ΣΟΆ 

ἐὰν συγγενὴς ἧ;; τί οὖν, ἐὰν ἄλλως μοι προσήχῃ; 
διὰ τοῦτο ταῦτα ποοσέταξεν, οὗ περὶ μελῶν δια: ε.- 
γόμενος, ἄπσγε᾽ οὐδαμοῦ γὰρ τῆς σαρχὸς τὰ ἐγχλῆ- 
μᾶτα εἶναί φησιν, ἀλλὰ πανταχοῦ τῆς γνώμης τῆς 
πονηρᾶς ἣ χατηγορία. Οὐ γὰρ ὁ ὀφθαλμός 5" ἐττιν ὁ 
ὁρῶν, ἀλλ᾽ ὁ νοῦς καὶ ὁ λογισμός. Πολλάχις γοῦν ἀλλα - 

χοῦ τετραμμένων ἡμῶν ὁ ὀφθαλμὸς τοὺς παρόντας 
οὐ βλέπει᾽ ὥστε οὐχ ἔστιν αὐτοῦ τῆς ἐνεργείας τὸ 
κᾶν. Εἰ γὰρ περὶ μελῶν ἔλεγεν, οὐχ ἂν περὶ ἑνὸς 
εἶπεν ὀφθαλμοῦ, οὐδ᾽ ἂν τοῦ δεξιοῦ μόνον, ἀλλὰ περὶ 
ἀμφοτέρων. Ὃ γὰρ ὑπὸ τοῦ δεξιοῦ σχανδαλιζόμενος, 
εὔδηλον ὅτι χαὶ ὑπὸ τοῦ ἀριστεροῦ τὸ αὐτὸ τοῦτο πεί- 
σεται. Τίνος οὖν ἕνεχεν τὸν δεξιὸν " ἔθηχε, χαὶ τὴν 
χεῖρα προσέθηκεν ; Ἵνα μάθῃς ὅτι οὐ περὶ μελῶν ὁ 
λόγος. ἀλλὰ περὶ τῶν οἰχείως πρὸς ἡμᾶς ἐχόντων. 
Ἂν γάρ τινα οὕτω φιλῇς, φησὶν, ὡς ἐν χώρα ' δεξιοῦ 
ὀφθαλμοῦ, ἢ οὕτω χρήσιμον εἶναι νομίσῃς, ὡς ἐν 
τάξει ἔχειν χειρὸς, καὶ βλάπτῃ " σου τὴν ψυχὴν, χαὶ 
τούτους ἀπότεμε. Καὶ ὅρα τὴν ἔμφασιν. Οὐ γὰρ εἷ- 
πεν, ᾿Απόστηθι " ἀλλὰ τὸν πολὺν χωρισμὸν ἐμφαίνων, 
ἼἜξελε, φησὶ, χαὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. Εἶτα ἐπειδὴ ἀπο- 
τόμως ἐχέλευσε, δείχνυσι [226] χαὶ τὸ χέρδος ἐχατέ- 
ρωθεν, ἀπό τε τῶν ἀγαθῶν, ἀπό τε τῶν χαχῶν ἐπι- 

μένων τῇ μεταφορᾷ᾽ Σιμρέρϑδι γάρ σοι, φησὶν, ἵνα 
ἀπό.ϊηται ὃν τῶν με.ϊῶν σου, χαὶ μὴ δῖον τὸ σῶμά 
σου βιηδϑῇ εἰς γέεγναν. Ὅταν μήῆτε ἑαυτὸν ὃ δια- 
σώζη, χαὶ σὲ προσαπολλύῃ, ποία φιλανθρωπία ἀμ- 
φοτέρους χαταποντίζεσθαι, ἐξὸν χωρισθέντων χἂν ἕνα 
σωθῆναι; Τί οὖν ὁ Παῦλος εἴλετο, φησὶν, ἀνάθεμα 
Ὑενέσθαι ; Οὐχ ὥστε μηδὲν χερδᾶναι, ἀλλ' ὥστε ἐτέ- 
ρους σωθῆναι. Ἐνταῦθα δὲ ἀμφοτέρων ἡ βλάδη γένε- 
ται" διόπερ οὐχ εἶπεν, "Εξε.18, μόνον, ἀλλὰ καὶ, 
Βά.λε ἀπὸ σοῦ, ὥστε " μηχέτι λαμδάνειν, ἐὰν τοιοῦ- 
τὸς μένῃ. Οὕτω γὰρ χἀχεῖνον μείζονος ἀπαλλάξεις 
ἐγχλήματος, καὶ σαυτὸν ἀπωλείας ἐλευθερώσεις. "ἵνα 
δὲ χαὶ σαφέστερον ἴδῃς τοῦ νόμον τὸ χέρδος, εἰ δοχεῖ, 
χαὶ ἐπὶ σώματος καθ᾽ ὑπόθεσιν ἐξετάσωμεν τὸ εἰρη- 
μένον. Εἰ γὰρ αἵρεσις προῦχειτο, καὶ ἀνάγχη ἣν ἣ 
τὸν ὀφθαλμὸν ἔχοντα ἐμόληθῆναι εἰς ὄρυγμα χαὶ 
ἀπολέσθαι, ἣ ἐξελόντα τὸ λοιπὸν σῶσαι σῶμα, ἄρα 
οὐχ ἂν τὸ δεύτερον ἐδέξω; Παντί που δῆλόν ἐστιν. Οὐ 
γὰρ μισοῦντος ἣν τοῦτο τὸν ὀφθαλμὸν, ἀλλὰ τὸ λοιπὸν 
φιλοῦντος σῶμα. Τοῦτο δὴ καὶ ἐπ᾽ ἀνδρῶν λογίζου 
καὶ γυναιχῶν. Εἰ γὰρ ὁ βλάπτων σε τῇ φιλίᾳ ἀνίατος 
μένοι ", χαὶ σὲ λύμης ἀπαλλάξει πάσης ἐχχοπτόμενος 
οὕτω 5, χαὶ αὐτὸς τῶν μειζόνων ἀπαλλαγήσεται 
ἐγχλη μάτων, οὐχέτι μετὰ τῶν αὐτοῦ χαχῶν χαὶ «τῆς 
σῆς ἀπωλείας τὸν λόγον ὑπέχων. Εἶδες ᾿ ὅσης ἡμερό- 
τῆτος ὁ νόμος γέμει καὶ κηδεμονίας ; χαὶ ἡ δοχοῦσα 
ταρὰ τοῖς πολλοῖς ἀποτομία εἶναι, πόσην ἐνδείχνυται 
φιλανθρωπίαν ; ᾿Αχουέτωσαν τούτων οἱ πρὸς τὰ θέα- 
τρα σπεύδοντες, χαὶ μοϊχοὺς ἑαντοὺς χαθ᾽ ἑχάστην 
ποιοῦντες τὴν ἡμέραν. Εἰ γὰρ τὸν οἰκένωθέντα ἐπὶ 
βλάδῃ ἐχχόπτειν ὁ νόμος κελεύει, τίνα ἂν ἔχοιεν ἀπο- 
λογίαν οἱ τοὺς οὐδέπω γενομένους γνωρίμους διὰ τῆς 
ἐχεῖ διατριδῆς καθ᾽ ἑχάστην ἐπισπώμενοι τὴν ἡ μέ- 
ραν, χαὶ μυρία: κατασχευάζοντες ἑαυτοῖς ἀπωλείας 
ἀφορμάς ; Οὐ γὰρ μόνον ἀχολάστως ἰδεῖν οὐ συγχωρεζ 
λοιπόν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὴν ἐχ τοῦ πράγματος ἔδειξε 
βλάδην, καὶ ἐπιτείνει τὸν νόμον προϊὼν, ἐχχόπτειν 
κελεύων καὶ ἀποτέμνειν χαὶ πόῤῥω που βάλλειν. Καὶ 
ταῦτα ὁ μυρίους περὶ ἀγάπης χινήσας λόγους νομο- 

55 ἀπαντώντων] 8:5 Α. (6. Ερ. ἁπάντων Ε. 6». ἀνθρώ ρώ- 
"6 λέγοντος οἴ. ὅαν. Βειι. πολλά] χαὶ πολλά Β. Ε. 

ς] δάι!. σου Α. Ο. Ε. 5 δεξιόν) "ἀι]. ὀφθαλμόν ΑΔ. 
ἔθηχε] τέθεικε Βὲ, Ερ. εἶπε. ᾿' χώρλ] «4. τιθέναι ἃ. Ο.. δεξιοῦ} αἀά. ἔχειν Β' ̓  βλάπτῃ] 5ὶο Β. Ο.ν ξο 

ὕ. ὁ ὥστε) ὡς ἃ. (.". 5" μάνα βλάπτει. τούτοις} τοῦτον Α. (. 8 ἑαυτὴν δ. Εἰς ν. μν. πρησαπόλλυσι Α. Β. 
Ὁ. ὦ, “ οὕτω] οὗτος Α. 6. οἵ ἐοτν, 18. οὕτω ὁπ). Ε΄. 7. Εἶδες! Υἱάς Ε44. ὅσης] πόσης Ε. 



ιἷς τοῖ [οτῖηὶ Ἰογηϊολεϊοηΐδυβ, φυοιϊἀϊα 1|115 οὐπὶ οθη- 

εὐρίδοοπιία ἱπίπειδ5. Ἰάδοχια Ὀοδίυβ 500 Βδπὸ 5᾽δὶ 

Ἰεζοτι ἃ ῥγίποὶρίο Ῥοβυΐϊ, 86 υδίχυθ ἙΟἤΐθδη5 4 18] 

δροοίλουϊο {70 δ1. 9). ΝΑπι σεγί6 ροδὶ δβρεοίυπι ΠῸ 

[γυλγὶβ {Π|4 ΄συδηι 45.25., Π18}0 8 6δὶ εῦίϑ πῃ : Ποαὺθ 

Ἰδπίδι ἃ δερϑείιι ρεγαϊρίπιυβ νοϊρίϑίοπι, 4υληίΔΠ| 

ἃ οὐρίαἰταιῖ5 δυφπιοηϊο Θχρδγίπνηγ μαγηϊοίθαι, ἀυπὶ 

μοκιὶ (οειἰτυἀΐηοπν δοοογϑίπιυβ, οἱ 8 θ010 πιλ75 δ0- 

οδηὰΐ δραιξαπι οἱ Ἰοοιπὶ ἀδπιθβ : υἱ Π6Ή06 Ῥοβϑί Πη}}8 

ἢΠ1 γοβίϑιογο, ροβίψιιδπι ἰδ ἰη{ἰπ|8 ὉΟγα 8 ̓ πὶ ᾿πάἀυχὶ- 

τηυ8, οἱ ἡρογίυπι ᾿ρβὶ δηΐυπὶ ἐχρημϊπυ8. [ἀοΙΓΟΟ 

αἷϊ : ΝΟΙΪ πιο δασὶ οοι δ, οἱ ἀπὶπ)ο ποη πη ἢ Ὀογῖ8. 

Εβι οπίπι οἱ 1105 δερίοἰθινὰϊ πιοὰι5., υἱ οδϑιὶ 80}}1σεῖ 

δερίοἰυηι. Ἰἀδοφας ποθὴ 5 πρ] οἰ το ἀδρεοινμη βειβίυ ξ, 

86 δϑροοίιπι οὐπὶ σοπουρίβοοιἶα. ΝΙδὶ οπΐπι ἰὰ δἰ] 

νοϊυΐεθοι, ἀϊχίβοεϊ υἱΐχας, Οιἐἱ΄τοδρίοἱἑ του] γπι, 

δἰ πη! οἰ ΟΡ : ΠΟΗ δἷς δυΐοπι αἀἰϊχὶξ, δοὰ, Οἐυιὶ τεβροχϑγὶϊ 

οἀ οοπουρίβοοπάσπι), αυὶ τεϑρεχεογίϊ, οἱ δβρεοίυπι ἀ6- 

Ἰεεῖοῖ, Νοη δηΐπι ἰάδο υἱὲ θεῖ οουΐοβ ἀδάϊι,, αἱ }}}}8 

δὲ (ογηϊοδιίοποιι ἱπάυσοηάδηι υ1ΔΓ]8, 56 υἱὶ 6}118 οΓΘᾶ- 

ἰυὑγλ8 νυἱύδηβ, Ομγθδίογομη τ γοῦδ.0 Οπδπιδἀπιοάυπ 

οἴγο ἢοτὶ ροΐϊοδί υἱ (ΘΠΊΘΓΘ ἰγϑβοδγὶβ : [8 Πογὶ 

Ροίεϑι υἱ ἰοῦ γο 8ϑρίοἶδ8, οἵἱπὶ μΘπΡ6 δι. οοποιΡ}- 

δοδηϊίδπὶ δδροχογὶβ. 3: δηΐπὶ γεϑρίοογε οἱ ἀεἰθοιδυὶ 

γο 5, γοβρίοθ ὕχόγοῖ ἐπάπη, ᾿ΠΠλπιαυδ ΡΕΓρΡΟΙ͂ΠΟ 8ΠῚΔ : 

π0}18 ἰὰ Ἰὲχ ργοπί νεῖ. δ᾽ νδῦοὸ δ θηδλπι (ογπιᾶπι σΕΓΪΟ86 

ἰηϊμονὶ νολιθγὶβ, οἱ {Π18πὶ ἰϑεἀΐδ, 4110 οου]οδ Υ γί θη ; 

οἱ ἴλης αυδπῆὶ τοβϑρίοϊς, 8] {ΠΠἰοἱϊο ᾿1Ἀπὶ ΟΟΠΑΪΠΘΆΒ. 

Εἰδπιϑὶ δηΐπι {ἰδ πιᾶπι ποη σοηιϊβογὶβ, δι ὁου]}}5 

οοηιίεἰδιὶ ; ἰάδοψθς ἢϊυὰ ὑγὸ δύ υ!ογῖο γερυϊαίυν, 

οἱ δηία ϑβϑιρρίϊεἰυπὶ ἰΠυὰ ἀδδιϊπαίυπι, αἰϊυὰ ποη 

Ἰαυα διιρριϊοίυπι ἱηὰποῖῖ. Ναπν θσπιυυ οἱ ρεγίατθα- 

ιἰομα οπιηΐα ἱπίογίογα γορὶοί ; πιϑρηα δοϑὶ ἰδ ρΟδί88, 

ἐγαυϊβδιηυβ ἀ010Γ, πρὸ πηοϊίογα σοπάϊιοπα ὁγὶϊ 1116 

φυὶ αοο ραϊυτ, υλπὶ ἰἱ φυὶ νἱποι} 8 οἱ οαιθπΐβ οθη- 

διγίοιἱ βυπῖ. Εἰ 1114, χυϑ (αἰ υπι δπ δὶ, 5:8 06 Δυοίδί, 

συϊηυβ4ι6 (ΔπΊ6η τηδποί. ἔπποὸ γ6ΓῸ ΒΟὴ ᾿|18 (δἴυπι οπηΐ- 
5'ι, κοὐ ἰὰ 'ρ56 υἰδἱ Ἰοίδ]θην ρίοραπι ᾿ηΠίχίδιὶ, αυΐ [π|- 

ρνυάΐϊοο ἰμἰυἱα5 65. Εἰ Βο ἀΐοο, υἱ ρυάϊο18 αὖ δοου- 

84ι0η6 Θχπη8π). δὶ 40} ΥΟΤῸ δ686 [14 ὀχογηδὶ, υἱ 

οὈνίοτυ  ὁου]οκ δὰ 86 οοηγογίαϊ, δἰἰδπηδὶ 0} } πὶ 00- 

σἱἰσπὶ οοηίοάοΓίς, οχιγοιηδβ ἀδοΐ! ροθη85. ῬΠΔΓ δ ουπ) 

οπΐαλ ρράγλνὶϊ, εἰ νἱγιϑ σοπιροφδθ, οἰδὶ ποπιίηὶ 

νοδυϊυπὶ ρογγοχοῦῖι; ἱπ|ὸ ρογγοχὶῖϊ, οἱδὶ πδπὶὸ αυΐ 

υἱδοτοῖ, δοροββοσίι, Ουΐά δγζο ̓  πυπὶ οἰΐαπι Π}0} 16 ΓῸ 8 

διοφυϊιυν  Ουΐδ ἰεβᾷο8 υϑίᾳυο σοπιπηυηθδ δίδιυϊ!, 

οἰϊαιιδὶ νἱγοθ ἰδηίυπι Δ οαυὶΐ νἱἀδϑίυν, οσαρὶὶ ἸΟ4ΌΘΗ8, 

δοπσηδι ἰοἱϊ οοτρογὶ δἀπηοηἰευμοπ) ῃγοίεγι. Μυ- 
λίοθγοπι παπι498 οἱ νυἱγυπι θη πὶ Πονὶὶ 6586 ΔηΐΡΉΔΙ, οἱ 

πυεηυλπὶ δόπυϑ {Ππ4 ἐϊν!ἀϊ!. ! 

δ. Οοηίνα ἰμσῶηὶ πιμίεγαπι. Εογμπι σμὶ ποε Ξοαπααίϊἷ- 
δαπὶ εοπϑεγεαίΐο {μρἰενάα, φμαίεεοιπισμς εἰμί. Οοπίγα 
ἐἠθαίγογμηι ἐρεοίαομία.---υοά 8) 618 ἱπογορδιίοπθῃι ἴῃ 
11)85 ργοϊδιδίῃ βρθοίδιϊ δυέϊγθ, ἰβΐατ δυὰΐ ραγίθυς 

ἰη [1125 ἰμυθθηίοπι, ἰγαἀυοοηϊο406 ἰρβάγυπι μαυὶ- 

ἴυπ), δδρϑοίαπι, πιοεδδῦη, ἰπηΐ6858 πυπιὶ ἀοἤυσηϊοδ, 
᾿οοϊ Υἱθηϊοβ μϑι 68, 0011 [γδοῖὰ πη} ἰ6 (α) (16αἱ. ὅ. 10). 

.. ΑΔ, οἱ ποηΐπμηι. 
(4) Ηἷς [5λἱ85 ἰοοιιδ δὶς δον Ὁ ΠΧΧ, 5αἰ: ὅ, 16 : ΡΓῸ 

ΙΝ ΜΑΤΤΠΕῸΝ ΗΟΜΙΙ,. ΧΥΙ!. 4958 

Αὐυάΐ οὐὔπῃ ἴΠ|Ὸ ϑϑίιιπὶ Ῥαυΐυπὶ πηυ} 185 ἱρ5ῖ5 [6.65 518- 

ἰυσηίοπι, οἱ ἀ6 γοβίϊυ8, δὲ ἀς αὐυγοὶδ ογπαιΐθυδ, οἱ 46 

ΟΑἸΔη 5 [Γ41}8 ΟΡ 1118, οἱ ἀδ6 Ἰαβεϊνία, οἱ ἀδ6 δ᾽ ἷ5 βἰπνῖ- 

᾿ἴθυ5 υης βοχυπὶ Ὑθῃ πη θη 6 Γ οογγὶρίοδίοιῃ (1. Τέπι. 
ᾧ. 9). ΟΠ γίβιιι5 διΐαπὶ ἷπ βοαιδηί θυβ φηἰχηνδιῖςο Βοος 
ἐρβῦπι ἀδοϊογηι; οὐπὴ δηΐηὶ ἀϊοὶϊξ, Ἐγιιο, οχοοίπα ἰάὰ 

φυοά (6 β8οΔηά]Ζλϊ, 'γϑπὶ λάνογδιιβ {1188 ΘΟ ΠΟΙ (8 [2Π| 

ΕΧ Ποῖ. Ἰάδθο βυδ)υηχίι : 49. δὲ οοσείις ἱμις ἀεχίεν 

διαπααίἰκαί (6, ἐγ οἰηι, οἱ Ῥγο) 6 αὃς 6. Νἧ δηΐἷπὶ ἀΐ᾿6- 
Γαδ, Ουϊὰ 6Γβο, 58ΐ σορπδίᾶ πιοᾶ 5117 αυἱά, 8ἰ 4||4υἃ 

πὴΐ πὶ παοοβϑιυἀϊπα [ηοιδ  ἰἀ6ο ἢθο6 ργοίρὶἑ, ποη ἀθ 

ἸΠ ΘΠ γα ἰοᾳυδηϑ, 4}ν5}1 : πυβϑ4η81) οηἰπὶ ἀϊχὶῖ ογἰ πιηα 

δὰ οΆΡΩΘΠῚ μΟΓΙΪΏΘΓΕ ; 56 δοουδβδῖ:0 ὈΓΑΥΔΠῚ ΒΟ ΠΡΟΣ 

γοϊυμίαίοπι βρεοῖδὶ. Ναηι6 δηΐπὶ οουΐῃ5 ἰυυ8 651, αυὶ 

υἱάσι, β6α πι6η8 οἱ οορ᾽ἴ31:10. ϑ5 06 παπιη06 ΠΟ 4110 
Ομ οΓβἶβ, 605 4υΐ ρΓοϑΘη 65 δυηϊ ποη νἱάδὶ οΟυ]0β : 

ἰἰδᾳυα (οἰυπὶ ποη δβὶ {1ΠΠ|5 δείυ! δι βεγ δδηύυμ. δὶ 

οηΐη] ἀδ τηΘ")Γ]58 ἰοσυογοίυγ, πὸη ὧ6 ὑπὸ ἀΐδθΓεὶ 

οειΐο, πααυα ἀδχίγαπὶ βοϊαπὶ ροβιι8θοῖ, 56 ἃ διῶθοβ. 
Νδιη αὖ ἃ ἀσχίνγο δβοδινάλζαίυγ, ἰἀΐρϑουπι μαυὰ ἀυδὶθ 

Ρδιϊθυ ἃ δ᾽ πἰβίγο. (ΟἿ ογρὸ ἀδχίγυπι οουϊιπ ροδυϊὶ, 

δ( πιδϑηυπὶ δάΐεοϊι 7 ὕι ἀΐδοαβ πο ἀ6 1 Π} ὈΓΪ5 Β6ΓΙΏΟ - 

ΠΟΘΙ 6886, 86 ἀδ ἰΐ8 4ἱ ΠΟὈΪ8 δηλ οἰ(ἰα ἰυησυπίυν. 8ὲ 

φυσπιρίδηι ἰἰὰ 4π|45, ἰπαυϊὶ, υἱ οὔπι ἀδπχίογὶ οου]ΐ Ιου 0 

ΡΟη48, δὶ [(ἃ (᾿] υτ] πὶ ρυϊ85, υἱ ργο πιδηὺ ἱἰ πὶ Β8- 

θ685, 5ὶ ἰφράϊϊ δηΐπιδπι ἰυδπ, οἱ σης δοϑοὶη6. Εἰ 

υἷι ἀΐοιΐ Ῥεγροηάθ. Νοὴ δηΐπὶ αἶχί!, ΑΡβεθάβ; βού 
μπδσί πηδὴ Βομαγδιίοηθηι ἰηἀΐςδη5, Εγμδ, ἰπαυϊῖ, δὲ ῥτὸ - 

7. αὖς (6. Ὀοϊηἀ6 αιΐᾷ Εν ΘΓΘ μγΟΟρΡΘΓΑΙ, υἱγπαυ9 

Ἰυόσυπὶ 6586 ἀοοοὶ, οἱ ὁΧχ Βοηΐδ δἰ ὁΧ π|}}18, ἰῃ δϑίθηι 

τη ΡἤΟΓΆ ἰηβἰβίοηδ : Εαρεαϊι ἐπὶης εἰδὶ, ἰησυΐῖ, κί μέ- 
γεαΐ πππηὶ πιεπιδγογμπι (πογαπι, ὁ[ ΠΟῊ ἰοἴμης ΠΟΥΡιι 

ἱππηι πιϊίαίμν ἐπ θεϊόέππαηι. ἀὐπι δπΐπ 6406 βοίρϑυηι 
δοῖνοῖ, οἱ 6 8601πὶ ρογάδι, 41:5 ᾿υπιδη 188 Θ556ὶ 8Π}- 

θὸ Ῥεγάδγα, οὐπὶ Ἰἰοθαὶ 18 Βοραγδιὶβ ὑπῦπι) βϑόγνδγο 

Ουγ οηἶπ Ῥαυϊυ9 ορίαθαϊ 8η8{}6Π|8 6586 (ἤσηι. 9. ὅ) ἢ 
Νοη ἰϊὰ αἱ πἰΠ}} ἰηἀ6 ᾿οΓἱ δΔοοδάογοι ', βοὰ υἱ 81108 56Γ- 

νᾶγοί. ΠΠ|ὸ δυίοπι υἱοὶ 5406 ἀΑΠΊΠ ΠῚ 6ϑὶ : φυϑΡγοΟρίογ 

ποῃ ἀϊχὶϊ ἰϑηίυπι, ἔγμα; 8βοὰ οἰΐδηι, Ἀγοεθ οϑε (6, ἰἰὰ 

"ὦ ηὐπιφυδηι ταρεῖλβ, 81] (3}}8 πιδηδοῦὶὶ. δὶς δηΐπὶ οἱ 

ἱπΠ}υπὶ πια]ογί ογἰπηΐπο θα γαΐ8. οἱ ἰοὐρουπι ἃ ρογηΐεῖς 

ογίρίβ. ὕτ᾽ Δυῖδπὶ οἰδγῖι5 6 ᾽8 υ{}}ΠΠ216ΠῈ μΘΓΒΡΙοἶ95, 
δὶ ρΙδοοῖ, ἰῃ ΘοΟΓρΟΓΟ Θσϑιηρὶὶ οαυδὰ ἰά χιοά ἀϊοίυπι 6οὶ 

δχρίυγοπιυβ. 5.1 ΘηἾπὶ ΟρΙΪΟ ἀλγοίι, 86 ὨδΟ6556 6δβοὶ 

δυῖ οουΐϊυπι πο δμίοπι οοη) οἱ [η [0588π| δἱ ρογίγα, ἂυὶ 
110 δγυίο, γο φυῦπι ΘΟΓΡῸ8 βαγυαγὶ : ΔΠΠΟῚ ροδίρε- 
τλ}πὶ 184|165} [ἃ παπιϊπὶ ΠΟ. πιδηϊεδίυπι 681. "Νὰ 
δ Ἶ ἢ πθη 6586ὶ οουϊυπι οὐἶδθ6, βαοὰ γοϊἑαυῦπι οΟΡρΗν 

ϑίηδγο. Ηος ροΓΓῸ οἱ ἀκα νἱγὶ8 οορ! 6 οἱ ἀ6 πηυ ον 5. 
Νάπι εἰ 8, 4υἱ (6 ἰαρἀϊξ ἀπγαπιο, ἐπουΓΆ}}}58 τηοηοί, δὲ 

δὶ υδείββιβ βἰϊ, (6 δῦ ὁπιηὶ ρεγηΐϊοὶθ "θα γαὶ : δῖ. οἱ 

ἰρ5ὲ ἃ πιδογίθυβ ογίρίοίυῦ ογηηἰηἰ 05, θαυ υἱΓὰ 

οὑπὶ ροδοδίογυπι δυόγυπὶ ΓΑιΐοη6, Γαι οη6πὶ οἰἰΔ) μ6Γ- 

ηἰεῖοὶ (υ88 ἀϑίυγυξ. Υἱ᾽ἀ6 αυληίδ πιληβυοίάϊηα με ἢ)3 
Ιεσ οϑί, ιδηίδ ργου θη οἱ αὐ ἃ πι0}}}9 ηἰπὶν 

ἐ0 γμοά. εἰοναία; εἰοιὶ Κι ἐαε 5ίοι, εἰ αἰπϑιαυεγιη ἐπίειι5ο 
᾿ς ροίο, εἴ πιμέθιιδ οομογμηι ἐϑαμ, εἰ πὶ ἱποόδδιι ρεάπηι ἰγαιὲ- 

ϑαπί ἰσηΐοαξ, εἰ ἰαξοϊυἱἐϑαΉξ ροά!δμδ διι13. 
“ἃ Ουἱάδῃ),, ποη ἑία μέ πεπηηδηι ἰμοτὶ [αοετοὶ, οἰς. 
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δογοσ δ 6856 νἱἀδίις, φυαπίλπι ΟΧ!ἰ οῖ δε πἰ κη 416 π|} 

"πο δυθίδηι ᾿ἱ φυὶ Δα (οαιΓ ργορογαηὶ, δὲ 5656 400- 

εἰάϊα πηοοῦοϑ ργρϑβίδηϊ. Νάιη 5] σοηδυθιν 6 )υποίυπι, 

56 ἀκιπηοβαιι, ἰοχ [υθδὶ δυβοίπαονθ, αυλπὶ ρυγραι]ο- 

πδπὶ Πορδδηΐ 4υἱ ποηάμπι 5.0] ποίο5, ἰδὲ φοπιπιογαπάο, 

φυοι άϊα ροτγιγα!ιμῖ, οἱ ΒΟχο η.25 δ᾽ δὶ σοπιράγϑηὶ 6Σ- 

οἰεϊ! δληβαϑῖ Νοὺ παοάο δπΐτ ἱπιρυάΐοα ΓαδρίΟΕγΘ ΠΟῺ 

οοποραϊι; δά φυΐδ Βυυδοα τοὶ ἀδπιιυπὶ ΠιΟΠΒΙΓΑΥ ,, 

Ἰεζοηι τἡϊογίαβ οχιθηάϊ!, Δυβοίηἀ 6 γα 0 η5, Ἰοηφοᾳὺθ 

ργοἠίοογθ : δὲ 1886 1Π|6 ἰεβο βίδιυϊ,, 4υϊ ἀ6 σαγίλι6 

βοχοθηι68 ἰοφυυΐίυς 65., αἱ αὐτὶ Θ᾽ 08 ργονϊ ἀθη- 

υὑλη δἀΐβολβ, οἱ χυοινοίο υπάΐφυ υἱΠ1λῖοπι ἰυδπὶ 

γϑαυΐγαῖ. ὅ!|. δίοίμηι ἐει ἀμίφηι : (λμἰοιπιφμ αἱηυεοτὶϊ 

μχοτγόιι δια, ἀεί {{Π1 [ἰϑεἰἰμπι τοριιαϊὶ (οί, 24. 1). 

59. Εσγο αμίεπι ἀΐοο υοὐὶξ : (μἰομηιφιο ἀἰηιϊδετὶς ἀαογεηι 

εἰπηὶ, οχοθρία, ἐαϑβα [ογπϊοαμοπῖξ, [αοἷϊ φαπι πιαοπατὶ 

εἰ φιιὰ αἰπαίδεαηὶ ἀμαοτῖ!, πιαοδπαίμγ. 

4. Περιαϊμηι ααὐμοτὶϊ ἐρθοῖθς. ΟἿΤ ιἰδεί ιπὶ γρμαὶὶ ἰεα
 

νοίμξ ρον ἐετὶ!. --- οι ῥργίαβ δά υἱιοτίογα μγοφγοαϊίυγ, 

πἰδὶ ρείογα φγοῦα Ἔχ ρυγβάνοῦῖ!. ΕΟ66 Θηΐπ Αἰΐδιῃ ΠΟ Ὁ 18 

Γυγρυβ. οσἰαηάϊἑ ἀμ! ογὶὶ ϑροοίοιι. θυπᾶπι ἐϑὶ 1114 

[,οχ ογαὶ γοίιιϑ, διπὶ, 4ι} φυδουπΊ4:10 ΕΣ ὁΔυδὰ υὑχὸ» 

τοῖῃ βυλπὶ οὐ βδβοῖ, ἰἰἸ2πὶ γορυίατγο, οἱ Αἰίδπὶ ἀυσογα 

πο Ῥγοδίθογὶ. Νεαυὰ {}ΠπΠ|4 ἰδαθη δι Π|ρ οὐ (ον [ΔΘ ΓΘ 

ἰοχ ἰυυοῦαι, δε ρμοβὶ ἀδίυπι υχοτὶ ᾿νε! πὶ τορυαὶὶ, 

ἴα υἱ ποη ροβϑβοὶ ἐϊογυπὶ δ ἐἰὐπ| γτανογίογο, πὶ Βα (οι 

τραϊγιπιοηϊ! ὥζυγα πιδηογοῖ. ΝΙβὶ θηΐτη μος ργδ δορὶ 5- 

βοῖ, οἱ δἰ ἰἰϊου ϊβδαὶ ἰΠ πὶ γερηἀϊδγθ οἱ δἰαπὶ ΔΟοΙρο ΓΘ, 

ἀεοϊπάοχυς ργΐοτοπι τούυσογο, πιδβηᾶ [υἱυγὰ οοηίυ βίο 

ογϑῖ, οπιηΐθιιβ δἰΐθῃδ8 ἸΧΟΓΘΘ. αἰἰογηΐδ υἱοῖθιι8 [Γ6- 

φυσπίεν δοοϊρίοηθ θυ, δἀυϊιοειιφια πιϑηϊδδίυπι ἰὰ 

ῬΓΟγβυΒ (8661. Ουλρτορίογ ΠΟῸ ῬΑΓΥΔΠῚ οοῃϑοίδιο- 

ποι ὀχοοφῆδνϊς, Πυθ᾽!υ πὶ ποίηρο τ ρυ οὶ. ΠῸς ΡΟΓΓῸ 

(λείυπι 6δι δὰ δ᾽ίαπι πιο τθδίογεπι νἱιδηθδιη θαυ ϊ- 

εἰαπι. ϑὶ οοΐωὰ βχοβδιῃ ργιβδορίϑβοί τε πεγὶ, ἰ6 αυΐ 

οὐδταὶ οοοἰάϊεεαὶ : (418 φαίρρα δγαὶ δυθβογυῃὶ) πδιῖο '. 

Νδηὶ φυὶ "6 {Π||8 αὐϊάθιη ρατοοθϑηΐ, ργορἢοίᾷϑ ἱπίο 

βοἰε;απί, βαπειϊοαθδ υἱ δαιιλπι Γυπάθῦδηϊ, πιυϊο 

τπΐπυϑ υχοτίθυς ραραγοίββομι. ἰά60 αυυὰ πιίῃι8 ογαὶ 

ρΡογιηἰδὶ!, υἱ ᾳυοά πιϑ}5 ἐξαί οχϑοϊηογαι. υοά οηἰπὶ 

ἰν56 Ἰὸχ πο 6 ργβείριι δ 6δϑεῖ, δυάϊ φυϊὰ ϑαγναῖον ἀϊσ 

ολἱ : Ἠουεος αὐ ἀμτιἰαπι οοταϊς υδειτὶ ἰας δοτὶρεῖί 

(Μαιμι. 19. 8). 6 ἰμῖυδ τηδοίαγοίβ, δοιὰ οὐεογοιί 5. 

Θυΐα νοτῸ ἐΠ|α ἰγᾶιπ ομιρθπὶ δυβίν}}, ἤθη αθάσιῃ οἀ0 

γρίδηϑ, 80] ἰγᾶω οἰἶδηι ἐχοϊυἀδῃβ : (1016 ἰδῆς ἰμάι- 

εἶϊ Ἰέφοηι. Ιάθοψυα θΓογαλ δε ΠΊΡΟΓ γνογθογυτ τηθπ}- 

εἶς, υἱ οΘϑιοπάλι, 56. 201} οομ γαγί 1118, 864 σοηθΟΠᾶ 

ἀΐοογο : ἴΠὰ χα ρηϑ, Π0.} ΕΥ̓ΘΓΙΘΏΒ ; οημοηάδηβ, Ὠθη 

βοίνοπϑ. Ρεγρδηὰδ διιίοπι {πὶ ΒοΙΏΡῈΓ δα Υἱρυπὶ δὲγ- 

τοπϑ γοίογγο. ὁ μὲ αἰμνι, ἱπαυ!ῖ, ἀαόγέηι ὁμαπι, 

[αοἷι φαηι πιαοϊιατὶ ; εἰ φμὶ αϊηιϊδφαηὲ ἀποὶΐ, πιωοδα- 

ἐμτ. {π᾿ οΐπι,, οἱ δἱ δἰίβγαῃ ποὴ ἀυχοτίῖ, [00 'Ρ50 

86 οὐεινμΐα τοῦ. οομϑιίίυϊι, αυοᾷ οἂπὶ δάυϊιο- 

τᾶπι ἴδείδι : εὶς νϑῦο, φυοὰ ὁ] θηᾶπὶ ἀυςδὶ, πιοθοθι5 

οἱ ἰρδα ἔς. Νὰ τΐμὶ δπὶπι ἀΐολ8, {1 οὐθεὶς : πᾶπι 

αἰδοῖα ΄άνις τρδηαὶ 6} οἰ 6115 ΟΧΟΥ. Ὀαϊπάσ πα ἰοἰυπ) 

οοπ ϊοίοηϑ5 ἴῃ οἰ ϊοἰαπίθαι, δυγορϑοιίογοι (δοογοῖ υχο- 

Γαι. ἰμβατῃ δοοίρογα υοίθη ἰδυᾶπὶ οἰουάϊι ἀΐοθη8, 

" ΑἸΝ, ταἰ68 φιέρρα εΥαπὶ “ΟΙΘΟΥΊΩΝ πιοτέξ. 

5, ΖΟΑΝΝΙ͂Β ΟΠΒΥΘΟΘΤΟΜΙ ἈΠΟΠΕΡ. ΟΟΝΒΘΊ ΑΝΤΙΝΟΡ. Φ60 

Οκὶ ἀϊἶδδαηι ἀμαετί!, πιαοϊαίι, ὑχόγοιι νοὶ ἰητὶίδι 

Ρυάϊολπι γοάάθηβ, εἰ δά δ] υ πὶ Υἱγίιτὰ δαΐμιπι ἱρεὶ οἰδυ- 
ἄδηβ, Π66 ΡΟΓΙΗ 0 Π5 οἰυ}14ι|6 Δη58 πη ργιθογα. {18 

πΑΊ406 οὐπὶ αἰαϊοοΥὶῖ, ργογριι8 ΠΘΟΘϑβαγί ἢ 6556, Δ} 

νἱγιτ η} 8: ] 40 ᾿πἰ 110 δου οοηιίχογαι πΆθΟΓΟ: 88 

δ ὁ ἀοπιο ἰ|} οφγϑάϊδιιν, πμ]]π} 5. δἱ δἰ υἀ δυρογαδος 
Γοίυφίυπι, ναὶ ων ιδ σοβο οι σου) υζο πὶ δίθδγο ουυηι. 
5] ΥΟΓῸ πὲ δ}} ἱρδὶ ἢδς 46 τ ἰυοιϑίωγ, π6 ηἡγγογίς : ἰη- 

Πγίηΐοῦ δμΐπ) τυ ἰοΓ οδὶ. Ουλργορίανῦ {14 ἀϊμη558, νῖ» 

ΓΟΒ πηΐηἶθ [ΘΥΓο 40 Πηυ]} γὼ φυύᾳθδ δπηοηΐαι. ἢ κἱ 

αυΐδ (Πυπι μα ρθη 5 ἰαβείνυμῃ, ᾿}|0 ἀϊπι856, 1}}18 ἰδ ν- 

πϊποίυν, φυΐ (4! 6] ἰρδυπιὶ εἤξοογυηὶ, νοϊοίψυθ μα 1}- 
ἴυπι υἱἱγᾶ δάδδηι, νοὶ οοηνϑηίδηϊ. ΟΘυσά δὶ ος ΟΒεγο- 

δύ Υἱά δαί, ἰῃ ΠΠΘΠίΘΠῚ ΓΟΝΟΟΔ || 40:8 διιργὰ ἀϊοίᾶ 

81, οὐπὶ ὈδΑ105 ρΓοράϊοαγοῖ Δυα 6 Ω 165 ; ΓρΏιι οἱ 

Ροδβϑί νι! 6 οἱ [Δο θῶ ἱμνυθηΐθβ. Μ|118 οι), ρλοϊἤους, 

ῬΔυροΓ βρί γί, οἱ π βορίοογβ, φυοοάρ ὑχόγοη γορυ- 
ἀϊαθειῦ οἱ αιΐ [108 γεοοποὶ αὶ, 4υ0 μϑοῖο ἀἰδαί εἶνε 
οὐ) οοη υᾳ6 5082 ἢ ΝΟη 00 γ6ΓῸ ἰδηίιπι), 56 8110 ᾳφᾷο- 
ας πιο60 ἰοροιῃ ἴδοϊ! ἰονθπ). Νοῖῃ γοϊπαυΐ! οἱ ὑπυδι 
Γαρυδὶ! τηοάμτη, ἀΐεοηβ, τοθρία σαμδα [ογηϊςαιϊϊομῖα - 

δἰαυϊάσιη ἴῃ δαδάδθιη ρογβίδὶ ἀδθοοῦὶ γαϊίΐορθ. δὶ δηΐθὲ 

ἰυδϑϑδοὶ οὐπὶ ρῥ]υγί θυ τηΐϊχία ΓΟΙΏΘΓΘ, Γυγδὺβδ ἴῃ 

δαυ!ιογίιπι Γ68 οομνογίοθϑίωγ, ὙἹάσπ᾽ φυοπηοάο ἰμοες 
οὐ ῥγίουθυ8 σοὨφοηθῃ 7 Ουἱ ἐπὶπη ὑχογθι δ᾽ ΟΠ ΔΙῸ. 

ἐπρυϊοἰβ ΟΟ] 6 πΟΩ τγοβρίοὶ!, ἤθη [ογηί δ: δὶ 

ὨΟΘη (οΓηΐοοίγ,, Υἱγὸ γαρυι μηδ ὑχογὶδ 8820 8η52Πὶ 
ΒΟΩ ΡΞ ΘΟ. Ἰά60 ᾿ἰθαγ οοπϑίγίηρὶὶ, θὲ (ἱπηογόπι ἢΓ- 

[η21, πιᾶβηυπὶ Υἱἦγὸ ρογίουϊυπι, δὶ οὐοίδι, ἰηϊοιίϑως : 

πδπὶ [ογηϊοϑιϊοηΐβ 1} 15 8656 Γϑιμῃ οοπϑείε. ΕΘ ἢ 

Π6 οὐ δυάΐβ, ἔγυς οου πε, ρυ(65 Ἰἃ οἰΐδ ἀδ ὕχόγο 

ἀϊεὶ, ορρογίυπθ λῆς οσαυϊουσηη ἱπάἀπχὶ! : πο ἰΔη υ πὶ 

τυο60, πδς Δ|10 φυονίϑ ρου 6 Π5 ἐξ Δ γορυάΐαγὸ. δὅ. 
Ἰιογμηι αἰαϊειὶς φμῖα αἱοίμηι εδἰ απ ἰγμὶξ : Νοη ρε)ενα- 
δὶς : τοάάδε αμίεπι Βοιπὶπο ἡαγαμιόπία μα. 54. ἔφο αἱ» 
ἰεηὶ ἀἰσο υοδὶς, Ἰ0Π 7αγαγ 6 οπεπῖπο. ΟἿ ΠΟ" διαύπι γ6- 

εἷς δά (υγυπι, δε 8δἀ [αἰδιμ) ἰοδιπυοηΐεπι, ᾿ΠΠυάχψυα 
τηδαπάλιυπι ργϑίογι νι ̓  Ουοηίοπι αυὶ γαίας, αἰϊ!υδηάο 

ἰαγαῖ; 4αυἱ τογὸ βοαιῖο ᾿ΠΓΆΓ ἤΘ]06 πιδητὶ πονὶΐϊ, 

ιθἱο πηϑχὶβ ἃ ἤινίο δ)διποῦϊ!. [2406 ρὲῦ ΒοΟ οἰ 
ἐπ ὼ ροδοϑίυπι οὐϑγιὶὶ : Βα πιοηιἰδείυπι ὁχ [το οτὶ- 
ἴυγ. Ουϊὰ δυίοπι ὁδὶ, βοάάος δοπημο Ἀιγανιοπίω ἱνα ἢ 

[ὰ εδι, δυγᾶ;β νϑγυπ ἀΐοθ8. 90 ἀμμδηὶ ἀϊοφ υοὐΐς, ποπ 
Ἵπγαγθ οπεπίθο. 

ὅ-8. θεϊπὰδ υἱ πιαχία πιδρίδᾳυθ ἀνυθείδι θοϑ, μὰ ρβοῦ 
δουπὶ Ἰυγοηὶ, αἷἱ, Νόφμς μὲν οαίμηι, φαΐα {πόαν δεὶ 

ἐδὶ : δῦ. πεμα μὲν ἐέγγαηι, φεία δεωϑεί μη ὁει μοάϊωκ 
δ)μδ; πῆμ ῬῈΓ ἐ ἐγιξαίεηι, φωὶα οὐσίας ἐεἰ τἸναρπὶ τορῖε. 
Ἐχ ρυορβοιίβ δάϊιιιο ἰοφυϊγ, οἱ οδίθη!ι .ῳ6 ἤθη 8η11}- 

45 Δ νογβαυὶ ; Πᾶῖὴ ἢ} ΠΟΓῸ [1118 δαὶ ῬῈΡ ἢ56 ᾿μγἃ- 

Το, οἱ ἴῃ ἤπδ ᾿ιυΐυ8 ΕνδηροΕ! Βαης [566 ΠΊΟΡΕΙΝ οβί θη - 
ἀϊι. Τὰ νϑγοὺ πἰἰδὲ οθηδμίογα ὑπ δ Ὁχίο ἰδὲ οἰοι 8. 
Νοη οχ ρεοργὶἃ παίυγα; βοὶ οχ οὶ ὀγᾷἃ οἰδϑιβθηὶδ 3(- 
ξοοίυ ἀσηηΐ886 οἱ βεουηάιπι οαρίυτ ΠΟσίΓΌΩ) Ἔχ ΌΡΟ580. 

θυἱὰ οπΐαι πευϊϊα ογαὶ ἰἀοἰοἰϑιγίε ἰγγδῃηΐ8, "6 υμθγεοης-: 

[ οἰ ὁχ δ6 Βομβογδηᾷδ 6886, ἰ2)6 4υϑπι ἀϊχὶ- 

ἴηυϑ ολυδδηι Ροβαΐ!, τυγβυβαιο δὰ Ποὶ ρἰογίϑαι [Γ8Π8- 
ἵν. Νοαθο δπΐπὶ ἀϊχὶῖ, (υἷα ρυϊογαπι πηαρηυπιαιδ 

ὡπίαπι 6δῖ, βεᾳυὸ, θυΐᾶ υἱἱϊ8 τογγὰ ; θὰ, Ουἱὰ θεὶ 
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θετεῖ, ἵνα ἑκατέρωθεν αὐτοῦ μάθῃς τὴν πρόνοιαν, χαὶ 
πῶς πανταχόθεν τὸ σοι συμφέρον ζητεῖ. Ἐῤῥέθη δέ" 
ος ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖχα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ 
βιδΑλίο»" ἀποστασίον. Ἐγὼ δὲ “1έγω ὑμῖν, ὅτι Ὅς 
ἂν ἁποιύσῃ τὴν γυναῖχα αὑτοῦ, πωρεχτὸς .Ἰόγου 
πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆγαι" καὶ ὃς ἂν 
ἀπο.ῖειλυμέγην γαμήσῃ, μοιχᾶται. 

δ΄. Οὐ πρότερον ἐπὶ τὰ ἔμπροσθεν πρόεισιν, ἕως τὰ 
πρότερα ἐχχαθάρῃ χαλῶς. Ἰδοῦ γὰρ καὶ ἕτερον δεί- 
χνυσιν ἡμῖν δ μοιχείας εἶδος. Τί δὲ τοῦτό ἐστι; Νό- 
μος ἦν χείμενος παλαιὸς, τὸν μισοῦντα τὴν γυναῖχα 

τὴν ἑαυτοῦ ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας, μὴ χωλύεσθαι ἐχ- 
δάλλειν, χαὶ ἑτέραν ἀντ᾽ ἐχείνης εἰσάγειν. Οὐ μὴν 
τοῦτο ἁπλῶς ποιεῖν ὁ νόμος [3227] ἐχέλευσεν, ἀλλὰ 
δόντα βιδλίον ἀποστασίου τῇ γυναιχὶ, ὥστε μὴ εἶναι 
κυρίαν πάλιν ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπανελθεῖν, ἵνα χἂν τὸ σχῆμα 
μένῃ τοῦ γάμου. ΕἸ γὰρ μὴ τοῦτο ἐπέταξεν, ἀλλ᾽ 
ἐξῆν ἐχθάλλειν τε αὐτὴν καὶ ἑτέραν λαμδάνειν, εἶτα 
τὴν προτέραν ἐπανάγειν ", πολλὴ ἡ σύγχνσις ἔμελλεν 
εἶναι, συνεχῶς τὰς ἀλλήλων λαμδανόντων ἁπάντων. 

χαὶ μοιχεία τὸ πρᾶγμα λοιπὸν ἦν σαφής. Διόπερ οὐ 
μικρὰν ἐπενόησε παραμυθίαν τὸ βιθλίον τοῦ .5 ἀπο- 
στασίου. Ἐγένετο δὲ ταῦτα δι᾽ ἑτέραν πολλῷ μείζονα 
καχίαν. Εἰ γὰρ ἠνάγχασε χαὶ μισηουμένην χατέχειν 
ξυδον, ἔσφαξεν ἂν ὁ μισῶν " τοιοῦτον γὰρ τῶν Ἰου- 
δαίων τὸ ἔθνος. Οἱ γὰρ παίδων μὴ φειδόμενοι, καὶ 
προφήτας ἀναιροῦντες, χαὶ ὡς ὕδωρ αἷμα ἐχχέοντες, 
πολλῷ μᾶλλον γυναιχῶν οὐχ ἂν ἐφείταντο. Διὰ τοῦτο 
πὸ ἔλαττον συνεχώρησε, τὸ μεῖζον ἐχχόπτων. Ἐπεὶ 
ὅτι οὐ προηγούμενος " οὗτος ὁ νόμος ἦν, ἄχουσον 
αὐτοῦ λέγοντος" Μωσῆς πρὸς τὴν σχιϊηροκαρδίαν 
ὑμῶν ταῦτα ἔγραψεν, ἵνα μὴ ἔνδον σφάττητε, ἀλλ᾽ 
ἔξω ἐχδάλλητε. Ἐπειδὴ δὲ αὐτὸς τὴν ὀργὴν πᾶσαν 
ἀνεῖλεν, οὐχὶ τὸν φόνον μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἁπλῶς 
θυμοῦσθαι χωλύσας, μετ᾽ εὐχολίας χαὶ τοῦτον εἰσ- 

ό““ἰ τὸν νόμον. Διὰ τοῦτο χαὶ τῶν προτέρων ἀεὶ ῥη- 
μάτων ἀναμιμνήσχει, ἵνα δείξῃ ὅτ: οὐχ ἐναντία ἐκεέ- 
νοις, ἀλλὰ συμδαίνοντα λέγει." ἑἐπιτείνων αὐτὰ, οὐχ 
ἀνατοέπων᾽ χαὶ διορθούμενος, οὐ λύων. Ὅρα δὲ αὐ- 
«ὃν πανταχοῦ τῷ ἀνδρὶ διαλεγόμενον. Ὃ γὰρ ἀπο- 
"ἰύων, φησὶ, τὴν γυναῖχα αὑτοῦ, ποιεῖ αὐτὴν 

μοιχευθῆναι" καὶ ὁ ναμῶν ἀπο.ῖε1υμέγην, μοι- 
χᾶται. Ὃ μὲν γὰρ, χἂν ἑτέραν μὴ λάδῃ, τούτῳ αὐὖ- 
κῷ χατέστησεν ἑαυτὸν ἐγχλήματος 5 ὑπεύθυνον, 
μοιχαλίδα ποιήσας ἐχείνην" ὁ δὲ, τῷ τὴν ἀλλοτρίαν 
λαδεῖν, μο'γὸς γέγονε πάλιν. ΜὴῊ γάρ μοι τοῦτο 
εἴπῃς. ὅτι ἐξέδαλεν ἐχεῖνος" χαὶ γὰρ ἐχδληθεῖσα μέ- 
νεῖ τοῦ ἐχδάλλοντος ᾽" οὖσα γυνή. Εἶτα, ἵνα μὴ τὸ 
ὅλον ἐπὶ τὸν ἐχῥάλλοντα ῥίψας, αὐθαδεστέραν ἐργά- 
σηται τὴν γυναῖχα, καὶ τὰς τοῦ δεχομένου μετὰ 
καῦτα ἀπέκλεισεν αὐτῇ θύρας, τῷ μὲν εἰπεῖν, Ὃς 
ἣν» ἀπο.ιῖειϊυμένην γαμήσῃ. μοιχᾶται, τὴν γυναῖκα 
καὶ ἄχουσαν σωφρονίζων, χαὶ τὴν πρὸς πάντας "" 
ἀποτειχίζων εἴσοδον αὐτῇ. χαὶ οὐχ ἐπιτρέπων ἀφορ- 
μὰς παρέχειν μιχροψυχίας. Ἡ γὰρ μαθοῦσα ὅτι 
πᾶσα ἀνάγχη, ἣ τὸν ἐξ ἀρχῆς χληρωθέντα ἔχειν, ἣ 
-ἧς οἰχίας ἐχπεσοῦσαν ἐχείνης, μηδεμίαν ἑτέραν 
ἔχειν καταφυγὴν, καὶ ἄχουσα ἠναγχάξζετο στέργειν "ὃ 
τὸν σύνοιχον. Εἰ ὃὲ μτδὲν αὐτῇ περὶ τούτων διαλέ- 
ται, μὴ θαυμάσῃς" ἀσθενέστερον γὰρ ἣ γυνή. Διὰ 
τοῦτο αὐτὴν ἀφεὶς, ἐν τῇ χατὰ τῶν ἀνδρῶν ἀπειλῇ 

ΪΝ ΜΑΤΤΙΕΌΜ ΒΟΜΠ),.. ΧΥ͂Ι. τῷ 

ἣν αὐτῆς διορθοῦται ῥᾳθυμίαν. "Ὥσπερ ἂν εἴ τις 
παῖδα ἄσωτον ἔχων, ἐχεῖνον ἀφεὶς, τοῖς ποιοῦσιν αὖ- 

τὸν τοιοῦτον ἐπιπλήττοι, χἀχείνοις ἀπαγορεύοι μὴ 
συγγίνεσθαι, μηδὲ πλησιάζειν αὐτῷ. Εἰ δὲ φορτικὸν 
τοῦτο, ἀναμνήσθητί μοι τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων, 
ἐφ᾽ οἷς ἐμαχάρισε τοὺς ἀχούοντας, [228] καὶ ὄψει 
πολὺ δυνατὸν χαὶ εὔχολον ὄν. Ὁ γὰρ πρᾶος, χαὶ εἰ- 
ρηνοποιὸς, χαὶ πτωχὸς τῷ πνεύματι, χαὶ ἐλεήμων, 
πῶς ἐχδαλεῖ τὴν γυναΐχα ; ὁ 5 ἑτέρους χαταλλάττων, 
πῶς αὐτὸς διαστασιάσει πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ". Οὐ 
ταύτῃ δὲ μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἑτέρῳ τρόπῳ χοῦφον 
ἐποίησε τὸν νόμον. Καὶ γὰρ χαὶ τούτῳ χαταλιμπάνϑι 
τρόπον ἕνα ἀφέσεως, εἰπὼν, Παρεχτὸς .1όγου πορ- 

ψείας" ἐπεὶ πάλιν εἷς τὸ αὐτὸ περιΐστατο. Εἰ γὰρ 
ἐχέλευσε καὶ πολλοῖς συγγινομένην χατέχειν ἔυδον, 
πάλιν εἰς μοιχείαν τὸ πρᾶγμα χατέττρεφεν "5, '“Ορᾷς 
πῶς συμθαίνοντα 15 ταῦτα τοῖς ἔμπροσθεν ; Ὁ γὰρ 
μὴ βλέπων ἑτέραν γυναῖχα ἀκολάστοις ὀφθαλμοῖς, οὐ 
πορνεύσει" μὴ πορνεύων δὲ, οὐ παρέξει τῷ ἀνδρὶ "5 
ἀφορμὴν ἐχόαλεϊῖν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖχα. Διὰ δὴ τοῦτο 
λοιπὸν " μετὰ ἀδείας ἐπισφίγγε:, χαὶ τὸν φόδον ἐπι- 
τειχίζει, μέγαν ἐπισείοιν τῷ ἀνδρὶ τὸν χίνδυνον, εἴγε 
ἐχδάληι" τῆς γὰρ μοιχείας τῆς ἐχείνης ὑπεύθυνον 
ἑαντὸν 13 ποιεῖ, Ἵνα γὰρ μὴ ἀχούσας, Ἔξε.16 τὸν 
ὀφθαλμὸν, νομίσῃς χαὶ περὶ γυνλικὸς ταῦτα λέγεσθαι. 

εὐχαίρως ἐπήγαγε τὴν ἐπιδιόρθωσιν ταύτην, ἔνι 
τρόπῳ μόνῳ σνγχωρῶν ἑἐκδάλλειν αὐτὴν, ἑτέρῳ δὲ 
οὐδενί. Πάλιν ἠχούσατε. ζτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις" 
Οὐχ ἑπιορκήσεις" ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς 
ὅρχους σου. Ἐγὼ δὲ έγω ὑμῖν. μὴ ἐμόσαι ὅλως. 
Τίνος ἕνεχεν οὐχ εὐθέως ἦλθεν ἐπὶ τὴν χλοπὲν, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τὴν ψευδομαρτυρίαν, ὑπερόὰς ἐχείνην τὴν ἔντο- 
λήν ; Ὅτι ὁ μὲν χλέπτων, ἔστιν ὅτε καὶ ὀμνύει 33" 
ὁ ὃὲ μὴτε ὀμνύναι, μήτε ψεύδεσθαι εἰδὼς, πολλῷ 
μᾶλλον οὐχ αἱρήσεται χλέπτειν. Ὥστε διὰ ταύτης 
κἀχείνην ἀνέτρεψε τὴν ἁμαρτίαν" τὸ γὰρ ψεῦδος ἀπὸ 
τοῦ χλέπτειν, Τί δέ ἐστιν, ᾿Αποδώσεις τῷ Κυρίῳ 
τοὺς ὄρχους σου; Τουτέστιν, ᾿Αληθεύσεως ὀμνύς. 
Ἐγὼ δὲ «λόγω ὑμῖν, μὴ ὀμόσαι διως. 

ε΄. Εἶτα περαιτέρω αὐτοὺς ἀπάγων τοῦ χατὰ Θεοῦ 
ὀμνύναι, φησί" Μήτε κατὰ τοῦ οὐρανοῦ, ἔτε θρό- 
γος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ" μήτε ἐν τῇ γὴ,ς ὅτι ὑποπόδιον 
ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ" μήτε χατὰ Ἱερουσαλὴμ, 
ὅτι πόιλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιζέως " ἀπὸ τῶν 
προφητιχῶν ἔτι φθεγγόμενος, χαὶ δειχνὺς ἑαυτὸν 
οὐχ ἐναντιούμενον τοῖς παλαιοῖς" καὶ γὰρ ἔθος εἶχον 
χατὰ τούτων ὀμνύναι" καὶ δείχνυδσι πρὸς τῷ πέλε: 

τοῦ Εὐαγγελίου τοῦτο τὸ ἔθος. Σὺ δέ μοι θέα πόθεν 
ἐπαίρει τὰ στοιχεῖα" οὐχ ἀπὸ τῆς οἰχείας φύσεως, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς τοῦ Θεοῦ πρὸς αὐτὰ σχέσεως τῆς χατὰ 
συγχατάδασιν εἰρημένης. Ἐπειδὴ γὰρ πολλὴ ἡ τῆς 
εἰδιυλολατρείας τυραννὶς ἦν, ἵνα μὴ δόξῃ τὰ στοιχεῖα 
δι᾿ ἑαυτὰ εἶναι τίμια, ταύτην τέθειχε τὴν αἰτίαν ἂν 
εἰρήχαμεν, ἣ ν᾽ πάλιν εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ δόξαν διέθα’- 
νεν. Οὐδὲ γὰρ εἶπεν" Ἐπειδὴ χαλὸς χαὶ μέγας ὁ οὐ- 
ρανός" οὐδὲ, ᾿Επειδὴ χρησίμη ἧ γῆ" ἀλλ', Ἐπειξὴ 
τοῦ Θεοῦ ὁ μέν ἐστι θρόνος, ἣ δὲ, ὑποπόδιον, παντα - 
χόθεν αὑτοὺς ἐπὶ τὸν Δεσπότην συνωθῶν. Μήτε χατὰ 
τὴς κεφαλῆς σου, φησὶν, ὅτε οὐ δύνασαι μία» 

τρίχα λευκὴν ποιῆσαι, ἣ μέλαιναν. Πάλιν [999] 
ἐνταῦθα οὐ θαυμάξων τὸν ἄνθρωπον, ἀπήγαγε "" τοῦ 

" ἡυῖν] δά. πάλιν Β. 5 ἐπαναγαγεῖν Ερ. 41. "5 τοῦ) τὸ Ρὶ 5" προηγουμένως Α. Β, Ο. ΕΒ. "3 ἐγχλήματι 
ἘΞ. τῷ ἐγχλήματι Β. "32 ἐχθαλόντος ἢ, 
ἕτερον ἄνδρα Α. Ο πρὸς ἕτερον ἄνδρα πᾶσαν Ἐ, 
δαυτοῦ] ἑαντὸν ἢ. Ε΄ οἱ σογι 0). ἑαντοῦ μγ. Ὁ). 
4ν»4}}. ἢ. [Δ οα ον 5 ἀφορμὴν ἀὐθ51. 
4:6. "5 ὀμεῖται δ. Ε. "8 ἢ 

". Ε΄. ει ν. ρ. ἐχθαλόντα Ὦ. 
᾽} στέγειν Α. Ἀ.. (, Β΄ ἔχειν Ε΄ 

1" χατέστρενεν ἢ ",. Ἔ. 
3: λοιπὸν Ρο81 ἀδείας «οἰϊοσαι Ὁ. οὐ πηι Μογ, [θοη.. 

Ε, Μον. χαὶ δὴν, σι, 

δ πρὸς πάντας] δ’ Εν. οἱ γογδ5. πρὸς 
"6 ὁ] χαὶ ὁ Βἀή. 17 τὴν 

1 συμβαίνηυσι Α. Ε. 5 τῷ ἀνδρὶ 
"5 αὐτὸν Ε΄. ἱμλπνι 

Ἶ ἀπήγαγε τοῦ χατὰ] 5:6 (ἃ, }). {ἡ μὲν ἕωαρε ἡαγατοὸ 
νοξαῦὴ ρ. ἐπήγαγε τοῦ χατὰ Α. Υυΐμο Ἰορίίυν ἐπήγαγε τὸ μηδὲ (μὴ Β. Β΄) χατὰ͵ [ἀνομία ΑΥ̓ΠΙ. 
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χατὰ τῆς χεφαλήῆς ὀμνύναι" χαὶ γὰρ ἂν χαὶ αὐτὸς 
προσεχυνήθη᾽ ἀλλὰ τὴν δόξαν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἀνάγων, 
καὶ δοιχνὺς ὅτι οὐδὲ σαυτοῦ εἶ χύριος, οὐχοῦν οὐδὲ 
τῶν χατὰ τῆς χεφαλῆῇς ὄρχων. Εἰ γὰρ τὸ παιδίον οὐχ 
ἄν τις δοίη τὸ ἑαυτοῦ ἑτέρῳ, πολλῷ μᾶλλον ὁ Θεὸς 
τὸ ἔργον τὸ ἑαυτοῦ οὐ προήσεταΐ σοι. Εἰ γὰρ χαὶ σὴ 
ἡ χεφαλὴ, ἀλλ᾽ ἑτέρου τὸ χτῆμα' χαὶ τοσοῦτον ἀφ- 
ἐστηχας τοῦ χύριης εἶναι, ὅτι οὐδὲ τὸ πάντων ἔσχα- 
τὸν ἐργάσασθαι ἐν αὐτῇ δυνήσῃ. Οὐ γὰρ εἵπεν, Οὐ 
δύνασαι ἐξενεγχεῖν τοίχα" ἀλλ᾽, Οὐδὲ ἀλλάξαι αὐτῆς 
τὴν ποιότητα. Τί οὖν, ἂν ἀπαιτῇ τις ὄρχον, φησὶ, 
χαὶ ἀνάγχην ἐπάγῃ ; Ὃ τοῦ Θεοῦ φόθος τῆς ἀνάγχης 
ἔττω δυνατώτερος. Ἐπεὶ εἰ μέλλοις τοιαύτας προδάλ- 

λεσθαι προφάσεις, οὐδὲν φυλάξεις τῶν ἐπιταχθέντων. 
Καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς γυναιχὸς ἐρεῖς “ Τί οὖν, ἐὰν 

μάχιμος ἧ καὶ δαπανηρά;: Καὶ ἐπὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ 
δεξιοῦ" Τί οὖν, ἐὰν φιλῶ 5 αὐτὸν, χαὶ διακαίωμαι; 
Καὶ ἐπὶ τῆς ὄψεως τῆς ἀχολάστου" Τί οὖν, ἐὰν μὴ 
δύνωμαι μὴ ὁρᾷν "; Καὶ ἐπὶ τῆς πρὸς τὸν ἀδελφὸν 
ὀργῆς Τί οὖν, ἐὰν προπετὴς ὦ, καὶ μὴ δύνωμαι 
γλώττης χρατεῖν ; χαὶ πάντα ἁπλῶς οὕτω χαταπατύ- 
σεις τὰ εἰρημένα. Καίτοιγε ἐπὶ τῶν νόμων τῶν ἀν- 
θρωπίνων οὐδαμοὺ τοῦτο τολμᾷς προδαλέσθχι "5", 
οὐδὲ εἰπεῖν. Τί οὖν, ἐὰν τὸ χαὶ τό: ἀλλὰ χαὶ ἐχὼν 
χαὶ ἄχων καταδέχῃ τὰ γεγραμμένα. ἼΛλλως δὲ, οὐδὲ 
ἀνάγχτν ὑποστήσῃ ποτέ. Ὁ γὰῤ τῶν ἔμπροσθεν μα- 
χαρισμῶν ἀχούδας, χαὶ τοιοῦτον ἑαυτὸν παρασχευά- 
σας, οἷον ἐπέταξεν ὁ Χριστὸς, οὐδεμίαν παρ᾽ οὐδενὸς 
ὑποστήσεται τοιαύτην ἀνάγχην, αἰδέσιμος ὧν παρὰ 
πᾶσι χαὶ σεμνός. Ἔστω δὲ ὑμῖν 39 τὸ ναὶ, ναὶ, 

καὶ τὸ οὗ, οὔ" τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐχ τοῦ 
πονηροῦ ἔστι. Τί οὖν ἐστι τὸ περισσὸν τοῦ γαὶ χαὶ 
τοῦ οὔ ; Ὃ ὄρχος, οὐ τὸ ἐπιορχεῖν. Ἐχεῖνο γὰρ χαὶ 
ὡμολογημένον ἐστὶ, καὶ οὐδεὶς δεῖται μαθεῖν, ὅτι ἐκ 
τοῦ πονηροῦ ἐστι, χαὶ οὐ περιττὸν, ἀλλ᾽ ἐναντίον 
πὸ δὲ περιττὸν, τὸ πλέον καὶ ἐχ περιουσίας προσχεί- 

μενον, ὅπερ ἐστὶν ὁ ὄρχος. Τί οὖν, φησὶν, ἐχ τοῦ 
πονηροῦ ἦν "᾽ ; χαὶ εἰ ἐχ τοῦ πονηροῦ ἦν, πῶς νόμος 
ἦν; Τὸ αὐτὸ δὴ τοῦτο χαὶ περὶ τῆς γυναιχὸς ἐρεῖς " 
πῶς μοιχεία νῦν νενόμισται τὸ πρότερον ἐπιτετραμ- 
μένον; Τί οὖν πρὸς ταῦτα ἔστιν εἰπεῖν; Ὅτι τῆς 
ἀσθενείας τῶν δεχομένων τοὺς νόμους ἣν τὰ λεγόμενα 
τότε " ἐπεὶ καὶ τὸ χνίσσῃ θεραπεύεσθαι σφόδρα ἀνά- 
ξιον Θεοῦ, ὥσπερ χαὶ τὸ ψελλίζειν ἀνάξιον φιλοσό- 
φηυ. Μοιχεία τοίνυν ἐνομίσθη νῦν τὸ τοιοῦτον, χαὶ 
ἔχ τοῦ πονηροῦ τὸ ὀμνύναι, ὅτε ἐπέδωχε τὰ τῆς ἀρε- 
«ἧς. Εἰ δὲ διαθόλου ταῦτα ἐξ ἀρχῆς ἦσαν νόμοι, οὐχ 
ἂν τοσοῦτον 8' χατώρθωσαν. Καὶ γὰρ εἰ μὴ ἐχεῖνα 
πρῶτον προέδραμεν, οὐχ ἂν οὕτως εὐχόλως ἐδέχθη 
τὰ νῦν. Μὴ τοίνυν αὐτῶν ἀπαίτει τὴν ἀρετὴν νῦν 3", 
ὅτε παρῆλθεν αὑτῶν ἡ χρεία" ἀλλὰ τότε, ὅτε ὁ χαι- 
ρὸς αὐτὰ [250] ἐχάλει' μᾶλλον δὲ, εἰ βούλει, χαὶ νῦν. 
Καὶ γὰρ χαὶ νῦν ἡ ἀρετὴ αὐτῶν δείχνυται, 3" χαὶ 
δι᾽ αὑτὸ τοῦτο μάλιστα, δι᾽ ὃ παρ᾽ ἡμῶν διαθάλλεται. 
Ἰὸ γὰρ τοιαῦτα αὐτὰ φαίνεσθαι νῦν, ἐγχώμιον αὐτῶν 
Λέγιστόν ἐστιν, Εἰ γὰρ μὴ καλῶς ἡμᾶς ἔθρεψε, χαὶ 
πρὸς τὴν τῶν μειζόνων ὑποδοχὴν ἐπιτηδείους ἐποίῃ - 
σεν, οὐχ ἂν ἐφάνη τοιαῦτα. “Ὥσπερ οὖν ὁ μαστὸς, ὅταν 

πὸ αὑτοῦ πληρώσῃ πᾶν, χαὶ πρὸς τὴν τελειοτέραν 
τράπεζαν τὸ παιδίον παραπέμπη, λοιπὸν ἄχρηστος 
φαίνεται, χαὶ οἱ πρότερον ἀναγχαῖΐον αὐτὸν εἶναι νο- 
είζοντες τῷ παιδίῳ γονεῖς, μυρίοις αὐτὸν διαδάλ- 

36 ριλῶ] 5:1. Ε. Ερ. σα. Λτιη. νυΐσο ἀφελῶ. ἐὰν ἀφελῶ αὐτὸν, δεδιχαίωμαι Ἀ. (. 

5. ΖΦΟΑΝΝΙΘ ΟΠΚΥΒΟΘΤΟΜΙ͂ ΑΒΟΗΙΕΡ. ΟΘΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4 

λουσι σχώμμασι᾽ πολλοὶ δὲ οὐδὲ ῥήμασιν αὑτὸν μόνον 
διαθάλλουσιν, ἀλλὰ χαὶ πιχροῖς ἐπιχρίουσι 3" φαρ- 
μάκχοις, ἵν᾽ ὅταν μὴ ἰσχύσῃ τὰ ῥήματα τὴν ἄχατρον 
περὶ αὑτὸν διάδεσιν ἀνελεῖν τοῦ παιδίου, τὰ πράγ- 
ματα σθέσῃ, τὸν πόθον. 

ς΄, Οὕτω χαὶ ὁ Χριστὸς ἐχ τοῦ πονηροῦ αὐτὰ ἔφησεν 
εἶνα!, οὐχ ἵνα δείξῃ τοῦ διαδόλου τὴν παλαιὰν οὖσαν, 
ἀλλ᾽ ἵνα μετὰ πολλῆς τῆς ὑπερόολῖς ἀπαγάγῃ τῦς 
παλαιᾶς εὐτελείας. Καὶ πρὸς μὲν αὑτοὺς ταῦτα λέ- 

γει" ἐπὶ ὃὲ τῶν ἀναισθήτων ᾿Ιουδαίων, χαὶ ἐπιμε- 
νόντων τοῖς αὑτοῖς, χαθάπερ πιχρίᾳ τινὶ τῷ τῆς 
αἰχμαλωσίας φόδι τὴν πόλιν περιχρίσας, ἄβατον 
ἐποίησεν. Ἐπειδὴ ὃὲ οὐδὲ τοῦτο ἴσχυσεν αὑτοὺς χατο- 
ἐχειν. ἀλλὰ πάλιν αὐτὴν ἐπεθύμουν ἱδεῖν, ὥσπερ παι- 
δίον ἐπὶ τὴν θηλὴν χατατρέχοντες, τέλεον αὐτὴν 
ἀπέχρυψε, χαθελών τε αὐτὴν, χαὶ τοὺς πλείονας 
πόῤῥω ταύτης ἀπαγαγών' χαθάπερ ἐπὶ τῶν βοῶν 
πολλοὶ τὰς δαμάλεις ἀποχλείοντες, τῷ χρόνῳ πεῖ- 
θουσιν ἀποστῆναι τῆς παλαιᾶς τοῦ γάλαχτος σιυν- 
ηθείας. Εἰ δὲ τοῦ διαδόλου ἣν ἡ Παλα!ὰ, οὐχ ἂν τῆς 
εἰδωλολατρείας ἀπήγαγεν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἐνῆγεν 
ἂν εἰς αὑτὴν καὶ ἐνέθαλλε 35. τοῦτο γὰρ ὁ διάδολος 
ἤθελε. Νὺν δὲ τοὐναντίον ὁρῶμεν ὑπὸ τῆς Παλαιᾶς 
γινόμενον. Καὶ αὑτὸ δὲ τοῦτο, ὁ ὄρχος, τὸ παλαιὸν 
διὰ τοῦτο ἐνομοθετήθη, ἵνα μὴ χατὰ τῶν εἰδώλων 
ὁμνύωσιν. Ὡμεῖσθε γὰρ, φησὶ, τὸν Θεὸν» τὸν ἀϊλη- 
θιγόν». Οὐ τοίνυν μικρὰ χατώρθωσεν ὁ νόμος, ἀλλὰ 
χαὶ σφόδρα μεγάλα. Τὸ γὰρ ἐπὶ τὴν στερεὰν αὐτοὺς 
τροφὴν ἐλθεῖν, τῆς ἐχείνου σπουδῆς γέγονεν ἔργον. 
Τί οὖν; οὐχὶ τοῦ Πονηροῦ, φησὶν, ἐστὶ τὸ ὀμνύναι: : 
Καὶ σφόδρα μὲν οὖν τοῦ πονηροῦ “ ἀλλὰ νῦν, μετὰ 
τὴν τοσαύτην φιλοσοφίαν, τότε δὲ οὔ. Καὶ πῶς ἂν τὸ 
αὐτὸ γένοιτο, φησὶ, νῦν μὲν χαλὸν, νῦν ὃΣ οὐ καλόν - 
᾿Εγὼ δὲ τοὐναντίον λέγω" πῶς ὃξ οὐχ ἂν γένοιτο χα- 
λὸν χαὶ οὐ καλὸν, τῶν πραγμάτων ἀπάντων αὐτὰ 
βοώντων, τῶν τεχνῶν, τῶν χαρπῶν, τῶν ἄλλων ἀπάν- 
των ; Ὅρα γοῦν ἐπὶ τῆς φύσεως τῆς ἡμετέρας αὐτὸ 
πρῶτον συμδαῖνον. Τὸ γὰρ βαστάζεσθαι ἐν μὲν τῇ 
πρώτῃ ἡλιχίᾳ χαλὸν, μετὰ δὲ ταῦτα ὀλέθριον" τὸ με- 
μασημένην τροφὴν ἐσθίειν, ἐν μὲν προοιμίοις τῖς 
ζωῆς ἡμῶν χαλὸν, μετὰ δὲ ταῦτα βδελυγμίας γέμει" 
τὸ γαλαχτοτροφεῖσθαι χαὶ πρὸς τὴν θηλὴν φεύγειν, 
ἐν ἀρχῇ μὲν χρήσιμον χαὶ σωτήριον, [25] μετὰ δὲ 
ταῦτα ὀλέθριον χαὶ βλαδερόν. Ορᾷς πῶς τὰ αὐτὰ 
πράγματα ὑπὸ τῶν χαιρῶν χαλὰ, χαὶ οὐ τοιαῦτα 
φαίνετα! πάλιν ; Καὶ γὰρ τὸ ἱμάτιον φορεῖν παιδιχὲν 
μειραχίῳ μὲν ὄντι χαλὸν, ἀνδρὶ ὃὲ γενομένω πάλιν 
αἰσχρόν. Βούλει χαὶ ἐχ τῶν ἐναντίων μαθεῖν, πῶς 
τῷ παιδὶ τὰ τοῦ ἀνδρὸς ἀνάρμοστα πάλιν; Δὸς τῷ 
παιδὶ ἱμάτιον ἀνδριχὸν, χαὶ πολὺς ἔσται ὁ γέλως, χαὶ 
μείζων ὁ κίνδυνος, ἐν τῷ βαδίζειν οὕτω περιτρεπο- 
μένου πολλάχις. Δὸς αὐτῷ μεταχειρίζειν πράγματα 
πολιτιχὰ, καὶ ἐμπορεύεσθαι, καὶ σπείρειν, χαὶ ἀμᾶ- 
σθαι, χαὶ πάλιν πολὺς ἔστα! ὁ γέλως. Καὶ τί λέγω 
ταῦτα; Ὃ γὰρ φόνος ὁ παρὰ πᾶσιν ὡμολογημένος 
εὕρεμα εἶνα: τοῦ πονηροῦ, οὗτος ἐπιλαδόμενος χαιροῦ 
τοῦ προπσήχοντος, τὸν ἐργασάμενον αὐτὸν Φινεὲς ἱξρω- 
σύνῃ τιμηθῆναι ἐποίησεν. Ὅτι γὰρ ὁ φόνος ἔργον 
ἐκείνου, ἄχουσον τί φησιν: Ὑμεῖς τὰ ἔργα τοῦ πα- 
τρὸς ὑμῶν θέ,λετε ποιεῖν" ἐχεῖγος ἀνγῦρωποκτόνος 
ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς. ᾿Αλλ᾽ ἐγένετο ἀνθρωποχτόνος ὁ Φινεὲς, 
Καὶ ἐλυγίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, φηπίν. Ὁ δὲ 

1 Ειεναιην τί οὖν, δύνα- 
μαι μὴ ὁρᾶν; [μοοἱ ἱπιορε δ ἢ πιίδιν δ υ5 115 ἐδῃρίυσ, Υ8 προδάλλεσθαι Α. Ερ. 33 ὑμῖν] ὑμῶν Β. ).ὄ Ε. ἃ 
Δ] 0514. ὁ λόγος ὑμῶν 8κν. θη. 
λίον εὐχόλως οι. Β.. Γ΄. 

30. ἢν] ἐστι 8. Ε΄ ρ.ρ. ἣν οἵη. ἐἰθοιν. 
33. γῦν Δι ἰὴ οχ ἃ. (ὦν 

δ᾽ τοσοῦτοι Α. (), χατώρθω":ε [0. 
Ρ. ὅτε μο5ι τότε θχοῖῖ ἴῃ ἢ. Μογ. Βο. 35. δ᾽ς 

ἔς, ἢοο 15,40 ἡμοῆπδ ιι9 πιαπίηϊ ασομδαίγ ἃ ποδὶ 6. αΐσο ἰορίμιγ χαὶ διὰ τοῦτο μάλιστα παρ' αὐτῶν 
ξιαδάλλεται, πδς Δ Ασα, αἰδὶ οἱ ὑμῶν ργὸ αὐτῶν αι οι, 3) περοιχοίγυσι Β. Ε΄. 5 Σνέδαλς ἃ. . 0). Ε΄. 
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Ἡ}υὰ εἸἰηροπυβ οοὶ, πος βοθοι αιη, ππὐίαια 'ρβος δά 
δοιπίηαπι σοι ρ6]]6η5. 50. Νέγιε ῬῈ εαρμί ἱμπηι, ἴῃ - 

αυὐϊι, φιῖα ποθ γοῖος πππῆὶ σαρὶ μηὶ αἰδαηι [αὐέτα, ἀμί 
ἴγαπι. Βυγδὺβ π0η ᾿οπιί οι ΔΑΠΊΓΔΠΒ5, 50) ΙΗ Χὶῖ, 

πδηπδ Ρ6Ρ ολριι ο᾽υ5 856 ᾿υγαπάϊπη, Δ οα 8 Θηΐτη 

ἦμ86 Ποπιὸ τὐογδίιβ (υ5561 ; 5οὲ σ]υγίαπι Π60 ΓΕΙΟΓΕΠΕ, 

οἱ οϑδἰοπάρηϑ, ἴ6 πὸ ηυϊάδην τυ] ἀΌΠΙΐ ΠΏ 6586, ἜΡΡῸ 

ποήϊ6 ᾿υγοιποπίογυπι Ρ6Γ δρυΐ ΘΠ) 5ϑογυπι. δ᾽ δηΐπὶ 

ποηλ0 ΠΠαπιν συυπι δἰτογὶ ἀύ θοῦ, πηι! ὁ πιΐπυ8 605 

Ορυϑ βυυπὶ (ἰδ] ουπεθάει. Εἰ πηδὶ δηΐπὶ οὐρηΐ {τη 

οἷῖ, 80 δἱιδγίυϑ 681 ροβϑθϑϑίο : 3 η{π᾿Π| 76 ΔυΘαὶ ἢ 6 

ἀοιηΐηι5 69 55, υἱ η6 πιἰπί πηιιηὶ αὐΐά 6 μ05515. ἢ) 

ἢΠ0 ορογαγὶ. Νοη δπίπὶ ἀἰκὶῖ, Νοη ροίο5 ργοάιιοογα ὁ8- 

Ρἰ απ; βαὰ, Νόσιιθ 6}}8 408] }14δην πιυίαγα. Οιυἱά 

ἰσίταν, 5[ 4. ἰπχιῖθϑ, ᾿υγαπιδπίυ οχῖψαι, οἱ ἢ6068- 

δἰἰαἴοπι πιάυςει ἢ Ὠοῖ {Ππ0Γ πδούδδί δία οἱ μούδη!)όΓ. 

Νηπ) οἱ νϑ 8 Ὁ} ϑηγ04]} οαι)815 οἰ σα γ, γ}}}ΠΠ}}Π} 6 Χ 

ΡΓΡΟΟΙΠ 5. βΒαγναίβ. Νὰπιὶ οἱ ἀ6 ὕὑχόγα Ἃἰοἴ Γι} 65 : 
Οὐ]ά ἰφίτυν, 5' {ἰσὶοϑα οἱ ουπιρίυοϑε 5.17 Ελ ἀδ ὁ6ι!- 

'Ἰο ἀοχίγο : Ουἱά ἰσίτιν, 5ἱ ἀΠσαπη ουπι, οἱ υὑτὰν ἢ ΕἸ ἐδ 

πη ρμάϊοο ἀβροομι : Ουϊά ἰφίτυν, 41 ρόβϑιπιὶ θη νἱι6- 

νοῦ Εἰ ὧδ ἰγὰ ἰη ἰγδίγοπι : Ουὰ ἰσίτυν, 5ὶ ργϑοαρ8 δ'πη, 

δὲ ΠΠπσυαπι ΘΠ ΓΟ ΠΟῚ ρο553}1}} ἦ Εἰ 516 ργογϑοὶβὶ ΟἹ ΪΆ 

ΒρΓΆ ἀϊοία, οὐδ ἷδ. ΑἸ ἰπ ἰορί 5. ἰναπηδη 8. ἢγτ8ς 
οὐϊο ἀγα ἤθη ἡυκἷβ, πδαυδ ἀΐοσογο, Ουϊὰ ἰψίιιν, δ] 

ἢυς, νοὶ {Πυπ|} βορὰ βοὺ βροῃία 861) ἰηνι8 6 4110 

δογίρια βιηῖ σοὶ μἶθ. ΑἸϊοσπΐη δυϊδηλ πυπΊηηδπι Υἱπν 

ποοδεβιϑίοπινα ρϑιϊογβ. Νᾷπι αυϊ ΒΟΛΕ ΟἿ Π65 ὨΓΐ15 

δηυηιαῖας Δυάϊν, ἃ6 ΒΟ 51: ἰζ8 σοπι βοΐ, οἱ ΟΠ τ ]- 

118 [155}1, ΠΗ πὶ Δ ΠΌΟΥ 5. Ποπιΐηα ἢ} 5106] πΠ6668- 

δ[δἴδην) Ὀϑιϊδί!γ, ΟἸΗ 58 ἀριὰ οπλ68 τἀπιγαηπ5 οἱ 

Ποπογα 5. 57. δὲ ἀμί θη ΒΟΓΗΪΟ Ὁθεί ΕΥ̓, δδῖ, οξῖ͵ δ, ΠΟΉ, 

ποη : ηιιοά απἰσηι μίϊγα αὐ ιποὶίαγ,, οὰ πιαίο ἐετ. Ουϊὰ 

σία δι ρογνδοληδαηι {ΠΠπ|ῶΔ ὁ51, γα, δι οἱ πο 9 δυγα- 
το πη, ποη δυίθ μου) γι. Ηος ὀπΐπὶ ' οοηΐα880 

φϑί, οἱ ποπΊΟ δϑὶ ζηΐη αἰάϊοαριῖ, ἃ Π]310 8856, παὸ 80- 

ῬΟΡΥΔΟΆΠΟΙΠΊ 6566, 866 (ΟΠΙΓΔΓΙΌΠῚ : 8} ΠΟΓΥΔΟΔΠΘΕΠῚ 
ϑυίαπι δεῖ, σοι υ] γὰ οἱ οιπὶ τοάυν δ} Δ} ΟΠ Γ, 

12]6 708 651 ἡπγαηθηϊυηι). Οὐϊάπαπι νθγοὸ αἶσα ἃ Πι2]0 

6856 οἱ 51 8 Π..Ϊ0 ΘΓ; ΟἿ 0 Δι ἰῃ Ἰοσα 7 16}}ν»- 

δι}π| οὐἿ4π| (Ὁ ὑχογδ 668 : Οὐ ͵8ην (ΟΓη Δ ΕΟ Γομρι- 
ἰαῖυγ ἃ αυοὰ οι ρδΡριἰθαιυν 7 Ουὰ δὰ ἢδιο ὁ - 

οοηΐηπι ἢ ἤσρο πη ἀΐοσια [1556 δοσυπάυπι ᾿πΠ εἰ Δ 6 πὶ 

ΘΌΓΙΗΙ 7} Ἰἰασ 5 δορί Θυση : πδηὶ οἱ πἰάογο νἱοιϊηγὰ- 

γα Ο0]} ἐπε ἴσινιπὶ δαπιούυπι Π60 ο5ϊ, δουϊ μα] θυ Γα 

ἱπάϊφινννιη ἢ ΟΒΟΡΙΟ. ΑΟΩΠ  ΘΥΙτ πὶ ἜΓσὼ πη ΠΟ ταριἢ- 

Ὁ Πἀ ; οἱ ἃ πηδ1]0 δϑὶ [ΠΓΌΓΟ, ΖΔ Π40 διιοία οἱ ρογ- 

[δεῖ νἱγίιις δδῖ, 51] υϑγὸ ἢ ἃ0 ἰμΠἰ0 ἀἰ4 0}: Ιοσο 5 
[ιιἰβ5θιῖ, ποη υἰ406 (φηπίιπὶ Ὀγοίοοίπβοηι, Εἰαιῖηι εἰ δὶ 

ἢ1Δ ργωϊνίββοηι, ποη ἰϊὰ [Δ6}}6 [66 πυης Δοσορία {{|5- 
βδηϊ. ΝΟΙῚ ἰφίιυγ οογιη Γαη]ηΓΟΓα Υἱγίυ!οπι, φυλικίο 

ΘΟΓΌΠῚ υ61}8 ΓΙ ΓΙ : 16 6Πἰπ) ἰΘπιρι5 ἰὰ ροίο- 
ναι: ἱπ|0 ν6ΓΟ, 58] νἱβ, οἰϊδπὶ πυῸ ΠΟ. ΝᾺΠΙῚ δου νἱγῖι}5 

Θϑιοηάἀ τ γ ὁχ 60 ἶρ50 400 πηλρὶ8 δοουδαίιγ, οι 

οηἷπὶ τα 1Δ}12 ππης νἱἀθλη!, ΘΟΥΠΠ πιαχίιηλ [218 

δεῖ, Νίδβὶ δπὶπι ΠῸ5. θυ σῆγα που γ  ν]ββαῖ, οἱ λᾺ πη] ὰ 

τος ρίαπι ἰάοηθο58 γο  ἀ5861, ποη 1411 νἱἀογϑηίαι 
ἔ5586. (οι δἰ πιούμη. ἸΠ2 ΠῚ}, οὐμπη 5.11Π} ἰπηρί ον! 

οἴοίνη, οἱ "αἱ μογίοο γον ΠΟ ΒΩ ΠῚ ΠΠΟΓ ΠΝ ΠΗ", 

ΙΝ ΜΑΤΤΙ ΔΕ 0Μ}1,. ΧΎΠΙ. 862 

ἀρπγημι ἰηυι}}}5. νἱἀδίυγ; ράροιὶθβ γορο, οὶ ἡ {1 ΠῈ μιν» 
ῬΌΘΡΟ παοορδβαγίλμ 6856 ρυ Δ 04, π}}}} 6 ροβίοα ἢ] ει 
᾿ΓΓΙ βίο θ08 ργοβοαυυμηαγ: πηι} 1} δυΐθην μο) νδῦ- 
μὴ5. βοίυιπι ΠΠ|8πὶ γα ϑποιεμι, βορὰ διϊδην δηνδυὶς ΠΠ]Δτη 
οὈ μα ἀπ ρυσηιδ ; αἱ [ πο ροβδίηϊ νοῦ ππροι- 
συ ν᾽ υδηιοάΐ ριον δδοίαπι γοπθονοῦο, Γοβ 
ἰρβ88 “᾿δδἰἀθγιεπι ἀνοιίδηι. ἢ δὶς Οἢνδιαβ αὶ μιλϊο 
᾿μ56 6556 αἰχί!, πον αἰ οκιαπάογοὶ υϑίθγοπι ἰοβδῆι ἃ 
ἀϊλθοῖο μγο ἶδ66, κοι] αἱ νοδιμδη εἶ 5 ἃ νϑίογὶ γι δῖα 
γΓένύσδγοι. Εἰ αἰδοῖρι} 5 φι οι Παῖς ἀἰοὶξ ; 56 δι- 

αἰεῖ8 εἰυρίἀΪ5 οἱ ἴῃ ἰβιίθι) ρδγβονυθγαι 5, οοὺ 4αὰ - 

ὕλιη ἀπιδγιἀΪπ6, οσαρίἰν! 118 πιαῖα αὐ θαπι οἰγοιμη}}- 

πη ϑιη πδλοσόβϑοι γρ Ο1, Οὐΐὰ ν ΓῸ πα ἰὰ χυϊάδιι 

Ροιυἷι ᾿ῃ0505 ΓΘΙ ΝΟ Γ., 56 ΘΔηι ΓΏΓΒΙ5 νυ 6 γα ορίαθαηὶ 
425] ριιοῦὶ δά πηι} } }8πὶ ΔοσΌΓΓΟΙ 68. ἀσπιαπ ἢ {8 πὶ 
ὁοομ αν, {Π|4 ἱρνα ἀἰγια, οἱ ρ]ογίβαιο δόσιν μγοσι! 
4 ἰκ  61}8 : φυθπιβἀπιοάϊπι ρμἰυγί πὶ ΥἱΓ}}08., ἢ νδοοίβ 

Δ᾽ήποί05 ἱπο]υβοβ4ι6., (ΘΠ ρΡΟΓΟ ἀβϑϑυδίδοϊ πηι υἱ ἃ [Δ- 

οἰἷ8 ὁοπϑυοίυἀΐπὸ «υδοθύλῃηϊ. ΝΠ 5ὶ Οἷα Π 0] ναζι8 ἰὸχ 
θ586{, πῸι}) αν ἰάἀο]οϊαιγία αἰ" δυχίβθοι., ἔν ΘΟηΙΓΆ ἐμ 
1|14π| “οι )δαἰββαὶ : ἰὰ δηΐπη νοϊορθωΐ αἰδθοῖιβ. Νιης 
ΔΌϊ6 ΠῚ ΘΟ ΓΆΓΙΠῚ ρΓΌΓΘ.15 ν᾽ ἰθηγι5 ἃ γϑίϑγὶ ἴθ 56 ο[ίοἱ. 
Ἐπ ἴρβηπι αυσφιδ ᾿υγαπιοηίυμ ἰάδο ἴῃ τοιοῦ βίδιυίυηι 
{υϊ, πὸ ρ6. ἰ(οἷδ ᾿υγάγθι. δαγαίε, ἰβυἷ!, μέγ ἤθμιι 
νεγμνς (“ ἐτ. ὁ. 3). ΝῸΝ ἰφί( ρᾶγγὰ αυφάσῃ) ἰὸχ οἴδ- 
οἰ(, βοὰ πιση υ64η6. Ναπι 84] βο᾽ υπ οἰδυμ δοίο- 
ἰογα, ἰά ϑαγναίουῖβ {αἷλ ορυδ. Ουϊὰά ἰσίιυγ ἢ ἀπηση ἃ 
ΠΙΆΪΟ 681 πγῶγο 5 Δ πη8}0 6βὶ υἱχυθ; δεὰ πᾶπς μοὶ 
ἰϑηίλιη ΡΠ] Οϑορ βίη ; ἰθὩς δυι6πὶ πϊηΐπια. Εἰ φυρ- 

πποῦο,, ἰηαυΐεβ, ἰάἀΐρβηπι ροβϑϑὶὶ 6856 ἢυης θοηθηι, 

της πηΐηη6 θομμπι ἢ Ερο δυΐοπι α σοι Γαγίο ἀΐρο, 
ΠυοπΊοιό πο 581 οἱ θοηυπὶ οἱ ποη βοπυπι, γαθι5 
ΟΠΊΠΙΠ0118 510 Εἰδπιϑιν 9118, ἀγα 8., (γι ο Εἰ θυ5., 4} 1|54}}6 
οτηηΐθυ5 ἢ Ῥγίπημ [ὰ νἱ δᾶϑ ἴῃ ἤδιιγα ΠΟΚίΡΔ οοηιϊίη- 
ξ6Γ6. Οθϑιδγὶ ιν} ἴπ ργί πᾶ δία θοηυπὶ δϑί, ροβίθα 
ΥΟΓῸ ρβεγηπίοἰοβυπι ; ὈΓα ΠΙΔη 518 11] οἰ δ᾽5 ἴῃ ργίπιο νἱτῸ 
ἰδ ρΟΓΘ ΒΟΝΕΠῚ, ροβίθα 6 ΓῸ ΒΟΡΡΟΓΟ Πἰοπιη : [86 6 
ΠῚ οἱ δὰ πηλπιπιᾶπὶ οὈηΠΙσΟΡΘ ἰη Ὁ υἱ}}8 δ8ι οἱ 8δ}ε- 
ΓΘ, ΡΟΒΙΒΆ ὙΟΡῸ ὈΘΡΠΙΟΙΟ80π) οἱ ποχίιη. Υγ᾽άρη" 
αυοπηοῦο διρ δπὶ ΓῸ5 βδουπάνην ἰδ ρογα θοπαν δἰη!, 
δἰ ροδίοϑ ποὸπ (1658 Δρρδγοδηι ῦ ΝΠ ρυδγ]6 ρα] ἴηι 

βεδβίδγε ριιο Ὁ ηηϊάδην Ποπαβιίμπι, Ὑἱγὸ δυΐδπὶ ἰυὙμ6- 

Υιβπὸ οἰἰᾶπι ΟΧ σΟΠ ΓΑΙ [5 ἰά ρβυπὶ ἀἴϑοογα.,, φιοπιμο 
η1.8 νἷτο σοπῃρείιμηδ . ρΟΓΟ Δρῖὰ ΠῸῚ δἰηι ἢ )ὰ ρυδῖω 

ρΑΙΠτεπν υἱγί!α, ΠΝ Π6 θ] ΓΙ πλι15 Βαη δ Γ γἰβυβ, πηδ υ84:6 
'η ᾿πεδάθηδο ρογίουϊιπι, ᾿8 5:8 ρ6 ̓ ς Πὰς νογιοίωγ. 
ὃ οιἴδην {}}} εἰ νὰ ποροιία τγδοϊλα, γϑὶ πηογοδίιγηιι, 

γο! βογοηὰϊ πιοιοπάϊηυδ ἃγίθην, οἱ γἰἀϊσυϊαη ος νμίο- 

υϑἱτυγ. ΕΔ σον ᾿ς ἀἶοο ἢ ΝᾺ 65, ΄υλιη ἱηνθη νηὶ 
6586 ἀἸ400]] [Π] ΘΟ [6850 Δρυ(ΟΥ 68 6581, Ορρογίυπο ἴθιν- 
ΡοΓα (οῖα, ἱπιογ[δοίογθη) ῬὨΪ ΘΟ’ βδδογάοι! ἡ ἤοηογα 
ἀιεογανῖ: (Νανι. 45). ΟΘυοά οηΐπῃ οαὰδ8. δἱϊ ορης 
ΟΠ ο}}, δυάΐ αυοιηοάο (ἶσαὶ ἴρβα : ἵος ὁρεγα ραϊτὶβ 

υϑδίγὶ υμ[ {6 [ασότε : {{{6 ἰοηιϊείάα ἐγαὶ α γτὶποὶρὶο ( οαη. 
8. 41. 44). 56ιε| Ποιι! οἰ 4 (υἱὲ οἰἰλπη ΡΠ 6 65, ΕἸ γδρι» 

1 Ἧϊπ νϑῦῃ!5 ποίϑπι γ᾿ Ππηοιΐσᾶπι 6 ργϑῆχογαι λ[ου- 
ἰθ(]οοπία5, μΐης ρογρογαπὶ πονιμη οταΐρην ΒΑΓΑΡ ΓΑΒ. 

ΟΠ. [ΟἸδγαπάνηι ἤος σρούοδόοσ ἃ Ῥγο δὲ οἰ ϊνογιμμ 
φοΓΓΟχ  ῃ15. ἔτ. 
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απ φεῖ εἰ αὐ ἢιει απ ( Ῥεαί. 105, 51}, Ἰη4ι}. 

ΑΒΓΔ δι γ6γῸ ποη Πποηιϊοίἀ4 δοίυπι, δὰ οἰΐδηλ (Πὶ 

ἐπ ογίροιον ἰβοῖυβ, αι ρ6}15 οΥγδὲ. δὶς πιδχὶθ θ60 

Ρἰδλοιΐί. Ρείγυβ γεγο ἀυρ σοι οἰὐἰοπιὶ ἔδοι, ἡ{4πΊθη 

βρί ἡ α]6 ἀταὶ ἰᾳ ᾳιοὰ [ἀοϊυπὶ 65ι (΄Αεἰ. 5). Νὰ ἰἴ2- 

416 53:0] οἰ 16 Ὁ τ 8 δχδη :πλ}8, 864 ο[2π| ΓΘΠΊΡΙΣ 
οἱ σαυβαπ) οἱ γοϊιηϊδίοπη οἱ ρογβοιαγιηι ΟΠ ΓΟ ἰ8ΠῚ, 

οἱ {ΠΠ4 Ὁπιηΐα 4155 ππᾶ σΟποιγγυπὶ δοοιγαία ΘΧΡΪΟ- 
ΤΟΙΉΠ5. : Π6΄ιιὸ οηΐπὶ ροίεϑὶ νοῦ 8 ΔΓῸ δἷιἱίπηρὶ 
060 : 5: υἀδοπιηβαυδ, δὶ νϑ] πη} Γοβη ΠῚ Δ55661ι), 

50} νϑίογα ργιθοορίς αἰϊαυϊά οραγαγὶ, φυϊὰ ΠΟη ρο08- 

ΒΗ ΠῚΠ5 ΔΠΠΟΓ Θ Ϊ 5119 οὈιΐπογο, Νδπη) 5] δι πη 5! Γᾶπι 
(πὶ γοίογυιη ρογυθηϊδηλυβ, Οχίγα {πη 818 0}Π|18. 
Νίεὶ επΐηι αὐμπααθογὶ! ἡμδιἶα υεεῖγα ρμίιι8 χιαπὶ δογῖϑα- 
γι οἱ Ῥιατίδαογιν, ποη ἱμιγαδὶ ες ἴπ τοσημπὶ οαἰογιι 

(Μαιιιι. 5. 20). Διϊλπιοη ρυϑὲ σοπιπιπϑιΐοπὸπι ἰ0}115- 

πιοῦϊ συϊάλνη συπηὶ αὐ! ποῦ πηοῦο ᾿υ8}}{|4π| ᾿Π|8π| πο 
δαρογαμῖ, 56. Ἰοηᾷα ροϑὶ ἢΠ8πὶ τοὶ ηιπῖυγ. Νὴ 

τϑάο δηΐπὶ ᾿πγαπηοῖα ἤθη [ἀφίυπὲ, 56 διἰᾶπ| ρΡ6}6- 

τδηϊ; ποθὴ πιοίίο ἱπιηριιάϊοιιπι ἀβρθοίιπι Ποη ἀν], 

86ι} αἰἴδη ἧπ ἴρϑηηι ἰυΓραηὶ δοίπ πὶ ργογιηῖ,, 8486 

οὐπΐα ργου] ἱτα ραν ἀυάσηί : υτ) ἰΔμἰΠπὶ ΘΧ-- 
ΒρουϊΆπι68 8:00} 16} ἀΐδπι,, φυληθο ργῸ βοαίθγίθι8 508 

οχίγοπιδβ ἀαῦιῖ γοθηδ8 : 4ιοὰ υπτπὶ ΓΕΡΟΒΙ πὶ Θϑὶ 

ἐΐδ φυῦ ἢ ποαυεῖδ νἱτλπὶ οὔουηι. Ὠθ 1116 φυΐρρο ἀδξρα- 
νη μπ 65ι, οἱ π{{}} δἰ υὰ χοροί πάυπι, ΄υλ 5υ}- 

ΡΙἰοἰιπι. Ουἱ δυΐπι ᾿ς αὐ δπς βρογϑηηὶ, [Δο}}16 Ροδβϑυμΐ 

δὲ ρυφηαῦο, δἱ νπδοῦα, δὲ ουγΟΠΔΓΪ. 
ἽἼ. Μοταίϊε ὁτλοιίαιίο (ὁ αὐεσαπάα εοπδιείμαϊπὸ [8- 

ταπάϊ. βίαν εοπεμοιμαϊηΐδ εἰἰπιϊπαπαΣ πιοά 8 .----ἶνΝς 11α- 

ἤμο σοποίιίλβ, νἱ Πουθ, ποη:6 Ὀοηλη) [Π]8π| ἰδοῦ ϑίθπη 

Διο ἴ5. ΝΟ΄ΌΟ ΘΠ ΟΠΟΓΌΒΑ διηὶ 6ἃ 416 ῈΒΘηίογ, 
θυ͵ἱθ, ηὐξεδο, ἰα"Γ ἴῃ νἱῖϑι40 ἱαγαπηοηῖο ἢ ἡθ ρθαυ- 

εἰδιμ προ δ οδί ἢ σὴ δυ60Γ δἱ γι 1 Θιυῆοὶι 

ιδρίῖηὶ υὸ} 6, οἱ ἰοίυμ [πολι πὶ 651. 81: ὑ γῸ σθηδυσία- 

ἀϊδοια πλὲ ΐ οἰ ἡ οἶ48, οὐ ἰιος ἐβϑυπ) πιάχίηο σ΄60 [1- 

οἰἰθιὴ 6856 οἰηδηάπιϊοηθιη. Νἅπὶ δἱ ἐπ δἰίλη [6 θη - 
διδιἀΐπϑιν ἰγδηβίδγας, 782π ἰοἴυπι ρογίοοίδι!. Οὐος "2 
οηἰἶπὶ πηι! 05 πριν φοι}} 68 6856, 41] ὕ4}}} οι οσβθηϊ, 

Ἰπν  διυθίο οἴοινάδητοδιν ᾿ἰχυδπιὶ Θοντόχογιηῖ ; δἰ ΐοβ 

4 ον ΠΙυπιοΓο5 ΠΡΟ] ΠΟΠΓΘΓ οἱ ἱμ σοι ογ ρίἀγεπὶ 

πον υομΊ4ης,, Ὡρροβίο φἰδάϊο, ἀσιίνς ἃ) ἰοο αὐδι]- 

ππόγυμῖ. Οὐ οὐΐπι ϑου μίυγῖ5. ΠΟ ΟΡ ΘΙΏΡΘΓ4118., ἅ}Ὁ 

ΘΧΙΟΡΠΟΓιΙ οχοι θ[}5 τὸ δύ μπιόπογο οὐρυγ. 06 οἰἰδηι 

Ποιι9 υά:ἰα (φολοῦϑι 15 ν6Γ}}5 : 4816 ἴῃ ἱμδιίας (1]}6- 

εἰῖτι, εἰ ἷη ράαν ἡ ΠΠ16 : οἰ αἰδοῖ! δὶ πιιαυογίηί σφ 668 
δος ἐνὸς : οἱ ἱρεὶ πο δεπὶ αἱἷϊ (ἐγ. 2. 10. 11}. [πὸ 

φἀ ἱγγαϊοπα !α βθρα ταΐεἰϊ, ἀΐσοιι8 : αά6 αὐ [ὁ7Γ- 

πὐξαηὶ, Ῥίσεν, εἰ «κειμείατα υἱας οἦμα, εἰ υαάθ αὐ ἀρέμὶ 

( Ῥγου. ὃ. 0). Π᾿υς ἰδ πὸ οἱ οθ0 ἤυπο νο]ὴβ ἀΐοο : 

(οπβίδεγαια Ογαουγιάη μ ο5ου 08, οἱ ἴυης 5016 118 

4υθηῖο βίπι ἀἶξηὶ βιρρ! οἷο 11 φυ! ἀν Πη5 16 965 ἰγαι5- 

εγεάϊαηιστ : εὐπὶ ΠῚ Ργὸ Πιππιδια ἤΔο Ποπολίδιο [8 - 

μόγοδ ἱπιιδιπθῦο5 ρογιυϊογίηϊ, ν05 ν6ΓῸ Π6 υΓῸ ὁ:  6511- 

Βθυ5 φυΐάδαι "οιἿ5 "ἡ μΆγοιν χα ἴθογα ἀἰφοη ίλπὶ γ }118. 

δ᾽ ροῦγὺ ρμοβϑί ἱμπὰ αἀἰχογὶθ, ρΌ5886. ουμϑιθιυ  θῆν 

ἰοιϊογείραγα δἰΐδηι {Π|08 4! δάιμοάυπι 5ιυ] οάνοηὶ, ἰὰ 

εἰἴλην ὁδο Γ!ΔἸροῦ ; ἀθπηι 1 ἁὐϊιοῖο : οἱ (Λοῖ}ς ἰμ ΘΓΟΙρὶ 

1 ΑἸΝ, "6 μῦὸ σοί ἰδ ημίάονα, 

5, ΖΟΌΑΝΝΙΘ ΟΠΒΥΘΌΒΘΤΟΝΙ ΔΒΟΠΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 261 

Ροίρβ,, ἰΙ δεῖ] ροίδθ5 16 διποηαγθ. 5] διε πίθος 
εἰ} ἀοιὶ ουϑιοάο8 δἰαίυ95, δογνηπὶ ν 6 σαί, ὕΣΟΓΟΙΝ, 

ϑιμ οι, ἢ οπηηΐθυ5 μη ]5.5 ἀίαι6 ἁρίίαίυ5, [Δεΐα ἃ 
ργᾶνᾷ Οὐηῃδαρίυ 6 ἃ »5͵8165. δὲ ρογ ἀθθδπὶ ἐϊ65 [(Ἁ 

Ἀφόπο μογβθύογοθ, πὸ} οὐ ἀϊυϊιριίΐογο ἰοπιρογὸ 

ΟΡ ; δὺιὲ {Π0}] Γ65. 14 (10 μοϑίία οὐ, σοπϑιοιάϊ 5:5 

ορί νι δε μηΠ 816 781 γαάϊοθ5 πε ἰθη16. Οσππ αγρο ἐο- 

ῬΟΡΙ5 ἰά οογγίζουο, οἰϊδιη δὶ 56}}}6] διιὶ υἷ8 ἰΙδζοιῖη [γ8- 
ξγθύϊαιϊβ, δι πιδὶ (6 Ὁ νἱροϑίθθαυ, μὰ ἀσβρογοβ : βοεῖ 

ΓΟδΓο, ΘϑΠἀ ΘΠ 406 ουγὰπι θυ πεῖρα, ρΡΙΔη6 46 51:|Ρ6- 

ΓΆ}15. Νόῳυδ διΐνῃ ἰονὰ πη  υ οὶ ρογ)υγίυ!η. 8: σπίηὶ 

᾿ΠΓΑΓΘ ἃ ΠΙΔΪῸ 68], ῬΟΊΟΓΆΓΟ ἥι8η10 δυρρ! οἷο ονὶϊ οδ- 

ποχίηη ἢ ἤφς ἀΐοίδ ἰδυκ(υ 5115 ἢ 56ἀ ρ]διιίυυ8, ἰυ} α 

οἱ δου) ΠΟ ΟΡι18 651 τη}. πὶ ν0}]0 ἰδ ΐυπι, υἱ 

μη} αυΐοία οἱ δαψϑοὶ διἰθη 06 ηυὦ ἀἰουμίυν δυεΐθι- 

(68, ἀϊεία ἀχβαιυδηλη!. ΠΟ ὨΜΠ} Ρίδυθιδ οἱ ἰδυΐὶς 

Ιοοο 68ι. 81] νϑῦο 68 4703 ὁϊουπίυγ δυά 85, οἱ ἤοη (δοϊως 
οι αυι ἰλι045, Πγ2}0}5 ΟΥ ϑυρριοἰεπην, χγλνίον δ6οι- 

δ4110., ΠΟ 5466 ριον οἱ ἰγγιϑίο. ΝΟῚ ΘΉ1}} ΠΟ 11} 

81} ας, Ποὴ ἰγαροδοβ ἢ δροσία(58, υἱ 50]1{Π| 

Ρἰδυάφιϊβ. Μαρίβιογίυπι 6ϑὶ ᾿ς ϑρί γι υα]6. Θυλριορί ον 
ατυπὶ 5ιἀ}τππ 6δὶ, υἱ αυαὶ ἀϊσιν τυ ΟΠ ΘΓ σοπμ] δι δ, 

οἱ οὐδϑάϊ ονεἶδι) 6 5ι}5 ΘΟΠΙΠΙΟΠΒΙΓΟΙΪδ. Το ΘὨΐ ἢ] 
ΟἸηΐἃ Δϑ5ο 01) ΟΡ }8 : δ΄ ΠΌΠΟ μΘ ὁ ΠΟΒρογάγο οο- 

ξογ. Νδ οἱ ργίναι πη 608, 4{| π|6 οΘοηγουδιυμ,, Βλ᾿ς 

ὩΏΟΠΟΓΟ ἤθη Οοϑβανὶ, οἱ ΝΟ ]}}5 1) σοι 6 Ἰυᾳυυῖ5, 

Β[1}1 τΙαπιοη ἰἶης (τυσί5 δοίοηυ5 ραγοδρίι νἱ 60 : 

Βοὰ νοϑβ ργίπιῖ5 δά ϊνις οἰδιηθη 118 ΓΟ 65 Ε6ΓΗΟ : ́ ιοὰ 
58η6 τηαχἰππὶ ρΡΟίοσὶ ἀοοριιὶ [αι ἰ σΘΠΘΓΑΙΘ. 

γιάα ἰφίίν οἱ Ραυϊυτ ἰά τπΠο0] 656 [ΘΓ πίθπι, φσυοά Δ1}}}- 

(0Γ65 ᾿π0}10 1σιροΓα ἴῃ υτίογα ἀἰβοὶ μα δγδάυ πιδπ6- 

Γομΐ, Ναηὶ ἐμηὶ ἀοϑέγοιἰς, ἰῃαυΐ!, πιιρὶ εν 6656 ῬΥΘΡΙΕΥ 

(ἐπι) ι8, ταγε ἱπαάϊρειὶδ μὲ ἀοζεαιπὶπὶ '. φμθδπαηι εἰε- 
ῃιόηία εἰπὲ ργϊπεὶρἣ εογηιοηὶς Ὠεὶ (Η ὗν. ὅ. 43). Ἰά60 οἱ 

ΠΟΒ ἰυζαηλι}5 οἱ μἰασίυ5. ΑΘ δὶ ρΟΓΒΟΥΘΓΔι 165 Υ08 νἷ- 

ἄεγο, νοϑ ἀδηιυπι βδογονιη) ᾿ἰπλίπυαι δόϊιυ ἐμ ογάἀΐσϑιν, 

πὰ πον μ γι οἰ ραιίοπα ἐπι π] ογ 8} 91 τηγδιογίογθπι, 

4αυοπιλάπιοάπηι [οΓηἰσαίογοϑ, Δ] 6 γ08, οἱ 608 αυΐ ἀδ 

οαάϊμις5 σοί. Μο 5 πδιιηὺθ 651 οὐν ἀυοβμες 
τοὶ 1γἴὺ5 ἰαῦ65 )6ὶ οὔὐβογυδ 5 ουηπιοῖδϑβ ΔΠΌΓΓΘ 
ΡΓΘΟ65, αυδηι εὐρῖαμν οομργαξῶγα πργουογυμι, «υἱ 

ολἴ6ΓΟ8 ουγιπημυμ. Να αὐ͵5 ἀΐνθδ, "6 4υ}5 6 ργίπιο- 

γίθυβ ἱηοίυν, νοὶ βίη ρογοὶ ἴα Ἐ{01141. Πρ. ον ἷὰ ΒΝ 

[νυ ΐα διιηι, πη ὕγα οἱ δοιηπίιηι. Ν 115 ΠῚ ΠῚ ΘΟΓΊΗΙ, 

αι ἤπης ορυϊοηιίογαϑ δύ, ΠΝ} (υἹ6 Ραϊ Οοἰπαυ μι, 

Οὐ} ἈΟΟΙΒΆΡΟΥΣ οἱ γϑιϊοηοδ ἰλγὸ σορσλγ, ΄αυορὰ ποθὴ οὐμὶ 

ἰδουΐια ναϊοιποπιίς ἰοᾷο5 Βοὶ νἱμαϊοανοιῖην. [106 Ομ ἰηΣ, 
Ἰιὺς οαγία δἀπι γα σν ΠΠ]πν δοθπὶ,, 116}1} ἀΐδο, μν6γ- 
ἀϊάϊι, αἰϑὶ ἰγγαργοι θη δι θ1Π6 πὶ ἀυχόγαὶ νἱΐπι : δι οει 

φυΐα, οὑπὶ σοπου!οδῖι5 οἱ ἰὁ665 Υἱάεγεί, Δ περίεχὶ!, 

οὐμν ΩΙ 15 μυμίίιβ. 681, οἱ σύᾶΥθ βυρρ! οἷσι δ.}0}}}. δι 

δυίοιη υὉΪ ἰδπῖλ ΠπαίυγαΣ ἰγγῶμηβ ογαϊ, 8, 64υἱ ποι 

(οὐ ἱια βοτογίιδίθ οὐμὴ {|}|8 5118 δϑὶ ιι818, (1 βιῶνοβ 

ἀούϊι ρμλβ, φιᾶ π05 τϑιΐδ ἀοια ἐπὰν ἂν [18 τγγϑη- 

υἷα ἰθαναι, φυΐ ἰδπιοη οπηΐα δα αιοινα ΘΟΓΓιι μὶ- 

ηλ087 Νὰ ἰϊλαια οἱ πο8 οἱ ΝΟ 'μ5605 μοῦ 115, ΟἸ οι 

Ρόγδῖθ, οὔϑθογο,, υἱ ἱΠηΌΠΙΟΓΟΒ το 5 χρυ ογαίυγοϑ οἱ 

πο ἑϊογας οοῃϑι υδη168, ἃ ΓΔ οΟΥ τ σΟηδυοίτ- 

 ΑἸΝὶ, τιγεῦη ὑεῖς ἰοπιρ ΓΟ. πὶ ἀορθαπιὶῆ. 
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᾿Αδραὰμ οὐχ ἀνθρωποχτόνος μόνο", ἀλλὰ χαὶ παιδο- 
κτόνος (ὃ πολλῷ 35:39 χεῖρον ἣν) γενόμενος, μειζόνως 
εὐδοχίμησε πάλιν. Καὶ ὁ Πέτρος δὲ διπλοῦν εἰργά- 
σατο φόνον, ἀλλ᾽ ὅμως πνευματιχὸν τὸ γενόμενον ἦν. 
6 Μὴ τοίνυν ἁπλῶς τὰ πράγματα ἐξετάζωμεν, ἀλλὰ 
χαὶ χαιρὸν, χαὶ αἰτίαν. καὶ γνώμην, καὶ προσώπων 
διαφορὰν, χαὶ ὅσα ἂν αὐτοῖς ἕτερα συμδαίνῃ "" πάντα 
μετὰ ἀχριδείας ζητῶμεν᾽ οὐδὲ γὰρ ἔστιν ἑτέρως ἐφ- 
ιχέσθαι τῆς ἀληθείας" χαὶ σπουδάζωμεν, εἰ βουλοὶ- 
μεθα βασιλείας ἐπιτυχεῖν, πλέον τι τῶν παλαιῶν 
ἐπιδείξασθαι ἐπιταγμάτων, ὡς οὐχ ἑνὸν 5 ἄλλως 

ἐπιλαθέσθαι τῶν οὐράνίων. ᾽Αν γὰρ εἰς τὸ αὐτὸ μέ- 
τροὸν τῶν παλαιῶν φθάσωμεν, ἔξω τῶν προθύρων 
στησόμεθα τούτων. Ἂν γὰρ μὴ περισσεύσῃ ἡ 
διχαιοσύγη ὑμῶν πιλέον τῶν γραμματέων καὶ 
Φαρισαίων, οὐ δύνασθε εἰσε.1θεῖν εἰς τὴν βασι- 
ἰείαν τῶν οὐραγῶν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως, χαὶ τοσαύτης 

ἀπειλῆς χειμένης, εἰσί τινες, οἵ οὐ μόνον οὐχ 5 ὑπερ- 
δαίνουσι τὴν διχαιοσύνην ἐχείνην, ἀλλὰ χαὶ ὑστεροῦ- 
σιν αὑτῆς. Οὐ γὰρ μόνον ὄρχους οὐ φεύγουσιν, ἀλλὰ 
χαὶ ἐπιορχοῦσιν᾽ οὐ μόνον ἀχόλαστον ὄψιν οὐχ ἐχχλί- 
νουσιν, ἀλλὰ χαὶ εἰς αὑτὴν τὴν ποντπρὰν ἐμπίπτουσι 
πρᾶξιν, καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἀναλγήτως τὰ χεχωλυ- 

μένα τολμῶσιν " ἕν μόνον ἀναμένοντες, τῆς χολάτεως 
τὴν ἡμέραν, χαὶ πότε δ" τὴν ἐσχάτην τῶν πεπλημ- 
μελημένων δώσουσι δίχην᾽ ὃ τῶν ἐν πονηρίᾳ χατα- 
λυσάντων τὸν βίον ἐστὶ μόνον. ᾿Ἐχείνους γὰρ ἀπογι- 
νώσχειν χρὴ, καὶ μηδὲν ἕτερον ἣ τὴν χόλασιν λοιπὸν 
ἀναμένειν. Οἱ γὰρ ἐνταῦθα ὄντες ἔτι, καὶ ἀναμαχή- 
σασθαι "" δυνήσονται, χαὶ νιχῆσα!, χαὶ στεφανωθῆναι 
ῥχδίως. 

ζ', δ Μὴ τοίνυν ἀναπέσῃς, ἄνθρωπε, μηδὲ τὴν 
χαλὴν χσταλύσῃς προθυμίαν " οὐδὲ γὰρ φορτιχὰ τὰ 
ἑπιταττόμενα. Ποῖος πόνος, εἰπέ μοι, ὄρχον φεύγειν : 
μὴ γὰρ δαπάνη χρημάτων ἐστί; μὴ γὰρ ἱδρὼς χαὶ 
ταλαιπωρία : ̓Αρχεξ θελῆσαι μόνον, χαὶ τὸ πᾶν γέ- 
γονεν. Εἰ δὲ τὴν συνήθειάν μοι "Ἶ προδάλλῃ, [252] 
δι᾽ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο μάλιστα, εὔχολον εἶναί φημι 
τὸ χατόμρθωμα. “Ἂν γὰρ εἰς ἑτέραν σαυτὸν χαταστή- 
σῃς συνήθειαν, τὸ πᾶν χατώρθωσας. Ἑννόῃσον γοῦν 
ὅτι παρ' Ἕλλησι πολλοὶ, οἱ μὲν τραυλίζοντες, μελέτῃ 
πολλῇ χωλεύουσαν αὑτοῖς τὴν γλῶσσαν διώρθωαν " 
οἱ δὲ τοὺς ὥμους ἀτάχτως ἀναφερομένους "ὃ χαὶ χι- 
νουμένους συνεχῶς, ξίφος ἐπιτιθέντες ἀπέστησαν. 

Ἐπειδὴ γὰρ ἀπὸ Γραφῶν οὐ πείθεσθε, ἀπὸ τῶν 
ἔξωδεν ἀναγχάζομαι ἑἐντρέπειν. Τοῦτο χαὶ ὁ Θεὸς 
πρὸς Ἰουδαίους ἐποίει λέγων ’ Πορεύθητε εἰς γή- 
σους Χετιεὶμ, χαὶ εἰς Ἀηδὰρ ἀποστεί,ῖατε, καὶ 
γφῶτε εἰ ἀιιάξονται ἔθνη θεοὺς αὑτῶν" καὶ αὖ- 
τοὶ οὐχ εἰσὶ θεοί. Καὶ πρὸς τὰ ἄλογα δὲ πέμπει 
πολλάχις, οὕτω λέγων’ Ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκχα, ὦ 
ὀκγηρὲ, καὶ ζήλϊωσον τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, καὶ πο- 
ρεύθητι πρὸς τὴν μέζλισσαων. Τοῦτο τοίνυν χαὶ ἐγὼ 
νῦν "᾽ ὑμῖν ἐρῶ ἐννοῆσατε τοὺς ᾿Ελλήνων φιλοσό- 
φους, χαὶ τότε εἴσεσθε πόσης ἐσμὲν ὅδ5 ἄξιοι χολά- 
σεὼς οἱ τῶν νόμων τῶν θείων παραχούοντες " ὅταν 
ἐχεῖνοι μὲν ὑπὲρ εὐσχημοσύνης ἀνθρωπίνης μυρία 
ὥσι πεπονηχότες "', ὑμεῖς δὲ μηδὲ ὑτὲρ τῶν οὐρα- 
νίων τὴν αὐτὴν παρέχησθε σπουδήν. Εἰ δὲ χαὶ μετὰ 
ταῦτα λέγοις, ὅτι δεινὸν ἡ συνήθεια χλέψα: χαὶ τοὺς 

ΙΝ ΜΑΈΤΗΦΌΝ ΗΟΜΙΕ. ΔΎ. 90, 

σφόδρα σπουδάζοντας, ὁμολογῶ μὲν τοῦτο χἀγώ" 
πλὴν χἀχεῖνο μετὰ τούτον φημὶ, ὅτε ὥσπερ δεινὸν 
ἀπατῆσαι, οὕτω χαὶ εὕὔχολον διορθωθῆναι. Ἂν γὰρ 
ἐπιστήσης ἐπὶ τῆς οἰκίας πολλοὺς σαυτῷ φύλαχας, 

οἷον τὸν οἰκέτην, τὴν γυναῖχα, τὸν φίλον, ῥχδίως ὑπὸ 
πάντων συνωθούμενός τε χαὶ συνελαυνόμενος, ἀπο- 
στήσῃ τῆς πονηρᾶς συνηθείας. Κἂν δέχα ἡμέρας 
μόνον αὐτὸ χατορθώσῃς, οὐχέτι δεήσῃ λοιπὸν ἑτέρου 
χρόνου, ἀλλὰ χείσεταί σοι μετὰ ἀσφαλείας τὸ πᾶν, τῇ 
τῆς χαλλίστης συνηθείας στεῤῥότητι πάλιν ῥιζωθέν. 
Ὅταν οὖν ἄρξῃ τοῦτο διορθοῦν, χἂν ἅπαξ, χἂν δεύτερον 
παραθὴς τὸν νόμον, χἂν τρίτον, χἂν εἰκοστὸν, μὴ ἀπη- 
γνῷς ἀλλὰ πάλιν ἀνάστηθι, χαὶ ἐπιλαδοῦ τῆς αὐτῇ: 

σπουδῆς, χαὶ περιέσῃ πάντως. Οὐδὲ γὰρ τὸ τυχόν 
ἔστι χαχὸν ἐπιορχία δ". Εἰ δὲ τὸ ὀμνύναι τοῦ που - 
ροῦ, τὸ ἐπιορχεῖν πόσην οἴσει τὴν τιμωρίαν: Ἐπ- 
νέσατε τὰ εἰρημένα; ᾿Αλλά μοι χρότων οὐ δεῖ, οὐδὲ 
θορύδων, οὐδὲ ἡἠχῇς. Ἔν βούλομαι μόνον, μεθ᾽ ἡσυ- 
χίας καὶ ἐπιστήμης ἀχούοντας, ποιεῖν τὰ λεγόμενα. 

Τοῦτό μοι χρότος, τοῦτο ἐγχώμιον. Ἄν δὲ ἐπαινῇς 
μὲν τὰ εἰρημένα, μὴ ποιῇς δὲ ἅπερ ἐπαινεῖς, μείζων 
μὲν ἡ χόλασις, πλείων δὲ᾽ ἡ χατηγορία, χαὶ ἡμῖν 
αἰσχύνη χαὶ γέλως. Οὐδὲ γὰρ θέατρόν ἔστι τὰ παρ- 
ὄντα, οὐ τραγῳδοὺς χάθησθε θεώμενοι νῦν, ἵνα χρο- 
τὴτε μόνον. Διδασχαλεῖόν ἔστι τὰ ἐνταῦθα πνευμα- 
τιχόν. Διὸ καὶ τὸ σπουδαζόμενον ἕν ἐστιν, ὥστς χατ- 

ορθῶσαι τὰ εἰρημένα, καὶ διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεῖξαι 
τὴν ὑπαχοήν. Τότε γὰρ τὸ πᾶν ἐσόμεθα ἀπειληφότες" 
ὡς νῦν γε καὶ ἀπηγορεύσαμεν λοιπόν. Καὶ γὰρ χαὶ 
τοῖς ἰδίᾳ συντυγχάνουσιν οὐ διέλιπον ταῦτα παραι- 
νῶν, χαὶ ὑμῖν χοινῇ διαλεγόμενος, χαὶ οὐδὲν ὅλως 
ὁρῶ γεγενημένον πλέον [255], ἀλλ᾽ ἔτι τῶν προτέρων 
ὑμᾶς ἐχομένους στοιχείων" ὅπερ ἱκανὸν τῷ διδά- 
σχοντι πολὺν ἐνθεῖναι τὸν ὄχνον. “Ὅρα γοῦν χαὶ [[αῦ- 
λον διὰ τοῦτο δυσανασχετοῦντα, ὅτι πολὺν χρόνον 58:5 
τοῖς προτέροις ἐνδιέτριδον μαθήμασιν οἱ ἀχροαταί. 
Καὶ γὰρ ὁὀςρείλοντες εἶγαι, φησὶ, διδάσκχαιϊοι διὰ 
τὸν χρόγον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκεσθαι 
ὑμᾶς, τίνα τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν «1ογίων 
τοῦ Θεοῦ. Διὸ χαὶ ἡμεῖς θρηνοῦμεν καὶ ὀδυρόμεθα, 
Κἂν ἐπιμένοντας ἴδω, ἀπαγορεύσω λοιπὸν ὑμῖν τῶν 
ἱερῶν τούτων ἐπιθῆναι προθύρων, χαὶ τῶν ἀθανά- 
τῶν μετασχεῖν μυστηρίων, ὥσπερ τοῖς πορνεύουσι 
χαὶ μοιχεύουσι χαὶ ἐπὶ φόνοις ἐγχαλουμένοις. Καὶ 
γὰρ βέλτιον μετὰ δύο χαὶ τριῶν τοὺς τοῦ Θεοῦ φυ- 
λαττόντων νόμους τὰς συνήθεις ἀναφέρειν εὐχὰς, ἣ 
πλῆθος ἐπισύρεσθαι παρανομούντων χαὶ τοὺς ἄλλους 
διαφθειρόντων. Μὴ μοΐ τις πλούσιος, μὴ μοί τις δυ- 
νάστης ἐνταῦθα φυσάτω, χαὶ τὰς ὀφρὺς ἀνασπάτω. 

Πάντα μοι ταῦτα μῦθος χαὶ σχιὰ χαὶ ὄναρ. Οὐδεὶς 
γὰρ τῶν νῦν πλουτούντων ἐκεῖ μου προστήσεται, 
ὅταν ἐγχαλῶμαι χαὶ χατηγορῶμαι, ὡς μὴ μετὰ τῇς 
προσηχούσης σφοδρότητος τοὺς του Θεοὺ διεχδιχήσας 
γόμους. Τοῦτο γὰρ, τοῦτο χαὶ τὸν θαυμαστὸν ἐχεΐ- 
νον πρεσδύτην "7 ἀπώλεσε, καίτοι βίον παρεχόμενον. 
ἅληπτον " ἀλλ᾽ ὅμως, ἐπειδὴ τοὺς τοῦ Θεοῦ νόμους 
πατουμένους ὑπερεῖδεν, ἐχολάξετο μετὰ τῶν παίδων, 
χαὶ τὴν χαλεπὴν ἐδίδου τιμωρίαν. Εὶ δὲ ἔνθα τοσαύτη 
“Ὡς: φύσεως ἣν ἡ τυραννὶς, ὁ μὴ μετὰ τῆς προσ- 
ηχλύσης ἀνδηείας τοῖς ἑαυτοῦ παισὶ χρησάμενος 
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ΦΩΝ 

οὕτω χαλεπὴν ἔδωχε δέχην, τένα ἔξομεν συγγνώμην 
ἡμεῖς, καὶ τῆς τυραννίδος ἐχείνης ἀπηλλαγμένοι, 
καὶ χολαχείᾳ τὸ πᾶν διαφθεέροντες : “1ν᾽ οὖν μὴ καὶ 
ἡμᾶς καὶ ὑμᾶς αὑτοὺς προσχπολέσητε, πείσθητε, 
παρακαλῶ, καὶ μυρίους ἐξεταστὰς χαὶ λογιστὰς δαυ- 

τοῖς χαταστήσαντες, ἀπαλλάγητε τῆς τῶν ὄρχων 

5. ΖΟΑΝΝΙ5 (ἨΠΥΒΟΒΤΟΜΙ ἈΒΟΊΠΕΙ. ΟΟΝΒΤΆΝΤΙΝΟΡ. 406 

συνηθείας, ἵνα ὁδῷ προθαίνοντες ἐντεῦθεν, καὶ τὴν 
ἄλλην ἀρετὴν μετ᾽ εὐχολίας χατορθώσητε πάσης, 
χαὶ τῶν μελλόντων ἀπολαύσττε ἀγαθῶν " ὧν γένοιτο 
πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος, 
γῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

[234] ὉΜΊΔΙΑ ΙΗ΄. 
ςἩχούσατε ὅτι ἐῤῥέθη: Ὀφθαϊλμὸν ἀντὶ ὀφθα.- 

μοῦ. καὶ ὁδόντα ἀντὶ ὀδόντος. Ἐγὼ δὲ ͵“2έγω 
ὑμῖν. μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ" ἀ.1.1) ὅστις 
σε ῥαπίσει εἷς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον 
αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην. Καὶ τῷ θέ.οντί σοι χρι- 
θῆναι. καὶ τὸν χιτῶνά σου «ἰαδεῖν, ἄξες αὐτῷ 
καὶ τὸ ἱμάτιον. 

α’. Ὁρᾷς ὅτι οὐ περὶ ὀφθαλμοῦ τὰ πρότερα ἔλεγεν, 
ἡνέχα ἐνομοθέτει ὀφθαλμὸν ἐχχόπτειν τὸν "δ σχανδα- 
λίζοντα, ἀλλὰ περὶ τοῦ διὰ φιλίας βλάπτοντος ἡμᾶς, 
καὶ εἰς τὸ τῆς ἀπωλείας ἐμδάλλοντος βάραθρον ; Ὃ 
Υὰρ τοσαύτην ἐνταῦθα ποιούμενος τὴν ὑπερθολὴν, 
χαὶ μηδὲ ἑτέρου ἐξορύττοντος τὸν. ὀφθαλμὸν ἐπιτρέ-: 
πων ἐχχόψαι τὸν ἐχείνου, πῶ: ἂν τὸν ἑαυτοῦ ἐχχό- 

πτέιν ἐνομοθέτησεν ; Εἰ δέ τις τοῦ παλαιοῦ χατηγο- 
ρξῖ νόμου, διὰ τὸ χελεύειν οὕτως ἀμύνεσθα: δ", σφό- 
δρα μοι δοχεῖ σοφίας νομοθότῃ πρεπούσης ἄπειρος 
εἶναι, χιὶ χαιρῶν δύναμιν ἀγνοεῖν, χαὶ συγχαταδά- 
σξως κέρδος. Ἂν γὰρ ἐννοήσῃ “ τίνες ἦσαν οἱ 
καῦτα ἀχούοντες, χαὶ πῶς διαχεέμενοι, χαὶ πότε τὴν 
νομοθεσίαν ἐδέξαντο ταύτην, σφόδρα ἀποδέξεται τοῦ 
νημοθέτου τὴν σοφίαν, χαὶ ὄψεται ὅτι εἷς χαὶ ὁ αὖ- 
πὸς ὁ ἐκεῖνα χαὶ ταῦτα νομοθετήσας ἐστὶ, χαὶ σφόδρα 
γρησίμως ἑκάτερα χαὶ μετὰ τοῦ προσήχοντος γράψας 
χαιροῦ. Καὶ γὰρ εἰ παρὰ τὴν ἀρχὴν τὰ ὑψηλὰ ταῦτα 
καὶ ὑπέρογχα εἰσήγαγε παραγγέλματα, οὔτ᾽ ἂν 
ταῦτα ἐδέξατο, οὔτε ἐχεῖνα " νυνὶ δὲ ἐν χαιρῷ τῷ 
προπήχοντι ἑχάτερα διαθεὶς, τὴν οἰχουμένην δι᾽ ἀμ- 
φητέρων κατώρθωσεν " ἅπασαν. ἔλλλως δὲ χαὶ τοῦτο 
ἐκέλευσεν, οὐχ ἵνα τοὺς ἀλλήλων ἐχχόπτωμεν ὀφθαλ- 
μοὺς, ἀλλ᾽ ἵνα παρ᾽ ἑαυτοῖς τὰς χεῖρας χατέχωμεν. 
Ἢ γὰρ ἀπειλὴ τοῦ παθεῖν τὴν ἐπὶ τὸ δρᾶσαι ὁρμὴν 
δ'εχώλυσς “3, Καὶ οὕτω δὴ πολλὴν ρέμα ὑποσπείρει 
τὴν φιλοσοφίαν, ὅπου γε παθόντα τοῖς ἴσοις ἁμύνε- 

σθαι χελεύξι" χαίτοιγε μείζονος χολάσεως ἄξιο: ἣν 
ὁ τῆς παρανομίας ταύτης χατάρξας, χαὶ τοῦτο ὁ τοῦ 
διχαίου λόγος ἀπαιτεῖ "5. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ χαὶ φιλανθρω- 
πίαν ἐδούλετο χεράσαι τῷ διχαίῳ, τὸν μείζονα πληυ- 
μελήσαντα ἐλάττονι τῆς ἀξίας καταδιχάζει τιμωρίᾳ, 
παιδεύων" χἀὶ "" ἐν τῷ πάσχειν πολλὴν ἐπιδείχνυσθαι 
τὴν ἐπιείχειαν. Εἰπὼν τοίνυν τὸν παλαιὸν νόμον, χαὶ 
ἀναγνοὺς αὐτὸν ἅπαντα, δείχνυσι πάλιν οὐ τὸν ἀδελ- 
φὃν ὄντα τὸν ταῦτα ἐργασάμενον, ἀλλὰ τὸν πονηρόν, 
Διὰ τοῦτο χαὶ ἐπήγαγεν ᾿Εγὼ δὲ «έγω ὑμῖν, μὴ 
ἀντιστῆγαι τῷ πονηρῷ. Οὐκ εἶπε, Μὴ ἀντιστῆναι 
τῷ ἀδελφῷ, ἀλλὰ, Τῷ πονγηρῷ᾽ δεικνὺς ὅτι ἐχείνον 
χινοῦντος ταῦτα τολμᾶται, χαὶ ταύτῃ τὸ πολὺ τῆς 
ὀργῆς τῆς πρὸς τὸν πεποιηχότα χαλῶν χαὶ ὑποτε- 
μνόμενος, [355]. τῷ τὴν αἰτίαν ἐφ᾽ ἕτερον μεταθεΐ- 
ναι. Τί οὖν; οὐ χρὴ ἡμᾶς ἀνθίστασθαι τῷ πονηρῷ ; 
φησί. Δεῖ μὲν, οὗ τούτῳ ὃὲ τῷ τρόπῳ ἀλλ᾽ ὡς αὖ- 
πὸς ἐπέταξε, τῷ παρέχειν ἑαυτὸν πάσχειν χαχῶς " 
οὕτω γὰρ αὐτοῦ περιέσῃ. Οὐδὲ γὰρ πυρὶ σδέννυται 
πῦρ, ἀλλ᾽ ὕδατι πῦρ. Ἵνα δὲ μάθῃς ὅτι καὶ ἐν τῷ πα- 
λαιῷ νόμῳ ὁ παθὼν χρατεῖ μᾶλλον, χαὶ οὗτός ἐστιν ἁ 
στεφανούμενος, ἐξέτασον αὐτὸ τὸ γινόμενον, καὶ ὄψει 
πολλὴν αὑτοῦ τὴν προεδρίαν οὖσαν. Ὁ μὲν γὰρ ἄρ- 

δ τὸν οἵη. Β. ΕΚ, Κ᾽ ἀμύνασθαι Α. Ὦ. οἱ ΒΕΡΙι5. 

ξας χειρῶν ἀδίκων, ἀμφοτέρους αὐτὸς 5“ ἕσται ἀν- 
ηρηχὼς τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ τὸν τοῦ πλησίον, χαὶ 
τὸν αὐτοῦ. Διὸ καὶ μισεῖται παρὰ πάντων διχαίω:, 
καὶ μυρίαις βάλλεται χατηγορίαις. Ὁ δὲ ἡδιχημέ- 
νος, χαὶ μετὰ τὸ τοῖς ἴσοις ἀμύνεσθαι, οὐδὲν ἔσται 

δεινὸν πεποιηχώς. Διὸ χαὶ πολλοὺς ἔχει τοὺς συναλ- 
γοῦντας, ἅτε χαθαρὸς ὧν, χαὶ μετὰ τὸ ποιῆσαι, 
ταύτης τῆς πλημμελείας Καὶ τὰ μὲν τῆς συμφορᾶς 
ἴαα ἀμφοτέροις" τὰ δὲ τῆς δόξης οὐκ ἴσα, οὔτε "5 
παρὰ Θεῷ, οὔτε παρὰ ἀνθρώποις. Διόπερ. λοιπὸν 
οὐδὲ 4“: τὰ τῆς συμφορᾶς ἴσα. ᾿Αρχόμενος μὲν οὖν 
ἔλεγεν: Ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδειϊφῷ αὑτοῦ εἰχῆ, 
καὶ ὁ μωρὸν καλῶν, ἔνοχος ἔσται τῇ γεέγνῃ τοῦ 
πυρός " ἐνταῦθα δὲ χαὶ πλείονα ἀπαιτεῖ φιλοσὸ - 
φίαν, οὐ μόνον κελεύων ἡτυχάζειν τὸν πάσχοντα 
χαχῶς. ἀλλὰ χκαὶ ἀντιφιλοτιαεἶσθαι μειζόνως, τὴν 
ἑτέραν παρέχοντα σιαγόνα. Τοῦτο δὲ λέγει, οὗ περὶ 
τῆς τοιαύτης πληγῆς νομοθετῶν μόνον. ἀλλὰ χαὶ 
τὴν ἐν ἅπασι τοῖς ἄλλοις ἀνεξιχαχίαν παιδεύων ἡμᾶς. 

β΄. “Ὥσπερ γὰρ ὅταν λέγη. ὅτι Ὃ χαλῶν τὸν 
ἀδειρὸν αὐτοῦ μωρὸν, ἔγοχος ἔσται τῇ γεέννῃ "5, 
οὐ περὶ τοῦ ῥήματος τούτου λέγεί μόνον, ἀλλὰ χαὶ 
περὶ λαιδορίας ἀπάσης " οὕτω δὴ χαὶ ἐνταῦθα͵ οὐχ ἵνα 
ῥαπιζόμενοι 5 φέρωμεν γενναίως, νομοθετεῖ, ἀλλ᾽ ἵνα 
χαὶ πᾶν ὁτιοῦν πάσχοντες μὴ θορυδώμεθα, Διὰ τοῦτο 
χἀχεῖ τὴν ἐσχάτην ὕδριν ἐπελέξατο Ὁ, χαὶ ἐνταῦθα 
τὴν μάλιστα δοχοῦσαν εἶναι πληγὴν ἐπονείδιστον, τὴν 
ἐπὶ 1; σιαγόνος, χαὶ πολλὴν ἔχουσαν τὴν δόριν τέθε:- 
χε. Κελεύει δὲ τοῦτο, ὑπέρ τε τοῦ πλήττοντος, ὑπέρ 
τε τοῦ πληττομένου τὸν λόγον ποιούμενος. Ὃ τε γὰρ 
ὑδρισμένος, οὐδὲν ἡγήσεται πάσχειν δεινὸν, οὕτω 
παρεσχευασμένος φιλοσοφεῖν ( οὐδὲ γὰρ τῆς ὕδρεως 

αἴσθησιν λήψεται, ἅτε ἀγωνιζόμενος μᾶλλον ἣ τυπτό- 
μενος)" ὅ τε ἐπηρεάζων χαταισχυνθεὶς οὐχέτι δευ- 
τέραν ἐπάξει πληγὴν, χἂν θηρίου παντὸς χαλεπώτε- 
ρος ἧὗ, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῇ προτέρᾳ σφόδρα ἑαυτοῦ κατα.- 
γνώσεται. Οὐδὲν γὰρ οὕτω χατέχει τοὺς ἀδιχοῦντας, 
ὡς τὸ φέρειν τοὺς ἀδιχουμένους ἐπιειχῶς τὰ γινό- 
μενα οὐ κατέχει δὲ μόνον τῆς προσωτέρω ῥύμης, 
ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τοῖς φθάσασι μετανοῆσαι παρασχενάζει, 
χαὶ θαυμάζοντας τὴν ἐπιείχειαν ἀναχωρεῖν 7", χαὶ 
οἰκειοτέρους χαθίστησι, χαὶ δούλους, οὐχὶ φίλους μό- 
νον, ἀντὶ ἐχθρῶν χαὶ πολεμίων ποιεῖ" ὥσπερ οὖν τὸ 
ἀμύνεσθαι, τὰ ἐναντία ἅπαντα 15. ἀμφοτέρους τε γὰρ 
καταισχύνει χαὶ [250] χείρους χατασχευάζει, χαὶ τὴν ᾿ 
ὀργὴν εἰς μείξονα ἀνάγει 1" φλόγα " καὶ πολλάχις χαὶ 
εἰς θάνατον χαταστρέφει περαιτέρω τὸ δεινὸν προ- 
θαῖνον. Διὰ τοῦτο οὐ μόνον ῥαπιζόμενον ἐχέλευσε μὴ 
ὀργίξεσθαι, ἀλλὰ χαὶ ἐμπιπλᾷν αὐτοῦ τὴν ἐπιθυμίαν 
ἐπέταξεν, ἵνα μηδὲ τὸ πρότερον δόξῃς ἄχων ὑπομε- 
μενηχέναι. Οὕτω γὰρ χαὶ ἀναίσχυντον ὄντα χκαιρίᾳ 
δυνήσῃ πλῆξαι πληγῇ μᾶλλον, ἣ εἰ τῇ χειρὶ ἔπληξας, 
χαὶ ἀναισχυντότερον 6 ὄντα ἐπιειχέστερον ποιῆσεις. 
τῷ θέλλογντί σοι χριθῆναι, καὶ τόν' χιτῶγά σου .1α- 
δεῖν, ἄξες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον. Οὐδὲ γὰρ ἐπὶ πλη- 
γῶν μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ χρημάτων βούλεται τὴν 
τοιαύτην ἀνεξιχαχίαν παρέχεσθαι. Διὸ πάλιν τὴν αὖ- 

40 ἐννοήσῃς... ἀποδέξη... ὄψει αι]. “' διώρθωσεν Β. 
43 διεχύλυΞ ἢ. ἐχώλυσε Ε, 532 ἀπήτει Β. Ε. 4" χα] ὡς χαὶ Β. Εἰ, ἐπιδείχνυσθαι] «44, χρὴ ἰἰδοῖῃ. 65 αὐτὸς 
-Ξ αὐτὸς 9. ΒΕ. Ε΄. 44 οὐδὲ ΕΠᾺ4. οὐδὲ υἱ5 5αν. 

Α. οὕτως ἀναχωρεῖν Ε. 3 ἅπαντα ον". Α, }}. 
Ὑὰρ ἀμφ. κατ. ".. 

“1 οὔτΞ Α. (. Ε. 
μένοι] «ιἰ(. μόνον Εμι|. 15 ἐξελέξατο 1". ὑπελέξατο Α, 7! ἐπὶ] λάι]. τῆς Β 

48 Ὑεέννῃ} αἶα. τοῦ πυρὸς ΕΜ. 549 ῥαπιξό- 
75 ἀναχωρεῖν) πείθει ἀναχωρεῖν 

Ο. 9». Ε.. θεῖπάς τοὺς ἀμφοτέρους τε χαταισχύνε: Β., τοὺς 
15 ἀνάγει] ἀνάπτε. Δ. 75 χαιρίαν (Ἰοὸς ἢ.)... πληγὴν ". Ε΄. 1. αὐδαξήνει ρον Β. Ὡ 
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ἀϊια Ἰἰδγοι πὶ, τα 6 μογέοιαβ, αἰΐδεν 4υυ αι 

νυἱγιυδοιη οὐ (ΔἸ 1416 πορῆδ ἐπ ρ οι 18, εἰ {ὑπ γὶ5 

[γυλιἱμ θοηἷκ : 4 05 ΟἸΠΟδ 556 40} σοι, 
ΚΣ 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΟΝ ΟΜ... ΧΥΗΙ. Φ00 

κνλαεΐδ οἱ ποι ον Ὠοιηἶπὶ δὲν ὅσοι Οἰ εἶδε, οιὴ 
εἰοτία οἱ ἱπιροῦγίπι μα}}5 οἱ δϑί θοῦ, οἱ ἣν δου 5:- 

ουϊογι. ΑἸηδη. 

ΒΟΜΙΠΙΑ ΧΥΠ͵ΠΙ. 

Οκν. 5. υ. 58. Ακαϊοεὶς φιια αἰοίιηι οὶ : Θοιίμη μγῸ 

οειιίο, εἰ ἀεπίεηι ργοὸ ἀθηίδ. ὅ9. Εφο απίεπι ἀἴ60 Ὁ0- 
δὲ, πο τεξίϑίογε τμαίο : δε( εἰ φμὶς ῬεΤΟΜ 54 ΓῈς [6 ἱ 

ἀοχίεγαηι πιαχὶ  ίωπι, ρτγαϑε εἰ εἰ αἰίογαπι. 40. ΕἸ νο- 

ἰοιἷ ἰδοιιηι ἱμ ἡμαϊοῖο σοπίεπάεγε, εἰ {μπΐσαμε (μανὲ 

(οἰίεγο, αἱπιδ6 εἰ οἱ μα{{ιηι. 
1. κα εἰσπὶ βοοι οσμίμ5 δεαπάαἰἑκαηδ,, φιοπι (ΠΥ δίνας 

7μϑεῖ ἐγαϊ. Ομ ργαοερία ἰοσὲς υείετὶα ποῖὶ ἰἰα δι ϊηιῖα 

64:0). --- ὙΙά65 δου Ὧθ ἀὸὺ οου]ὺ Πγίοστα αἰχίθδα, 

οὑπὶ ᾿πθδγοι οουϊη δροτα αυΐ ποῦ 5 ΟἰπἀἸουΪο 

6586ῖ, 56} ἀδ ὑὁ 4 μ6Γ διηΐοἰ εἴλ1:}) Π05 ἰιβογοὶ, οἱ ᾿ὶ 

Ρογμϊοϊοὶ θαγϑι! γηῃ σοπ] σΟΓαι ἢ Νδπὶ αυὶ ἰδηι δίς 
μγρέγθοϊα πϊίυγ, θέ αιο διιθγίυ5, 40] ποθ 5. οου μη 

ΘΓ ΐδϑοὶ, οουΐϊυπὶ ΟΓΏΘΓΟ ΡΟΓΙΗἰἰ, ᾳυριποο 5021} 

Ογύογο [ἰοχὲ 58Δηχίβϑαοι ἢ Οιοά 8ἰ 4115 νδίθγοπι γϑάδυ- 

δυλι Ἰεξοπι, 4φυ ῥιθσαιϊ 56 ἃ υἱεἰϑεί, 18 δαιποάυ) 

9 }}}} νἱἀοίγ δαρίοϑιμίδιη, 4υ: ἰορἰδἰλίογοπ) ὀδοοί, 

ἰχιογαγα, ΠΟ ἰσιμρογυπὶ Γαι ποθι οἱ ἱπάυϊψοῃ- 

εἴ.» αὦ}}Πἰδίθπι. δὶ οοφίανογὶθ πη, αυϊηᾶπι δΆβοηὶ 
᾿ αὶ ἰΔ|14 δυὐδίγοηϊ, φιοιμοάο «ἴδοι, οἱ αυδηὰο [5 

ἰόψθδ δοσθρογίηι, ἰορίβἰαἰογὶ5 δωρί θη ἰδ Ὠ υἰ π1Π| 8] 

15, νἱἀοὈίϑαυθ υηυπι οἱ ουμπάδη) 6656 αυἱ ᾿56 

οἱ {|| βίδιυογὶ!, οἱ γυδ᾽ἀθ υ{}}}6 Ὁ υἱγάαυθ., 86 601}- 
ζυθη! (ΘΙ ρΟΥο δογροογίι. Νβι δἱ 40 ἰηἰεῖ0 ᾿μ"Ο 58ἰς 

4[1ἃ οἱ δι} }π|ἃ ργιδοαδρίδ ᾿μυ}5861. θαυ ἰΡο π6- 

4.6 |Π|ἃ γϑοθρίϑϑϑηϊ ; απὶ νθγὸ οὔὐι Ορρογίιηυ υἱΓ2- 

ἤυ6 ἰδοιημοτγα δἰδιυογίι., μοῦ υἱγάφυθ ἰοίωμ οΥΡει 

εογιοχὶϊ. Αἰϊοηιΐη δυίθιῃ ἤφο ͵υ5511, ηοη υἱ πηυΐυὸ 

πο ]8 ΟΟυ]ο58 δγυδίηυϑ, 56 υἱ ΡΟΙΒ τηΔηυ8 "051Γ85 

εοπ εἰ θαι υ8. Νά Γορομἀδι :5 ν]ο15 ΘΟΠλη 8110 ᾿π}- 

ρΡόϊωιη ἰμίδγομα" ἰμ)υγί:8 ὀὐογου!!. Αίψαα ᾿ἰἃ δθηδὶπὶ 

πη] πὶ ἀἰπβαπιῖμαι ρἢ ἢ] οβορ ίδην : ασυδηο [ἀϑυῃὶ 

Ρόγϑη γορεθάεγο νίοοιῃ ͵υθὲῖ ; φυοπηᾳυδπι [η8}0}6 

ἀἰξηυβ ογαὶ δα ρρὶεο 18. ἃ 400 ᾿ἡπἰηυϊί5. ἰνυ}ι15: 106} 

ἐσρί586ι ἐχογιίυ : ἃ 6} Ὡραυ 8|}5 γαίο ροϑβίυ- 

ἴαυαι. ϑοὰ αι θοηϊξπιδίοη) νοϊοθαι μιὰ ἰοπρὸ- 

γΆΓΟ, οὕπ), 4υἱ ἐμ! 48 56 β658ογαὶ, "ΠΟΥ, {.8Π] 
τ ϑγοθαίυν, (ἰδιπηδιὶ Βυρρ! }εἶο, ἀοοθηβ υἱ ἐπ μαι 6 640 

Πιοθηδηι ΒΟΓΥΘΙ05 πιοἀογδιοπθιη. (τι ἜΓσῸ ργίογοπι 

Ἰεζεπὶ ρῥγοιυ δεῖ, ΠΠΔπηαυο ἰοίδπι ᾿αβ 556ι, οβίθηἷ 
Ρυβίθα πΟΠ ἰγϑίγο πὶ 6586 4] 418 ραεγραίγαν!!, δεὰ 
τηαϊϊκιυμι, ἰάδοααθδ δι ὐυηχίὶι : ἔσο ἀμέοπι αἷεο υοὐϊς, 
"οὶ ταξίδια μιαίο. Νυὴ εἰχὶϊ, ΝΟΙ γΓοϑδίσι γα [γαιεῖ : 
εθ, Ἀίο,, οϑιδῃάδηβ ᾿Π|0 ἰμϑιϊψαιο (211 ΡΟΓρΟΙΓΟΓΙ, 

ἀίᾳυο 5ἷς τϑϑριδηι ἰγαθ- ρτίθι) δι νεγϑυδ ἐυ μη 40] ἰμ}0- 

γἷδ ἰηιυ οοποορίλπι δοάδη8 οἱ βυςοίάθι)5, οὐαὶ 

εὐὐϑλπ ἰπ Δ᾽ ἰογυπ ἰγωμδίογι. (νἀ ἰᾳίτυγ ὃ ἀπο εἰ6- 

νεινυδ, ἰπηιίδϑ, τεβίϑι γα ηἸλ] ΟἿ ει δι ῖ5., 56] μοῃ 

"ιος ᾿μοὲο : γϑγ αἱ ἰρ56 ργιδοθρίί : υἱ 50.166] μαγαῖί 

βἰμν8 δι] γοοϊρἰοθιάδϑ ἰ}ιὉ}25; δ6 διΐτα 1} δυρὸ- 

τα ἷβ. Νουα δπηΐπὶ ἰπ6 ᾿ψπ|8 δχοιηρυΐϊίυν, δε ἃ Δᾳι8. 

ἴπδυίδην ἀϊδοῖς, οἰΐωην ἰη νοιογὶ ἰα46 δυμν 4] ρϑίογα- 

1} νἱοἰδος, ἐογοπαϊ μι 1|6 [υ͵598.,. ἰά ἀΠΦΟμΟΥ ἐχ- 

νοῦ, εἴ νι μοῦ 15 δι ἰοῦσα δηιοίογγι, Να οἱ μεῖον 

"Δι )15 ἰηΐφυδ5. ἱπίυ!!, ἄυο5 'ρ56 οου]ο5 διιίδβὸ ἀὸ- 
ΡΓΟ απ ων, οἱ ργοχ πὶ 50ἱ οἱ δυυμι. Ἰδοηυθ "υγὰ δὴ 

οιμηΐθυ5 οὐΐο ποθοίυγ, οἵ ἢ}}}16 οὐ πα Δι] οηυ 08 ἰηι- 

ρου υγ. Ουϊ νάΓῸ [:85118 6ϑὶ, ργθίογηυδηιὶ αιιοά ρᾶΓγὶ 

Ραια νἱπάϊσϑιυγ, ἢ1}}}} πιδ!ὶ ᾿πε}}. ΙἀΘοαηα πη] 105 

θεῖ 5611 ΘΟΠ δα γαιίοπα ἀοίςηί68, ϊροία ρυγΓιδ, 

οἰϊδι δὲ υ]ιἴο0 ἴΔοῖλ [π6}}1. (Δ᾽ δι ἢ 15 ΡΔΓ δεῖ ἢ υἷε 8- 

406, φίογία ὙΘΓΟ 2)0}) ρᾷΓ δριιὶ δου οἱ Ποηλπο5. 

Αυδργορίογ ποᾷθ ἐδ Δ Π}} 88 ἀοἰμοὸρβ ρᾶγ 69. ἢγίιι- 

εἰρίο δυο αἰχίι, ()μὲ ἰγαδοϊ(ιΓ [ΓαϊΤὴ διι0 εἰπ οαϊιδα, 

εἰ φεὲ {{{μηϊ [αἴμιιηὶ ἀρρείίαὶ, τοις ογ ρεήόπηα ἰρπῖε, 

᾿ΐδ ὙΘΓῸ 22] ΟΓαΠῚ οἐἴα ΓΟ4ΌΓΙ 1 ΡΠ] ΟΘΟρ δι}, πο 

Ἰποάο 4υϊδϑοογα 1} 6}8 ουπὶ φυὶ (118 ρ8855115 5ἰῖ, βοιὶ 

οἰΐδπὶ οὐπὶ σράθηϊθ ΟΠ οἷ0 σίγα, ἰρϑίψιιθ Δ! θλ λει 

ΠΧ πῇ ργδῦργο. ΠῸς δυίοπι οὶ, πο ργὺ ἡ 

᾿π)υγίαΣ σόηογο ἰδ λη ᾿οζ6 πη) ἰογἢ5. 56] δὰ ἰαεμὶ 
ἴῃ 4115 οὐυΐθυδ ἰο] Γαι πὶ 209 ἰηϑιἰ6.6}}8. 

3. Οδτγὶείμς φμοά 46 εοἰαρίιο ἀϊοὶξ αὐ οὨΜΕ σοπίμ- 
ηείδαηι ἐχίἐπάϊ!. Ῥαίοηπαάο υἱποῦνε ομοτίεϊ. ---- Ουδηδά- 

πιούση Θηΐμι οὐπὶ (ἰοΐῖ, (μὲ τοσωΐ [γαΐτοῆὶ διθμηὶ [α-- 
ἔμιπι,, τόμ ἐγΐ σοίθια ἰσηΐδ, πο ἀδ ἴθ. ὑπὸ νοῦῦο 

ἰιος ἀΐοὶ!, 564 ἀδ φυΔ])ἔ[δει σοι πιο 8 : ᾿18 ἰδ ἀυοαιι8 

Ιεψϑη δίδίυἷὶ,, ἤθη ἰδ υηι υἱ ΠΟ] Δ ρ}}}5 ὁα5ὶ, ἰά [ογ- 

(ἰ1εγ (τὰ 5, 56 ὺἱ αἱ ν]5 411. ρωΕ}6 168, η6 ἴυγ- 

υοπιι.. Ῥγορίογοα οἱ θὲ Ἔχιγθιναπη) 56] μἰϊ ἰη] υγὰη!, 

οἱ ἰδ δδιὴ, 4.5 ργοῦγοβα οἱ σοηίυ!ηο! ὁ58 πιδχίπ)ὸ 

νἱἀουαί, πη χ 5 ρογοιιδδίοησιῃ. [ὦ νογὸ {π|581, οἱ 

ΡΟΡΟυ 6115 οἱ ρογουβδὶ γαιοπθι Πα θ6η8. Νῦν αυὶ 

ἱπ)υγία {ΠΟ τυτ, ἢ}}} 86 ζγᾶνα ρϑβϑι δγυ ιγαυδίυν, 

δὶς ρἢ]οϑορ εἶα ρει πλυμ τ : πους Θὲ οομίυμγο- 

11: δϑῃβιμὴ 01} 0} Οἱ ., υὧυἱ φυΐ ΠΟΓΙΟΙ ρΟι 5 ην8πὶ 

Ρογουϊίοιυν ; φυϊ νϑγὸ ἐν) γί) ἱπίογι,, ρυάήογα 5ι{π-- 

85.8 πύ εοουμη οοἰαρθυη ἐμπρίμσει,, οὐδὲ ἔθγα 

ηυδᾶνὶ5 (ἀγοοὶοῦ 51} ; ')0 δἰΐδη) 46 ὑγίυγο 8656 ὀδιημὰ- 

υ1. ΝΙΝ δηΐηλ ἰἰ4 ᾿Ρἀδη!6 5 ΘΟ] δὲ, υἱ οὐυηιῖι [58] ἰη- 

͵υτγίδη! πιοάόδβι6 ἔδγυηι; ἤθαυ6 πο ταοιϊποὶ ρο- . 

ἴθπἢ., δα υἱιογυβ8 ργοσοίδιυγ, 566 οἰΐδηι ἰὰ οἰ εἰϊ, 

υἱ ἀ6 ίλοείϊο 860 ρομἰθαὶ,, οἱ 4}1}} πιοάἀυγαι ποι δἀπιὶ- 

γοπῃί65 βοσαάμλι : 10, ΠΟΩι6 βΒυΐυμ! Δηγίου5 δχ ἐπὶ τ ΐ- 

Οἷς. 86 [Ὡπ|}}|1γ68 γράμ οἱ βδόῦνουβ : Βι6υ1, 6 60ῃ- 

γ6Γ50, υἱ{}0 δυμηρί ΟΟι γγα Οὔ ΐὰ ρϑΓΙῖ, ΘΓΓΌΝΝ- 

46 ἀδαδοοταὶ, δὲ μοϊογοι Οἰιο᾽, πη) ογόιν ἱγιὸ 

ΠἸαιπδπὶ οχεϊία!, ΔῈ ϑρ6 απ |6 ἰογηνδίυγ π δ] 

οὐ υἱιογίοτα ργοργόδϑδυιῃ. ἰιἰοίγοῦ ρογουβδυμ! ποη 

το ἐθδι το} ἰΓαδοὶ, 56ι} οἰ) μογοι οι }5. ἰπ}- 

ρἰογα εὐρὶΠπαῖ6 πὶ ῥειδοὶριῖ, ὧἱ ἢα νἱἀδατγὶδ ῥγίογοιι 
ΡἰΆξζϑηι ἰμν 8 ἈΟΟΘρίπ56, δ᾽. δηΐηι ἱπιρυθσιδι) Ομ» 

Ρογιυμίοτα Ρίαψα Ραιουογ 6 ρΟΐΟΥΓ8., 438 δὲ πρᾶν 

ΡεγΓευβδίϑδθδ,, δὲ πρυάδοιίδηι πιδιδυδιογθηι οἰ εΐδυ. 

Θμὲ νοἰμενῖ! ἰοομηὶ ἡιαϊοὶο σοπίεπάετε, εἰ ἰεπίσαμηι (μα. 

ἰοἱίετα, αἰηιλ 6 ἐ{{ εἰ ρμα{ἰἱμηι. Ναᾳυθ ον π ἰῃ Ρἰ26}8 

(ληϊυπιπιοάν, 5664 εαἰϊλη} ἰ ρασυμ 8 Υὐἱϊ (16. 1ο[6- 
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γα ὀχ ἰοῦ. 60. ΓΙΡΒὴν 5μ}}}} ἱμυν Πγμοῦ- 

16. δίομε δοέμι {Π|σ λυ οὶ ραιϑινὰο νἱμόοῦς.,, ᾿14 εἰ 

ἐς ἣκ συησοιϊοδιμίυ μίγη, ἥυθμν ταρίονρ ὀχβροοίαμυαι. 

γόγιμν πος. ποι 5} οἰταγ ρυκυΐς,, 568 φυὴν λάαϊιὰ- 

"νόμο. Νοα οὐἶπν αἰχὶ, 4 ροϊοιι μα! πὶ, δε, 

ΕἸ ἡμὶ νοἰμοτῆ ἰδειπι ἡ ἀἰοὶο οομ!οπάογε ; ἰος ὁδὶ, δὶ ἴὸ 

ὁ] Ἰυϑιοίυμ ἰγάχογιι, ἂς πϑροίία Ε0] Ἔχ! θθι!. ()υθιι- 

δὐιοάυνι γϑιῸ οηὶ ἀἰχίδϑοι, Νὰ νοσὺβ [ἀἰυϊη, οἱ 

"6 ἰγαϑοαγὶθ 5'η6 συυ8α., ἀοίηοασρη μίυγα δχοσὶι,, Ομ Πὶ 

Ἰυβοῖι οἰἴληλ ἀόχίογαιη τη Χ  ] ἢ ργΓΘ ΟΓὸ : [18 οἱ Ὠΐς 

εἴ} εἰἰχίξδαι, Εδίο σου ϑοϑη 8 οὐπὶ Δι νογϑσῖο 00, 

ΓΌΓΘΠ ΘΓΑΝ 5 ρυποσρίαμη δά. ΝΟ δα πο ὸ 

861 ἃ ἀδγὸ αιμὸ [1 νὰ] Δυίογγθ, 860} τ] ογθηι 

οἰατ ᾿Ιθογα δι ῃ οχ ἶθθνὸ. Ουλ! ἰσίιυν Υ Ἰηηυΐθ5, 

"6516 ΟἸΓΟΙ 115. δι1πὶ Ὁ Νυπαυλπ Θβϑθιημ5 πυἀΐ, 

δὶ ΠἾ5 ργασοριὶδ ἀΠΠἰσοηίοῦ ΟὈϊ αι! ρογγαπ}08 ; 56} πλυ] 10 

η"ἰγί θ.1.5 41 1Π 4}}} ΟιΗ μ68 γοϑί δ ᾿π01} Θ5ϑοιηι8. 

Ῥνῆπο Θηΐῃ}) πο 14}} Δι η})0 Ὀγιρα 05 ἰπνδι οΓαί : 
δρουπιίο, 5ὶ αιιϊδρίαμ οσουτταΓεῖ ἴμι (Θγοχ οἱ ἰε νι" 

ἸὨΆΠιι5, 4 60 ὑβδ416 ργοοθάσογοι, πιμ] 0 Ὀ]υγῸ 5. γῸ- 

Ρογγοηῖυν 4υἱ ἰΔηϊ5. ΡΠ] ΟΘΟΡἢ 5 νἴγυπιὶ 0) ν6- 

δι} υ5 ΠΙ060, 56ι οἱ σ2γ6 503, δὶ ἢ γὶ ροββαῖ, ὁρογίγθηϊῖ. 

ὅ. δὶ ἀῖοῃι δἰ} ὑγορίοῦ 4] ον θἰμἸΟβορ  ἶδηιὶ πυ- 

ἄτι ἱπεθίογα ὁρυγίογοῖ, πο08 ἰὰ οἰἷδπὶ (ῸΓΡ6 6ϑ86ὶ. 

Ναῖ οἱ ἄδην ἡτάι15 ογαὶ ἰ μαγδ ἶβὸ., 6. ογυθδ566- 

μαι (τη. ἅ. 20); Ιβαϊμ8. οἰἴδπ| πη τ5. οἱ οἰβολ᾽ σοι, 

δι ἀαογιδὶ ΟΠ 5ρ| 6 10 59 ηλυ8 ογαὶ (7δαἱ. 20. 5); 
δόβορίν νογο οὐπὶ ἐχθυ5 ἐδῖ, ἰἀπ|6 τπάχῖ 6. Οἰαγ. 

Νόυυς δΐαι δα! οεἱ [4 πιιαγὶ, 56 8 ἱμπάυΐ!, υἱ 

6 05 ἐπ ΘΠ ΝΘ δι ἢ θη 5 ργοΙ 55. Ηρα οἱ ἴυΓ- 

Ρα οἱ τὶ ϊουλυμι οι. [400 05 υΐάδι) θους ἰαπάανῇ; 
03 Υ6ΓῸ ΡῈ ΡΓΟΡ ΘΙ 28 οἱ ΡῈ Γ Δροϑίοίοϑ 5:06 ἰποι581. 

Νὸ ἰἰδ|ιο με οορίϑ ἱππρι.55.}}}}8 6556 ρυΐόην8. ει 

"ἡἰυ δὲ 0} πΟἷδ θυπὶ,, οἱ νϑί 6 [ες] Π|8,, 5ἱ υἱρὶ!ὸ- 
πμ5. : ἰδΐυι 16 ἴογυμ! στη, αἴ ΠΟ Πὺβ 80} 0Π], 

δου οἰΐδηι οὐδ, 4αἱ π08 [:δἀυηΐ, τη δη6 Ἰαναηιῖ, ΕἸ Πος 

ὁδὶ ἐι! εἶδ δχ συμ, 4αυὐἀ ὐυπὶ 5ι3 μὲ πο ἷ5, υἱ ιν] 

μυιϊϑιιυγ, οδιάθην Ομογὰ 605, {π| Π08 ἰββάμπηϊ, ἀοσοηὶ 
"] Π]ΘΒορ αὶ. ἴυτῃ δι 16 μυϊδϊ ᾿πϑρηυπι 6556 

ΔΙ ΙΘΗΆ δυίεγγθ, ἰὼ νόγὺ οὐἱμαϊἷς ἱμϑὶ, (ἰδὲ ἐπ ργοιηρίυ 

θ588 ἢ οἰἶδιιι ἀγα αὖτ ἱρδὸ πον ροι 1, οἱ ργοηδι 

ἰαοΥ ϑίθην 6᾽ 05 ᾿πορὶ:Β υ} ΟλΟρ δι] 6. 6}05 γϑρὰ- 

εἰιδιὶ ορροῃΐδβ,, οορβί γα φυδηίαι ἢ|6 ροΓοὶμίοι ὁο- 

ΕἰΓΙ ΔΙ, Π0} ΟΧ γΟΡ 5, 504.Δῳ 6χ ΟΡΌΓΙ05 γι ν}8 δά 

Ραγνὶροηὐοηύδηι μοηυ πη, οἱ ν᾽ ρθε! 556 πο Π|. 

Νοὴ διΐηι νυ δου υἱ πυ} 5 1011 0.}{65 81 Π}}8, 

86 οπγηΐθυβ ῥγοχίπι β. δ: ᾽στιν ἀοἀδγί5, οἱ ποθὴ ἰυϑεὶο 
ςοπσπ ογβ, φυρι εἰ] τ} 6Γαὶ ἰδηΐυπι 4055] ν ει : 

δὶ γϑγοὸ αἰϊιιὰ ἰοηο δα οτγὶ8, πὶ πιο ογοιη οἤδοίιμι 

ἀϊαντιἰ5. Ηυ͵υδιπου ΐ 651 58], υἱ νὰ] Ὠοπηλιυ5 ἀΐδεὶρι:- 

]υ8 6586 : 4ιοιἱ 6ἱ 56: 051Π) δϑῦνωΐ, δἱ 4118 ΘΟ ΡΟ" Ἅ, 

4φυϊθυϑευνη πιϊχιυ! ΟΝ], {γιπδὶ : 1112 651 ὀουΐι8,, «ὶ 

δἰ δὲ ἱρδὶ ἰυσοὶ οἱ δ᾽ 5. (λα ἰφίιαν δορυῇ τ6 νἱ 6 601] - 

βιΐταϊ!, ΠΠυπ πα ον. υΐ ἴῃ) ἰαποῦγὶ5 βούοὶ, οἱ ἀυσο 

ἢ, ποο γι φυ 6 πὶ γαρυΐ856 Υἱο Θῃ ΟΣ, πθῸ ἴα 

1 5856 Οπιηΐῃο. 5:6 οὐΐη οἵ [ἃ Ὑο ΟΠ ΟΓ ΟἰΔτί ΟΡ Π6 
ΟΥΒ. οἱ οσ"ϊθιι δ, ἀδ|556 (6, πο γαρίυ!η 4Π|}5}586. 

Βὲς ἰσυν ΡῸΓ πιληβυοι 61 (υΔΠ|, υἱ 6.5 ροσοιίυπι 

ἸΠΡΕογα 5 ἴα δἰ}. 
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μανίαν μεν[ὑοἰϊοπόηι π95 ἀοοσμοί (γίδια. ἴδετ- 
[ἐεἰἰ υἱγῖ «εμηνπῖδ [οΥἹἱοτες φυαιίμμ!.--- δ[ γον 06 6556 
τ χη ρι25, Θχδροοίδ, 6 οἶλγοὸ νἰἀεὐυΐϊδ, ἰὸ ποόυπι 

δι] ρμογίθοιοηοηὶ νοι ἶδϑο. Νο ομΐ ἢ ἷς σγδάυμ δἰϑεὶὶ 

5 4ἱ ρϑιϊοη αν Ἰεσου ἀδαϊι, 56] εἰ ογ 5 ργοσεαί!, ᾿18 

ὀϊσοηδ : 41. δὲ φιιὶδ [6 ἀαπσαγίαυογἑ ε Π|᾿ατίμμι πίη, 
ναάς σμηὶ ἱ{|Π0 οἱ ἀμο. Υἰι ἰ8ι)π᾿ ΡΒ} ΟδΟΡ ν᾽ α' ὀχ θ! !οη- 

εἰ) ἢ Ροϑί ἀδίδι) {ππίοδπι οἱ ρα! Πα, δὶ 40 οὐκΐο 

ΘΟΟΓΡΟΓΟ υἱ] γ] ἢ δἀνογϑαῦὶν5 4 Δ υογεθιη οἱ ἡ ϑογίνη 

(ἐγοπάδπι, Π 5ὶς ψιίἀδπὶ ἢ Πυπὶ ΟΘόγοογα ὁρογίῖοϊ, ἧι-- 

4υΐι. Οπηηΐα δπἷπὶ 08 ΘοΟμπηπιυη ον Ὑ}} ρυβϑίἀογο, 

ΘΟΓροΓΆ, μεοουῃΐαϑ,, οἱ οβ ηἶβ ΡΥ ΟΡ ἰη] υΥἱδιη4ι6 ᾿Π- 
(ἀγὸ ἢ" 1.15. }} ἃ ρυδῦογα : δὸς δηΐμῃ (Οὐ Π]ηἰς,, ἡ" 

"εν φοϊτατ5 6δὶ, Ἰά6ο0 ἀϊσεῦδὶ : δὲ φαὶδ [6 ἀπσαγίαυογὶῖ 

ἡ Π ατιπι πηι, υαάδ σμὴὶ {{{0 οἱ ἀμὸ, 5.}}}1}}0.8 16 

Γυγϑθη ΘΓ 6Πη5., 414116 Θαπηάδν ἰρδάιη ΠΠ ΟγΆ ΠΠδίομ 

οβίθιμ γα [006 8. δὲ δηΐηι {Π|ὰ΄, φυπ ἴῃ ρῥγίμεὶρίο ἀϊ- 

οὐ αι, 115 Ιοησα πιΐπογα, οἱ ἰλπηοι! 6. |Π|Π)6 5 1.8 - 

μοαηπὶ, σοσῖ Δ 4ΠΔη18 80Γ5 ᾿Ν1Ὸ ΤΠ] 0ΓᾺ ὁρογϑπίοϑ 6Χ- 

Βρεοίοῖ, δἰχυθ οἰ) αυδι05 1{Π| ν6ὶ] 316 ῥγβρῃνη 

Θνεδη!ϊ,, ἱπ ΠΛ ΠΟ δἱ Ῥ᾽55}}}} ΘΟΓΡΟΡΘ ᾿π ρ4 551: }]}- 

ἰδίοιῃ οὐ ποιη ΘΧ ἢ 6 Π.65. υτ} Θηη Π641)6 64|1}}}}- 

ἢ 15... πό]π6. ρ] 4.58... ἠθη΄ὺς μοουηίαγιιῦ αἀἰγοριῖῃα 

᾿ογε σϑιυγ, ρα. ,}}} τοὶ σ᾽ πι|}}} υπηαιαπὶ σοάλμϊ, 

ἔν) ΡΟ 15 ΛΠ ἷ8 (ΟΓ(οΥ 5 ονδάδη, σοηϑίίθι ἃ 4υ8- 

᾿ἰ5. διιϊπηὰ ϑυγαπ οἴοίαι. γορίαγοι χυοά ἰη ῥΙαρίϑ, 
φοραὶ ᾿η βασι π|}5 θεῖ, ΒοΟ οἱ 'μ 85 τὸ σι πα ἰδσοΓα 

Ρι οορῖι. Ὁ Ιοχιογ, ἰθ υ, ἀ6 σοι! 6 }}}5, ἐα 

Ροουμ 5 5 Θὲ ὀιίδιῃ ἰρ59 σογρυγα ἔυο υἱἱ το]ϊὶ διὶ 
ἰαϑυγϑιη οἱ ἀοίαιφαιοιθιν., ΠΠπἀ46 ἰη 816, Γυγουβ 

νἱποῖῖο,, οἱ ἘΠ} ἰμΐχυδιη οἰ ρ ἰΔι6 πη ἀχευρογαῖο. 

Διριγίαγο θινἷπὶ δδί ἢ] 406 (ΓΔ! ΓΕ, οἱ δ'π6 0[}Δ ργογ- 

8115 γδιΐοθὸ νην ΠΡ. Αἰἰδαηθη δὰ ἢος οἰἰδ πὶ ΡΔΓᾺ - 

ἰτς 6 .-ἴο. υἱ ἀπ! 05 ραιαγὶ5, φυδη) 1116 γε οχίζογα. 

43. Ροιονϊ 16 ἀα, εἰ τοί! 6ηὶ α (6 πιμμαγὶ, πὸ αὐυφγεετγὶς. 

Ηΐρο τΐπογα 1ΠΠ|5 51}} ; 861 πΠ6 ΠΙΡΟΓΙδ : δἷς δηΐῃ) βοϊοὶ 
ΒΟΙΡΟΓ ἰποογο, ΠΙΔΘἢἾ8. ρΆΡνὰ ᾿ηΐβοθι8. δὶ νϑγὸ Βς 

"ἶΠΟΓΔ δἰηὶ 1}}18, δυάίλπι 4} 4|16ι18 γαρίιηϊ, φυὶ πη6- 
γοιρίοἶθι5 814 ἰαγαιιιγ, οἱ ἀρ χ 8:0} ματγοηὶ ἷπ- 

οὐ ϊιν, οἱ ΡῈΡ ἐπἶ αὐὴν δάϊτυπι, οἱ ρου βιυμρίυβ 

μαγηϊοίυβοβ. Μηΐυνη λυ 16) ἰἶς θη υδιγαγίυπι Πυἦ 

[πυ8 Ἀρροί]δη!, 564 υϑι 5 ριον ΑἸΠ νογὸ ἰκ- 

ἰρεη οἶς, ἀΐσοη5, 1118 ἀδπάυπι 6550, ἃ υϊθυς 

ΗΝ}! γθοθρί ΓΟ "05 Ξρογαη5. 45, Αμαϊειῖς μία αἱ- 

εἴαπὶ ὁδὶ : δὶ ἶσος ργοχίιηι ἐμιμν, εἰ οὐἷο Ππαϑοϑὶς ἱπὲ- 
τἰσμηι ἰπμι. 44. Εσο αἀμίϑηι ἀἷοο υοὐΐδ; δ ἰσίς ἱπὶ- 

τἶσοθ4 υέξίΓΟ8, οἱ ΟΥ̓ 6 γΓῸ σαἰμπιιϊαμιίϑιις δι Ῥεγεεφιδπ- 
εἶδμα πυο8.; δοπο( οἰ ἡμιοὠϊοοιἶϑιις υοϑὶς,, δεπε[αςὶ! 
ἐϊδ φεὶ υος οὐδγμμ!, ἀξ. μέ εἰ(ἰς εἰημ σε Ῥαιγὶς πεείτὶ, ᾿ 

ημὶ οἰ ἱπ εαὐἰϊὶς,, φιιὶ εοἰθμι δι οΥγἰγὶ [οἷ δΆΡΟΥ ϑοπος 

εἰ πιαίοε, Εἰ γένϊ! δΡΕΤ ὑμιδῖοϑ εἰ ἐν δῖος. Ὑ1Δ6 ηιο - 

πιοο }{᾿π|ᾶν θΟΠογι}} σογυ 6πὶ ροβυΐ!. Ρ᾽ Ορίογο 
οηἶπὶ ἀυσοὶ, 01 00 σΟἰΔΡ 5 οὐράἀδηίος ἴοργα, δον 

οἰἰαπιὶ ἀσχίοιι ΠΧ} 410 ὑγῦθΓο, ΠΟΤ 6 (1 }}} [π|- 

εἷος! ΡΠ υμ Δ} !]ΘεΓ6, 56ι} οἰ δηφαιγίδη!ς δ ὑδεηὶ 

ΗΠ αγίτι. ΡῈΓ ἀπὸ με Ἰατα ἱποδάθγθ, υὧυἱ ηυοὰ [εἰς 

Ἰυα πη8)1.5 ὁγϊ οὑπὶ Ὁἱπηΐ ΓΔοἰ τα αὐδοίμογοβ. Εἰ 
ηυϊὰ, ᾿πυΐο5, 8 "η5}05 68ι ἢ ΠΙΌτν 45] Πεδὲ (μεΐαὶ ἤθη 

ἐμ νΐσινν μα θογα : μο «ὦ ΑἸ Ψυ}} ἈΠ ὦ ηἰ)υ5. Ναν 
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τὴν τίθησιν ὑπερδολήν. Ὥσπερ γὰρ ἐχεῖ χελεύει νι- 
χἂν ἐν τῷ πάσχειν, οὕτω χαὶ ἐνταῦθα τῷ ἀφαιρεῖσθαι 
πλείονα ὧν ὁ πλεονεχτῶν 77.795 προσεδόχη σε. Πλὴν οὐχἶ» 
ἀπλῷς αὐτὸ τέθειχεν, ἀλλὰ μετὰ προσθήχης. Οὐ γὰρ 
εἶπξ, Δὸς τῷ αἰτοῦντι τὸ ἱμάτιον, ἀλλὰ, Τῷ θέλοντί 

σοι χριθῆγαι" τουτέστιν, ἐὰν εἰς διχαστήριον ἕλχῃ 
χαὶ πράγματά σοι παρέχῃ. Καὶ ὥσπερ εἰπὼν μὴ χα- 
λεῖν μωρὸν, μηδὲ ὀργίζεσθαι εἰχῇ, προϊὼν πλέον 
ἀπήτησεν, ἡνίχα ἐχέλευσε χαὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα 
παρέχειν" οὕτω χαὶ ἐνταῦθα, εἰπὼν εὐνοεῖν τῷ ἀν- 
τιδίχῳ. πάλιν ἐπιτείνει τὸ ἐπίταγμα. Οὐ γὰρ δὴ μό- 
νον ἃ βούλεται: λαθεῖν χελεύει δοῦναι, ἀλλὰ χαὶ πλείονα 
ἐπιδείξασθαι φιλοτιμίαν. Τί οὖν; γυμνὸς μέλλω πε- 
ριιέναι ; φησίν. Οὐχ ἂν ἧμεν γυμνοὶ, εἰ τούτοις ἔπει- 
θόμεθα μετὰ ἀχριδείας - ἀλλὰ χαὶ πολλῷ πλείονα 
ἁπάντων ἂν ἣμεν περιδεδλημένοι. Πρῶτον μὲν γὰρ 
οὐδεὶς ἂν οὕτω διαχειμένοις 55 ἐπέθετο - δεύτερον δὲ, 

εἰ χαὶ ἔτυχέ τις οὕτως ἄγριος καὶ ἀνήμερος, ὡς καὶ 

μέχρι τοσούτου προελθεῖν, ἀλλὰ πολλῷ πλείους ἂν 
ἐφάνησαν οἱ τὸν οὕτω φιλοσοφοῦντα οὐχ ἱματίοις μό- 
νον, ἀλλὰ καὶ τῇ σαρχὶ τῇ ἑαυτῶν, εἴγε οἷόν τε ἧν, 
“εριδάλλοντες. 

γ΄. Εἰ δὲ καὶ ἐχρὴν γυμνὸν περιιέναι διὰ τοιαύτην 
φιλοσοφίαν, οὐδὲ οὕτως αἰσχρὸν Ἦν. Ἐπεὶ χαὶ ὁ ̓ Αδὰμ 
γυμνὸς ἦν ἐν τῷ παραδείσῳ, χαὶ οὐχ ἠσχύνετο" χαὶ 
ὁ Ἡσαΐας γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος, χαὶ πάντων Ἶονυ - 

δαίων λαμπρότερος ἦν χαὶ ὁ Ἰωσὴφ δὲ, ὅτε ἀπεδύ- 
σατο, τότε μάλιστα ἔλαμψεν. Οὐ γὰρ τὸ οὕτω γυ- 
μνοῦσθαι χαχὸν, ἀλλὰ τὸ οὕτως ἐνδύεσθαι, καθάπερ 
νῦν ἡμεῖς ἱματίοις πολυτελέσι, τοῦτο χαὶ αἰσχρὸν χαὶ 
καταγέλαστον. Διά τοι τοῦτο ἐχείνους μὲν ὁ Θεὸς ἐπ- 
ἥνεσε, τούτοις δὲ ἐγχαλεῖ, χαὶ διὰ προφητῶν χαὶ δι᾿ 
ἀποστόλων. Μὴ τοίνυν ἀδύνατα “εἶναι νομίζωμεν τὰ . 
ἐπιτάγματα. Καὶ γὰρ μετὰ τοῦ συμφέροντος σφόδυα 
ἐστὶν εὔχολα, ἐὰν νήφωμεν" χαὶ τοσοῦτον ἔχει τὸ 
χέρδυς, ὡς μὴ μόνον ἡμᾶς, ἀλλὰ χαὶ ἐχείνους τοὺς 
ἐπηρεάζοντας τὰ μέγιστα ὠφελεῖν. Καὶ τοῦτο μάλι- 
στα αὐτῶν ἐστι τὸ ἐξαίρετον, ὅτι πείθοντες 5' ἡμᾶς 
πάσχειν χαχῶς, διὰ τῶν αὐτῶν χαὶ τοὺς ποιοῦντα - 

διδάσχουσι φιλοσοφεῖν. Ὅταν γὰρ ἐχεῖνος μὲν ἡγῆται 
μέγα τὸ τὰ [257] ἑτέρων λαμθάνειν, σὺ δὲ αὐτῷ δεί- 
ξῃς; ὅτι σοι χοῦφον χαὶ ἃ μὴ αἰτεῖ δοῦναι, χαὶ ἀντίῥ- 
ῥοπον φιλοτιμίαν εἰσαγάγῃς τῆς ἐχείνου πτωχείας, 
χαὶ φιλοσοφίαν τῆς ἐχείνου πλεονεξίας, ἐννόησον ὅσης 
ἀπολαύσεται διδασχαλίας, οὐ διὰ ῥημάτων, ἀλλὰ διὰ 
πὧῶν ἔργων αὐτῶν παιδενόμενος χαταφρονεῖν μὲν χα- 
κίας, ἐφίεσθαι δὲ ἀρετῇ. Οὐδὲ γὰρ ἑαυτοῖς χρησί- 
μους ἡμᾶς εἶναι δ’ βούλεται ὁ Θεὸς, ἀλλὰ χαὶ τοῖς 
πλησίον ἄπασιν. Ἄν μὲν οὖν δῷς, χαὶ μὴ διχάσῃ, τὸ 
σαυτοῦ συμφέρον ἐζήτησας μόνον 55" ἂν δὲ προσδῷς 
χαὶ ἕτερον, χἀχεῖνον βελτίω ποιήσας ἐξέπεμψας. Τοι- 
οὔτόν ἐστι τὸ ἅλας, ὅπερ αὐτοὺς εἶναι βούλεται " χαὶ 
γὰρ ἑαυτὸ δ᾽ συγχροτεῖ, χαὶ τὰ ἄλλα διαχρατεῖ σώ- 
ματα, οἷς ἂν ὁμιλήσῃ " δ᾽ τοιοῦτόν ἐστι τὸ φῶς" χαὶ 
γὰρ ἑαυτῷ χαὶ τοῖς ἄλλοις φαίνει. Ἐπεὶ οὖν ἐν τάξει 
ὅδε τούτων χατέστησε, ὠφέλησον 5 χαὶ τὸν ἐν σκότῳ 
καθήμενον, χαὶ δίδαξον αὐτὸν, ὅτι οὐδὲ τὸ πρότερον 57 
βίᾳ ἔλαδε " πεῖσον ὅτε οὐχ ἑπηρέασεν. Οὕτω γὰρ χαὶ 
αὐτὸς αἰδεσιμώτερος ἔσῃ χαὶ σεμνότερος, ἐὰν δείξῃς 
ὅτι ἐχαρίσω, χαὶ οὐχ ἡρπάγης. Ποίησον τοίνυν αὐτοῦ 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΙ ΙΝ ΠΟΜΙΙ,.. ΧΥΤ. ος 

τὴν ἁμαρτίαν διὰ τῆς σῆς ἐπιειχείας φιλοτιμίαν σὴν» 
Εἰ δὲ μέγα τοῦτο εἶναι νομίζεις, ἀνάμεινον, χαὶ 

ὄψει σαφῶς, ὅτι οὐδέπω πρὸς τὸ τέλειον ἀπήντηχας. 
Οὐδὲ γὰρ ἐνταῦθα ἵσταταί σοι ὁ τοὺς περὶ ἀνεξιχα- 
χίας τιθεὶς νόμους, ἀλλὰ χαὶ περαιτέρω πρόεισιν, 
οὕτω λέγων" Ἐάν τίς σε ἀγγαρεύσῃ μίλιον ἕν, 
ὕπαγε μετ’ αὑτοῦ δύο. Εἶδες ὑπερθολὴν φιλοσοφίας : 
Μετὰ γοῦν τὸ δοῦνα! 55 τὸν χιτῶνα χαὶ τὸ ἱμάτιον, 
οὐδὲ εἰ γυμνῷ τῷ σώματι χρῖσθαι βούλοιτο ὁ ἐχθρὸς 
πρὸς ταλαιπωρίας 85 χαὶ πόνους, οὐδὲ οὕτως αὐτὸν 

δεῖ χωλύειν, φησί. Πάντα γὰρ βόδλεται χεχτήσθαι 
ἡμᾶς χοινὰ, χαὶ τὰ σώματα χαὶ τὰ χρήματα, χαὶ τοῖς 
δεομένοις 5" χαὶ τοῖς ὑδρίξουσι" τὸ μὲν γὰρ ἀνδρείας, 
τὸ δὲ φιλανθρωπίας ἐστί. Διὰ τοῦτο ἔλεγεν  ᾽᾿Εὔν τίς 
σε ἀγγαρεύσῃ μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὑτοῦ δύο" 
ἀνωτέρω σε ἀνάγων πάλιν, καὶ τὴν αὐτὴν φιλοτιμίαν 
ἐπιδείχνυσθαι χελεύων. Εἰ γὰρ ἅπερ ἀρχόμενος ἔλε- 
γεν, ἐλάττονα ὄντα τούτων πολλῷ, τοσούτους ἔχει 
μαχαρισμοὺς, ἐννόησον οἵα λῆξις τοὺς ταῦτα χατορ- 
θοῦντας ἀναμένει, χαὶ τίνες καὶ " πρὸ τῶν ἐπάθλων 
γίνονται, ἐν ἀνθρωπίνῳ σώματι χαὶ παθητῷ ἀπάθεια; 
ἅπασαν χατορθοῦντες. Ὅταν γὰρ μῆτε " ὕόρεσι χαὶ 
πληγαῖς, μὴτε χρημάτων ἀφαιρέσει δάχνωνται, μὴτε 
ἄλλῳ μηδενὶ εἴχωσι τοιούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐπιδαψιλεύων- 
ται τῷ πάθει μᾶλλον, σχόπησον οἵα αὑτοῖς χατα- 
σχευάζεται ἡ ψυχή. Διὰ δὴ τοῦτο ὅπερ ἐπὶ τῶν πλη- 
γῶν, ὅπερ ἐπὶ τῶν χρημάτων, τοῦτο χαὶ ἐνταῦθα 
ἐχέλευσε ποιεῖν. Τί γὰρ λέγω, φησὶν, ὕδριν χαὶ χρή- 
ματα; Κἂν αὐτῷ τῷ σώματί σου βούληται εἰς πόνον 
χρήσασθα,: χαὶ [398] χάματον, χαὶ τοῦτο ἀδίχως, πά- 
λιν νέχησον χαὶ ὑπέρδηθι τὴν ἄδιχον ἐπιθυμίαν ἐχεί- 
νου. Τὸ γὰρ ἀγγαρεῦσαι τοῦτό ἐστι, τὸ ἀδίχιυ; ἐλχύ- 
σαι, χαὶ ἄνευ λόγου τινὸς, χαὶ ἐπηρεάζοντα. ᾿Αλλ᾽ 

ὅμως χαὶ πρὸς τοῦτο ἔσο παρατεταγμένος, ὥστε πλέον 
παθεῖν, ἣ ἐχεῖνος βούλεται ποιῆσαι. Τῷ αἰτοῦντί σδ 
δίδου, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δαγείσασθαι μὴ 
ἀποστραφῇς. Ταῦτα ἐχείνων: ἐλάττονα “ ἀλλὰ μὴ 
θαυμάσῃς " τοῦτο γὰρ εἴωθεν ἀεὶ ποιεῖν, ἀναμιγνὺς 
«οἷς μεγάλοις τὰ μιχρά. Εἰ ὃὲ ταῦτα μιχρὰ πρὸς 
ἐχεῖνα, ἀχουέτωσαν οἱ τὰ ἑτέρων λαμόάνοντες, οἱ 
πόρναις τὰ ἑαυτῶν "3 διανέμοντες, χαὶ διπλῆν ἑχυτοῖς 

ἀνάπτοντες πυρὰν, χαὶ διὰ τῇς προσόδου τῆς ἀδίχου, 
χαὶ διὰ τῆς δαπάνης τῆς ὀλεθρίας. Δάνεισμα δὲ ἐν- 
ταῦθα οὐ τὸ μετὰ τῶν τόχων λέγει συμδόλαιον, ἀλλὰ 
τὴν χρῆσιν ἁπλῶς. ᾿Αλλαχοὺῦ ὃὲ αὑτὸ χαὶ ἐπιτείνει, 
λέγων ἐχείνοις διδόναι, παρ᾽ ὧν οὐ προσδοχῶμεν ἀπο- 
λαμδάνειν. ᾿Πχκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη" ᾿Αγαπήσεις τὸν 
πλησίον σου, καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. ᾿Εγὼ 
δὲ .1έγω ὑμῖν" ᾿Αγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καὶ 
εὔχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς δ᾽ εὐ.1ο- 
γεῖτε τοὺς χαταρωμέγους ὑμᾶς, κα.ϊῶς ποιεῖτε 
τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς ὅπως γένησθε ὅμοιοι "5 τοῦ 
Πατρὸς ὑμῶν τοῦ ὃν τοῖς οὐρωνοῖς " ὅτι ἀνατέ.1.1εε 
τὸν ἤ.λιον αὐτοῦ ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς, καὶ 
βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίχους. “Ὅρα τὴν χορω- 
νίδα τῶν ἀγαθῶν πῶς ἐπέθηχεν ἐσχάτην. Διὰ γὰρ 
τοῦτο παιδεύει, μὴ μόνον ῥαπιζόμενον " φέρειν, ἀλλὰ 
χαὶ παρέχειν τὴν δεξιὰν σιαγόνα, μηδὲ μόνον τῷ χι- 
πὥνι τὸ ἱμάτιον προστιθέναι, ἀλλὰ χαὶ δύο συνοδεύξιν 
μίλια τῷ ἕν ἀγγαρεύοντι, ἵνα τὸ πολλῷ πλέον τούτων 
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μετ᾽ εὐχολίας δέξῃ πάσης. Καὶ τί τούτων πλέον ὅστέ; 
φησί. Τὸ τὸν ποιοῦντα ταῦτα μηδὲ ἐχθρὸν ἔχειν " 
μᾶλλον δὲ καὶ τούτου ἕτερόν πι πλέον. Οὐ γὰρ εἶπε, 
Μὴ μισήσῃς, ἀλλὰ, ᾿Αγάπησογ" οὐχ εἶπε, Μὴ ἀδιχή- 
σης, ἀλλὰ "ἱ, Καλῶς ποίησον. 

δ' Εἰ δέ τις ἀχριθῶς ἐξετάσε:ε, χαὶ τούτων αὑτῶν 
ἑτέραν ὄψεται προσθήχην πολλῷ μείζονα τούτων. 
Οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς ἐχέλευσεν ἀγαπᾷν, ἀλλὰ χαὶ εὔχε- 
σθαι. Εἶδες ὅσους ἀνέδη͵ βαθμοὺς, καὶ πῶς εἰς αὐτὴν 

ἡμᾶς τὴν χορυφὴν ἔστησε τῆς ἀρετῆς; Σχόπει δὲ 
ἄνωθεν ἀριθμῶν. 4Ιρῶτός ἐστι βαθμὸς, μὴ ἄρχειν 
ἀδικίας " δεύτερος, μετὰ τὸ ἄρξασθαι 5, τοῖς ἔσοις 

ἀμύνασθαι 35 τρίτος, μὴ δρᾶσαι τὸν ἐπηρεάζοντα 
καῦτα ἃ ἔπαθεν, ἀλλ᾽ ἡσυχάσαι" τέταρτος, τὸ χαὶ 
πχρασχεῖν ἑαυτὸν εἰς τὸ παθεῖν χαχῶς " πέμπτος, τὸ 

χαὶ πλέον παρασχεῖν ἣ ἐχεῖνος βούλεται ὁ ποιήσας " 
ἕχτος, τὸ μὴ μισῆσαι τὸν ταῦτα ἐργασάμενον ἡ" ἔθδ- 
δομος, τὸ χαὶ ἀγαπῆσαι" ὄγδοος, τὸ καὶ εὐεργετῇ σαι" 
ἔννατος, τὸ χαὶ τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ παραχαλεῖν. Εἶδες 
ὕψος φιλοσοφίας ; Δ'ά τοι τοῦτο χαὶ λαμπρὸν τὸ ἔπ- 
αθλον ἔχει. Ἑπειδὴ γὰρ μέγα ἣν τὸ ἐπίταγμα, χαὶ 
νΞανιχῆς δεόμενον ψυχῆς χαὶ πολλῆς τῆς σπουδῆς, 

[329 καὶ μισθὸν αὐτῷ τίθησι τοιοῦτον, οἵον οὐδενὶ 
τῶν προτέρων. Οὐ γὰρ γῆς ἐνταῦθα μέμνηται, χαθά- 
περ ἐπὶ τῶν πράων" οὔ!ε παραχλήσεως χαὶ ἐλέου, 
χαθάπερ ἐπὶ τῶν πενθούντων χαὶ ἐλεημόνων" οὔτε 
βασιλεία: οὐρανῶν “ ἀλλ᾽ ὃ πάντων τούτων ἦν φριχω- 
δέστερην, τὸ γενέσθαι ὁμοίου: τῷ Θεῷ, ὡς ἀνθρώπους 
γενέσθαι εἰχός. “Ὅπως γὰρ γένησθε ", φησὶν, ὅμοιοι 
τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Σὺ δέ μοι πα- 
ρατήρε:, πῶς οὐδὲ ἐνταῦθα, οὐδὲ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν 

Πατέρα ἑαυτοῦ χαλεΐ " ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν θεὸν χαὶ βασιλέα 
μέγαν, ὅτε περὶ τῶν ὄρχων διελέγετο" ἐνταῦθα δὲ 
Πατέρα αὐτῶν. Ποιεῖ δὲ τοῦτο, τῷ προτήχοντι χαιρῷ 
τοὺς περὶ τούτων τηρῶν λόγους. Εἶτα καὶ προσάγων ὃ 
τὴν ὁμοιότητα, φησὶν, ὅτι Τὸν ἤλιον αὐτοῦ ἀνα- 
τέλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς, καὶ βρέχει ἐπὶ 
δικαίους καὶ ἀδίχους. Καὶ γὰρ αὐτὸς " οὐ μόνον οὐ 
εἰσεΐξ, φησὶν, ἀλλὰ χαὶ εὐεργετεῖ τοὺς ὑδρίξοντας. 
Καίτοιγε οὐδαμοῦ τὸ ὅ γινόμενον ἴσον, οὐ μόνον διὰ 
τὴν τῆς εὐεργεσίας ὑπερδολὴν, ἀλλὰ χαὶ διὰ τὴν τῆς 
ἀξίας ὑπεροχήν. Σὺ μὲν γὰρ παρὰ τοῦ ὁμοδούλου 
χαταφρυνῇ, ἐχεῖνος δὲ παρὰ τοῦ δούλου χαὶ μυρία 
εὐεργετηθέντος " χαὶ σὺ μὲν ῥήματα χαρίζῃ εὐχόμε- 
νὸς ὑπὲρ αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ πράγματα πολὺ μεγάλα χαὶ 
θαυμαστὰ, τὸν ἥλιον ἀνάπτων, χαὶ τοὺς ἐτησίους 

διύρους διδούς. ᾿Αλλ᾽ ὅμως χαὶ οὕτω δίδωμι ἴσον 

εἷναι, ὡς ἄνθρωπον ἐγχωρεῖ εἶναι. Μὴ τοίνυν μίσει 
τὺν ποιυῦντα χαχῶς, τοιούτων ὄντα σοι πρόξενον ἀγα- 

θῶν, χαὶ εἰς τοσαύτην ἄγοντά σε τιμήν μὴ χαταρῶ 
τῷ ἐπηφεάζοντι" ἐπεὶ τὸν μὲν πόνον ὑπέστης, τοῦ δὲ 
χαρποὺῦ ἀπεστερήθης χαὶ τὴν μὲν ζημίαν οἴσεις, 
τὸν δὲ μισθὸν ἀπολεῖς " ὅπερ ἐσχάτης ἐστὶν ἀνοίας, 
πἢ χαλεπώτερον ὑπομείναντας, τὸ ἔλαττον τούτου μὴ 
φέρειν. Καὶ πῶς ἕνι τοῦτο γενέσθαι; φησί. Θεὸν ἰδὼν 
ἄνθρωπον γενόμενον, χαὶ τοσοῦτον χαταδάντα, καὶ 
“οσαῦτα παθόντα διὰ σὲ. ἐρωτᾶς ἕτι καὶ ἀμφιθάλλεις, 
πῶς δυνατὸν τοῖς ὁμοδούλοις ἀφεῖναι τὰς ἀδιχίας ; 
Οὐχ ἀχούεις αὑτοῦ ἐν τῷ σταυρῷ λέγοντος" Ἄφες 

"1 ἀλλὰ] αι]. καὶ (. 

5. ΖΌΑΝΝΙ5 ΟΠ ΥΘΌΘΤΟΝΙ ΔΒΟΙΕΡ, ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4970 

αὐτοῖς " οὗ γὰρ οἵδασι τί ποιοῦσιν, Οὐχ ἀχούεις 

Παύλου λέγοντος, ὅτι ᾽0 ἀναδὰς ἄνω καὶ καθήμε- 

γος ἐν δεξιᾷ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν, Οὐχ ὁρᾷς ὅτι 

χαὶ μετὰ τὸν σταυρὸν χαὶ μετὰ τὴν ἀνάληψιν, τοῖς 

ἀνῃρηχόσιν Ἰουδαίοις ἔπεμπε " τοὺς ἀποστόλους τὰ 

μυρία οἴσοντας ἀγαθὰ, καὶ ταῦτα μυρία μέλλοντας 

παρ᾽ αὑτῶν πάσχειν δεινά; ᾿Αλλὰ σὺ μεγάλα ἵδίχη- 

σαι : Καὶ τί τοιοῦτον πέπονθας, οἷον ὁ σὸς Δεσπότης, 

δεσμούμενος, μαστιζόμενος, ῥαπιζόμενος, παρὰ οἶχε- 

τῶν ἐμπτυόμενος, θάνατον ὑπομένων, καὶ θάνατον 

τὸν ᾿ θανάτων ἁπάντων αἴσχιστον, μετὰ μυρίας 5 
εὐεργεσίας ; Εἰ δὲ χαὶ μεγάλα ἡδίχησαι, καὶ διὰ τοῦτο 

μάλιστα εὐεργέτησον, ἵνα χαὶ σαυτῷ λαμπρότερον 

ποιήσῃς τὸν στέφανον, καὶ τὸν ἀδελφὸν τῆς ἐσχάττςς 

ἀπαλλάξῃς ἀῤῥωστίας. Ἐπεὶ χαὶ οἱ " ἰατροὶ, ὅταν 
λαχτίξζωνται χαὶ ὑδρίξωνται παρὰ τῶν [240] μαινο- 
μένων, τότε μάλιστα αὐτοὺς ἐλεοῦσι, καὶ παρασχενά- 

ζονται πρὸς τὴν ἐχείνων διόρθωσιν, εἰδότες ὅτι τῆς 
ὑπερθολῇς τοῦ νοσήματος ἡ ὕδρις ἐστί. Καὶ σὺ τοίνυν 
ταύτην περὶ τῶν ἐπιδουλενόντων ἔχε τὴν γνώμην, 
χαὶ οὕτω χέχρησο τοῖς ἀδιχοῦσιν " ἐχεῖνοι γάρ εἰσι 
μάλιστα οἱ νοσοῦντες χαὶ τὴν βίαν ὑπομένοντες ἅπα- 

'σαν 39, ᾿Απάλλαξον τοίνυν αὐτὸν τῆς χαλεπῆς ταύτης 
ἐπηρείας, χαὶ δὸς ἀφεῖναι τὴν ὀργὴν, χαὶ δαίμονος 
ἐλευθέρωσον χαλεποῦ, τοῦ θυμοῦ. Καὶ γὰρ δαιμονῶν- 
τας 1! ἐὰν ἴδωμεν, δαχρύομεν, οὐχὶ χαὶ αὐτοὶ ᾽" 
σπουδάζομεν δαιμονᾷν. Τοῦτο καὶ νῦν ποιῶμεν ἐπὶ 
τῶν ὀργιζομένων" χαὶ γὰρ ἐχεΐνοις ἐοίχασιν οἱ θυμού- 
μένοι " μᾶλλον δὲ χἀχείνων εἰσὶν ἀθλιώτεροι, μετὰ 
αἰσθήσεως μαινόμενοι. Διὸ χαὶ ἀσύγγνωστος αὑτῶν ἡ 
παραπληξία. 

ε΄. Μὴ τοίνυν ἐπέμδαινε χειμένῳ, ἀλλὰ χαὶ ἐλέει Καὶ 
γὰρ ἂν 1} ὑπὸ χολῆς ἐνοχλούμενον χαὶ σχοτοδινιῶντα 
καὶ ἐμέσαι ἐπειγόμενον τὸν πονηρὸν τοῦτον χυμὸν 
ἴδωμεν, χεῖρα ὁρέγομεν, χαὶ διαδαστάζομεν σπαρατ- 
πόμενον, χἂν τὸ ἱμάτιον μολύνωμεν, οὐχ ἔπιστρε - 
φόμεθα '", ἀλλ᾽ ἕν μόνον ζητοῦμεν, ὅπως ἐχεῖνον 
ἀπαλλάξωμεν τῆς χαλεπῆς ταύτης στενοχωρίας. 
Τοῦτο τοίνυν χαὶ ἐπὶ τούτων ποιῶμεν, καὶ διαδαστά- 
ζωμεν ἐμοῦντας χαὶ σπαραττομένους" μηδὲ πρότερον 
ἀφῶμεν, ἕως ἂν ἅπασαν ἀπόθηται τὴν πιχρίαν. Καὶ 
τότε σοι χάριν εἴσεται μεγίστην" ἐπειδὰν παύσηται, 
τότε γνώσεται σαφῶς, ὅσης αὐτὸν ἀπήλλαξας ταρα- 

χῆς. Καὶ τί λέγω τὴν παρ᾽ ἐχείνου χάριν ; Ὁ γὰρ 
Θεός σε εὐθέως στεφανώσει, χαὶ μυρίοις ἀμείψεται 
χαλοῖς, ὅτι σου τὸν ἀδελφὸν νοσήματος ἡλευθέρωσας 
χαλεποῦ χἀχεῖνος δὲ ὡς Δεσπότην τιμήσει, δια παν- 
τὺς αἰδούμενός σου τὴν ἐπιείκειαν. Οὐχ ὁρᾷς τὰς τι- 
χτούσας γυναῖχας, πῶς δάχνουσι τὰς παρεστώσας, 

καὶ οὐχ ἀλγοῦσιν ἐχεῖναι: ; μᾶλλον ὃΣ ἀλγοῦσι μὲν, 
φέρουσι δὲ γενναίως, καὶ συναλγοῦσι ταῖς ὁδυνωμένα:ς 

χαὶ διαχοπτομέναις ὑπὸ τῆς ὠδῖνος. Ταύτας καὶ σὺ 
ζήλωσον, χαὶ μὴ γίνου μαλαχώτερος γυναιχῶν. 
Ἐπειδὰν γὰρ τέχωσιν αἱ γυναΐχες αὗται ( γυναιχῶν 
γάρ εἶσ: μιχροψυχότεροι), τότε σΞ τὸν ἄνδρα εἴσονται. 
Εἰ δὲ βαρέα τὰ ἐπιτάγματα, ἐννόησον ὅτι διὰ τοῦτο 
παρεγένετο ὁ Χριστὸς, ἵνα ταῦτα ἐν τῇ ἡμετέρᾳ χα- 
ταφυτεύσῃ διανοίᾳ, ἵνα χαὶ ἐχθροῖς καὶ φίλοις χρη- 
σίμους χατασχενάσῃ. Διὰ τοῦτο χαὶ ἑχατέρων τούτων 

98 ἄρξαι Ε. Τοῖνβ ἰοίυ5 πῃ νυΐξο ἰορίίυν : μετὰ τὸ ἄρξασθαι, τὸν ἀδιχοῦντα τοῖς 
ἴσοις μὴ ἀμύνεσθαι. γέγυε τὸν ἀδιχοῦντα ἀδϑηηϊ ἐπ οἰμπἰυυ8. Νεράπίθηι ραγιουΐδιπ οὐ οὑπὶ 1. ἐο}. 
Ε,. ἀοϊανεγί, ἴθ δάποιϊ. ἀϊοίυγι8. δια. 39 ἀμύνεσθαι Β. (ἰ, ΕΝ. Μυχ ἅπερ ἔπαθεν Α. Β. Ε΄. 
Β. Ὁ. Ε. " γὰρ γένησθε] γένησθε γὰρ Α. γὰρ οηι. Εὐὰ. ρΡ. 
οἱ «08 » ἅμ. Βει. ργοίεγοπς 66. εἰδι6γἴ οὐπὶ δον. προϊών. 
βοουίιβ 6ε51 Μοιιοῖ. " αὐτὸς] καὶ αὐτὸς (ὐ. Ε΄. ἢ τὸ! τοῦτοα. (. “ἔπεμψε Β. Ε΄. 7 τὸν] τῶν Β. Ὁ. 
τὰς μυρίας (. Ε. μι.» καὶ Δι. μεγάλα οηϊ. Β. Κ΄. 
[πἰγρρ. Ἵ δαιμονῶντα ἢ... Εἰ, 1 αὐτοὶ] κἀἀ. δὲ Εάι), οὐχ ἕνα καὶ αὑτοὶ (. 

"8 ἐπεστρεφόμεθα) 510 Ομ 05 το]. ἀποστοερόμεθα ΕαθᾺ. Ὑοαξ, μη ἐνοχλούμενον, Ε, ροϑί χολῆς Εμμ. 

ἐργαζόμενον 
Ῥ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Β. Ε΄. ὃ προσάγων] ὅς ΚΒ. 
ἵτα ἐπεξηγούμενος τὴν ὁμοιότητα. ὅ4γν. εἡΠ|6ῆι 

5 μυρίας) 
19 ἄπασαν οἴῃ. ΒΞ. 0. Ε΄. Τυδιίυ 

12 ἃν} τἀ. τινα ἢ, ἢ!4))εἱ, β6ιὶ 
8 οἱ ηη). Α. (. 
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ὁπΐην αἷς, Νὰ οὐΐο ᾿αυδας, δοὰ, ὈΠΠσ6 : μοη Οἰχὶ!, 

Νο σάλα, 5Ξει), [βοηείκοϊ!ο. 

4. Νουέιι Οἰιγὶ διαὶ ἐγσα ἱπϊπιῖσος ο[βεὶὶ σγιίιι5. --- 

δὲ 5 ν6γὸ [τς δοσύγαι Ἔχ ογανογῖι, αἰλυὰ νι μου 

Δι ϊαπιοπίυπι ἰν͵8 Ἰοηψα πν8}0.5. ΝΟ ΘΠ Ὶ ΠῚ 5011}}} [1155]} 

αἰ ῆσοτα, 564 οἱ ψγὸ [18 ογλγθ. ὙἹάθιν᾽ 405 ἀδοοπάθ- 

εἶς φτδάυβ, οἱ φιοπιοίο π08 ἴῃ ᾿ρβιιπὶ ν᾽ υῖα 15 ΟΠ ΠΊΘΙΙ 

«οπϑριἀανῖι } (οπβίάογοβ το πὶ 605. ἃ ὈγΪποῖρί0 ὁπι:- 

ιπογᾶμπ8. Ῥγίπιυβ ργδάυβ δὶ, ἤϑη ἐπ μγίϑιη ἰμΈΘΓΓΘ ; 

δοσπηάιβ, υδὲ ἱπσαρία 651 ἰμ  αγία, ποι ΠΠ|81 ραγὶ Υἱοα 

εἰ] εἰβεΐ ; τογεῖι8, ον ἰΐδεγθ ἰν δ σηίοιῃ ἰἀΐρϑιαι αιοά 

ΡΆ551:15 65, 866 4650 6Γ6 ; ΠυΔΡΙΙ5., 50 ἰρδιπι Οἴἴογγο 

δά πιλ]επν ραιϊοηάυπι ; 48, ΙΓ ἢΠΠ| ῬΓΈΌΕΘΓΟ, 

4ύδῖη ἦρβ6 νο]ῖ αυὶ πιδῖππὶ ἱπι!} ; δυχίι5., ΠΟ Οὐἶο 

ΒΑ ΘΙ ἢ απὶ φαΐ τα]18 ἀφουὶὶ ; βαρι πυ5, ἰρϑυπὶ Θἐἰδιὴ 

ἀπίσογα ; οοίινηβ, ἱμδὶ "οποίμοογα : πομϑ, θ6ιιπ οἰϊλιη 

γτγὺ ἦμ80 ργϑοαγί. Υ᾽αἰϑβυΐι" ρ]ΟΒορ ἢ α συ ποι Υ̓ Ιάθο 

οἰἴπ! δρίθμάϊάσμῃ {Π|6 ρτοιπίθ. "9 ε. Θυΐα οπὶπὶ 

παρῆι μγβοθρίηπι ΓΑΙ, Ἀ6 8. ΓΟΙῸ ΟΡΠ5. ΠΩ θοΡΑὶ 

Δηΐπιο, τη ρηληυὸ αἰ Πφοηεία, πιαγεθίοιι ΠΠ| σομϑιίτυϊ 

(]θ.,. αλ]δν ΜῈ} ρτγίογυμι. Νοὸὰ διΐμν [ΘΡΓδΙη 

Ἰιΐας οὐ θη ογαὶ, οἱ σι} ὧδ ἡ ἰ 005 φόογαί ΜΟῚ] 

ὀοπβοϊοηοι. οἱ τηϊκογισογαΐατη, υἱ εἴπ ἀ6 Ἰηφοη- 

εἰν 5. οἱ (ὁ με] δογισογ ἰυβ ; ἀολ (ὁ τόση σφ ογυμ : 

50 αιοιυ οὐλΐθ πλ ΓΆ}}5ϑἰσιαπι γαῖ, φυρσά Πογθρὶ 

θ)εῖ εἰ 65., φυλήν ρόδϑυηϊ ΒΟ Π68. ̓ ρδὶ 6556 5ἷ- 

μ]65. {71 δἰ 118, ᾿π4ι}!, δέηθη 65 Ῥαιτὶς υδειτὶ ηεμὶ ἱπ σα 

εἰ. Τιι νϑγὸ οὔβοῦνϑϑ νη, ἰρέυπι ΠΟ] 06 ἰΝδ, 6716 

ἰῃ δυρογίουίθυς Ραΐγοπὶ δι πὶ γΟΘΙΓΘ ; 566 {ΠΠ|6 αὐΐ- 

ἀε θόυπ οἱ τορθην ἸΠΔΦΠΌΠῚ,, ΟΠ ἀ5. {πιγὰ πη {15 

ααὶτ : ᾿ς νογοὸ Ραίγοιη ἰρϑόγιπι. [ἃ ν γὸ ἃρὶ! [05 0- 

ηποινὰϊ πιράοθ ἴῃ Ορρογίυν πὶ ἰοπΊριι8 ΓΘΒΘΓΝΆΠ8. 

Ὀοϊνϊα ἦι ψμγοργθδϑ 8.}}}}}ΠυΔ| ποῖ {Π᾿πὶ ἀδοἰαγαί : 

()μὶ δοίοηι δμμηι οτἰγὶ [αοὶΐ δΡΕΡ ϑοιιθ8 οἱ Ἠϊιίος, εἰ 

Ρέμι δμρεν ἡμεῖος εἰ ἱπ)μδίος. Εϊοηὶπι 1Π|05 πὺ ἢ ἸΠ060 

ποη οὐἶτ, ἰηχυῖ, 56ι} διαπι θδηοίϊοἰο αἰ οἰ 605 4υ] 56 

ἐπ]υγία «ἤϊείανι. Ουδιπαιδπι ἢμ}|4 51} ᾿ς πῃ ΓΘ δη08- 

Π145, πον 8010} ργογίοῦ "δηδί οἷ! πιασιηΐηοπι, 8564 

εἰΐπν ργορῖον ἀϊσηϊαι}5 οδμἰπαπιίαιι. Τὰ δπίπι ἃ ουι- 
δοῦν ἀδορίοογίβ, 6 δυ16ΠῈ ἃ δ6γνὸ ἥυδπ) 56 ΧΟ ἢ 5 

"οπο οι 5. αἰδοῖ ; οἱ τὰ αυἱάδιι νογῦλ ἀ0η28, ἀυπὶ 

θυ ΠΠῸ ργασαγὶβ, 116 σογὺ γο8 δα πιηοάιϊπι πιδβηδ8 οἱ 

μ} ΓΔ 01165, 5016} ΔΟσΟ Π]6η8 6( ἀμ 0}058 ᾿πηΠ Γ6 5 ΒΕ0ρ06- 

ἀϊλη5 ". Αἰἰδιη6ῃ 516 σοπ 660 [6 Ξηυ δ θη 6556, 4ι|8η- 

ἀν ρΡοϊαδὶ μοπιο. Νὰ ἰίάχυθ οιὐἱο Δ θ 688. Βοιμίπθηι 

«με τ6 πν8]0 δἰποὶξ, οὐπὶ εἰδὲ τοὶ θομν δ σοποὶ ἶοὶ, οἱ δά 
«τ (6 Ποπογοπὶ ἀυοδὶ : "6 Π]2}6 61028 οἱ αιΐ 6 

ἄλίθμο Δ Π|ο} : αἸοαυΐ οἱ ἸαὈΟΓΘΙΝ δυ51} 6 05, δἱ 6118 
(τυσῖυ ρείνα ογὶ8 ἢ ἀδπηηιπὶ ἴδγαβ οἱ πιογοθάθπι ροῦ- 

εἰ65 ; ́ᾳυοά οσίγοιπα 6581 (διηθη5, 4004 8011: 6. οὐπὶ 

ἐτανίογα σϑεἰπυδγίπιυ8, πεϊπογᾶ ΠΟ [Ἔγάπιι8. Εἰ 4ιο- 

"οὐ, ἐπηυΐ88, ροϊοϑὶ ᾿ος {ετὶ ἢ ὕυπι ἤδιπι νὴ 1688 

ποιΐνθηι [οῖυπὶ ἰΔπίιη1 ἀΘϑΟ ΘΠ 1556, 6( (14 ΡΓῸ ἰ6 

» 8511} 6586. ἱπίΟΓΓΟβῚ8 Δ 0 δἱ δι 18. συοπιοο 

ῬΟπϑι 5. {Π) Γι. ΘΟΏΒΟΓΝ]5. ΓΟΠΊ ΘΓ ἢ Νοῖ 9045 

ἢ ἰν ἀγὸς αἰοδιθιη : Δ) δι6 ἐ{{|8 ; ποὴ οϑἷηὶ 

δεὶμπΐ ηιϊά [αοἰμπῖ ([κις. 95, 54) Ὁ Νοιῖὶ διιὰϊ8 Ραυΐυπὶ 

Ἅ ὑπὺς παΡοϊ, οἱ φιιαδὶ απημα ποὶδ δοίυέὴς (γΓἰδι6. 

ΙΝ ΜΔΤΤΙ Δ ΌΝ Π0Π1.. ΧΥΤΙ. 419 

ἀϊεδιήθιη : Ομ ἀϑοθμαδ! δαγδιηὶ,, οἱ δο θὲ ἵῃ ἀοαίοτα, 
ἱπιεγροίαι! μγυ ποϑὶς (οηι. ὃ, 847} Νοη νὶἀδ5 φθομίηη 
Ροβί ογποοπὶ εἰ Ἀβοεπδίομθι δυ:5, οἱ 56. ἰμτογίδ- 
ἐγ, Ὠἰβογὶ! δροβίοϊυβ, 4υἱ ΒΟχΟ 8 ἱροῖ5 ἀὔδγγομὶξ 
νόομδ, ᾿ψπ6. οὑπὶ μ}}Π|6 81) ᾿ρ5ῖ8. ρ ϑιγὶ ϑββϑηὶ πηαία 3 
Αἵ ᾿αβὺΝ δαἀιηοάιηη 65 ἢ ΕἸ αὐ τλπ πὶ ρά55018 6υ, 
4ιδηλ ἢ [ΟΠ 15 ἴπ|8}8, νἱποίι18, ΠΟ]. 0}}}5 σἴπδιις, [Ὡς 
εἰ ἰἴυ.5,. Ὁ 56 νἢ5 ΘΟ ΘΟ 115, ὨΙΟΓΙΘ ἢ) ρΆ5519, ΙΠΟΓίδε 
ΟΠΊΏΙ.ἢ 1 Γ 5512}, {6 ροϑὲ ἢν} }16 {Π|4ἰὰ θ6η6- 
Ποῖ 1 δ᾽ ῬΟΓΓῸ τρμ]ίμτη [Ἐπ 05 58, 460 πμαχίπια ἐμ ϑἰϑ 
θεποῆεϊ οοπίδν,, εὶ δὲ εἰ] ΞΡ η ἀἰοταιν μϑοῖδβ οὐγοὸ- 
Πἢ, δἵ {ΓΤ Ὁ ἃ ΓΑ βδι!0 γῦο ᾿ἰθ6γο8. Νδ οἱ 
"6. οἱ, φυληὰ 0 στὸ {ιγοθῖα σα οἴδυ5. οἱ ἰη] υγὶ]5 
ἐπ ροϊπα τα, ἴαμα ᾿μαχί ᾿θ505. ΓΤ ἰ56ΓΆ ἢ, οἱ κα 

β8 Π!Δ16ηΔ ἰρ5]5 ΓΟδ πο πάδπιὶ 8686 Ὡρριγᾶη!, σηΆΓΙ 

σΟμ υΠ|6118}} Πα ἢν ἃ νοι εἶ τπογυὶ ργοβοίβεὶ. Εὶ τὰ 

Ἰιδηη6 ἤδη ΟἰΓΟΔ ᾿η5᾽ Δίου 6. ἰο δῖ. βαπιθη τη, 510- 

]Πυ6 ογῴα [:οὐ δι 5 [6 βΉΓΑΝ : ΠῚ παρα δυο «οἱ 

ΓΟ ΠΊΟΓΡΟ ᾿θογδηὶ οἱ νι μαι π} 1ΠΓ Ομποῖῃ. Εἰ θυ 

ἰφίτυγ 6} ἃ σγηνὶ Ιδῖ9 ἀληηη0, εἰ Δ Ορόγηην πὶ ἰτ8 πὶ 
ΓΟ 21 ; ἃ 5 νῸ ἀθ 0 η 6, ΠΟΠῚΡ6 ἴπγογρ, ογῖρο. Νιμὶ 

δυπὶ ἀπ οπίδοο08 νἱἀοιηῖι5, ᾿ΔΕΡΥ ΔΓ, ΠΘΙ 6 511|- 

ἀοιμη5 ἱρϑὶ ἃ ἀχθοια σι ιτγὶ. Πὺς ἰσίίυν Ἔρζὰ ἰγᾶϊο5 

16 [ΔοΙ Δ ΠΊ08 ; ΠῚ 5 5: Π|}{65 διη1 ἐγ σου 1} 5 ἰμο ἢΠΠ|8 

ΠΙΙΒΟΓΙΟΓΟ5. 50η1., 41| 56 51:8. πα σγὶ8 ᾿ΠΒΆΠΪΌΠ:. 
Θπϑμοῦγόηι ᾿Πογυπν Δηνδηἶ ὙΘη ΙΑ ΠΟῚ ΠΠΘΓΘΙΠΓ. 

δ. Νὰ ᾿ΙΔὺ6 Δοοηίθην ἰπ να .8, ἴωιο ΡΟ 5. ̓ρ51}}) 
μι ΐϑογαΓ. Νά δὶ Πυδπρίδπι ν᾽ ἀδλμυ8 ἃ υ}]6 Ἔχ ΘΙ ἃ - 

(πὶ οἱ νοῦ ϊψῖα σηρίυπη, 86 ργάνυπι {ΠΠ᾿πππὴ [ΠΌΤΟΝ 

ΘΥΟΠΊΟΓΟ [δϑι]ηδΔηΐ6Π), πιδηθηι ροΓΓΪ Ἰ ΠΙ 8, οἱ 5ἷς 2 9]- 

ἰδίυπη 50 5.6} 31}115,6{18ι}8ὲ ρα ἢ απ ᾿Π 40} πο ηγ5,.}}}}}} 

ουγαμηι5; 56 ἰ( β8οἴυπι συν δηνι8, αἱ Πα 1) ἃ σγανὶ 

δυλαπηνοι! δι υ5ι18 ἀγιϑίηι5. Ηος ἰίδ4ι6 ογρα ἰϑῖοβ 

οἰΐδι} ἀσϑι 8, 8086 6 Πηι1 8 νΟΙ 6 Ώ [68 οἱ ἀμ δίοϑ, 

Π6416 ρευ5 ἀϊ πη  ἰληνυ5, 4ιδη} ἰλπς ἀολαγ ἐπ πὶ 

ΘΠ}}}6Π) (ἰἐροϑυόγῖ. ὅν ας εἰ] σγαιί5. Πα θ6ηὶ 
"ηδχ[πη85, αὐτὴ αυϊενογίηι : τυ πο ἰ5 οἰαγὰ ουρηυϑθοοεῖ, ἃ 

4υϑηῖ4 ΠΠ᾿υπὶ ρογιυγθαιΐοπα δγθγ5. Εἰ συ “ἴσο αὖ 

ἱ||0 εἰ] σγϑιΐδπν 6556 γοίδγαμἝαιν ᾿ ΝΆ ἢ} 16 θθΝ}5 βιδίϊη 

σογοΟηΔΪ., οἱ ἱπημπιδγὶβ γομ ΟΓα "1 θΟηΐ5, φυΐα [γὰ- 

(ΓΘ ἰθυπὶ ἃ βγαν! ΠΟΥ} ᾿ἰθαγῶϑιὶ : 864 οἰἰαπὶ ἢΠΠ|6 ἰς 

υἱ ἀοιπίπιιην ἰνοιογα] νι, ἰυδηι Ομ ΓανεΡ 5 Η10- 

ἀογαιοηοπι. Απηυη Υἱ.8 ργίθ!65 πιυ ]ἰ6Γ68, 4Π01η0- 

ἀο νἱοὶπὰβ 5} ἱ τηογίθαηι, οἱ {Π|π| ἰδιῆθη ποὴ ἀοίοῃ! 
Ιηἴὸ ἀοίδηϊ, 504 ΠῚ πὰ ΓΟγυ ον [ἀγἱ, οἱ ΘΟΙ 56 ΓᾺ - 

(ἰο6 ἀυσαμίιν ογρὰ ἋΟἰδ! 65 οἱ ἃ ρΆΓ( ἀἰδδθοίδϑ. 

Ε΄Δ5 τ: αυοημο ἐμ γα σης 518 ᾿ρϑὶϑ πι|0} 16 Γ] 08 

ΠΟ οΓ. μπὶ οἷν ρορογογίηϊ τυ] 6 Γ68 ἰϑῖ8 (πηυ}}6 - 
γἰθυ9 φυΐμρα 8ιιῖ 1} εἰσὶ πού θμ 8 ργυπιρι!οΓ65)), 

ἴυπς ἰ6 νἵἴγι) 6586 οοφηοϑοθηῖ. Αυοά κἱ φγηνία ᾿ς 

ργϑοθρία βυμὶ, οὐρίία ἰάθο γοηΐἶ556 ΟἨγίβίυπ), υἱ [πΠ25ς 
ἴῃ δηἰπιὶβ ποβιίγὶ8 ἰηβογογαί, αἱ ΠῸΒ οἱ δι ἰοἷδ οἱ ἰμ ἢ η]- 

εἷβ υἱ165 6ΠίοΘΡοι. [060 Δι θόγυπὶ ουγδιηῃ ΘΌΓΘΓΟ }1.- 

μοὶ ; [γαΐγυμῃ, οὐπὶ ἀἰεὶί, δὲ οὔέιε πιμπιις ἱμδὴὶ ; 

ἑπἰππἰσογαπι, συπὶ Ἰορα δίδίῃ ἢ υἱ ᾿ρ805 ἀϊ 745, οἱ ὮΓῸ 

ἱροὶβ ογες, Νϑᾳια Πεὶ ἰδπίυμη Ἔχαπιρίο δὰ ἰοὺ Πογίδ- 

ἴᾳΓ, νϑγυιῃ οἰΐδην δχ οοη Γαγίο : π8π|, 40. δὲ αἰ ἐδχετὶ- 

εἶα, ἰηηυΐ!, δος 4ιιῖ υοε αἰίσαπί, μαι πιότοθάσηι βαθέ- 
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δὲ εὶς ὃ πολ δἰ μιιϑεαπὶ μος [ὠεἷμηι ἢ [196 οἱ Ῥαυΐὰβ 

Αἰῖ : Δοπάμμι μόημε αὐ ξαμφαίποηι τοδί ει οοπίτα ρέ0- 

εαἱμπὶ ρμεσπαπίες ( Πεὐτ. 13. 4). 851 ἰσίίυγ ἤος [ΘΟΕ Γ8, 
διπῃ θ60 5.28 ; 5ἱ 'Ὸς γι ογῖδ, αὕτη μὲ] Δ 8. 

ΥἸώδε" φυομεθάο πο} (Δι 581 με εοδρίογιι πιδριηϊυ- 

ἀο, φυλιῖι μεγοομόγυηι ΟΠ γαπιϊὰ 3. Νο 5486 οορῖι6 -. 

1η05 Εἰ [οὶ ργασερίιπ) 6586, δοά πηογοδάδῃηι ἰπ πιδῆ- 

ἴδηι γονοοθηνι5, σΟμ δἰ ἀὀγοπγιβαι6 ουΐ 5᾽ πεῖ ]65 οἤΠὶεἰα- 

ΒΙΌΓ, 8] γϑαία ""Ὸ 8 β6ϑϑογ 5, οἱ αι θυ8 ΘΧ ΠΟ ΠΙΌΓ, 

δὶ ρθοοοιμυ5. Εἰ ̓αίγοπι ἰἰδηυα λει τὰροηο γί, π6 6 

ὈΓΐυ5 αὐβοθάθι, ἰόπθο ἰπἐ πιο! ἰὍπὶ φυογαι 05; οὐ} 

ϑυίαπι ἀὰ ομνηΐθιι5 ἀἰδδαγὶί, ποῦ αἱ Γ8 ἢ)05 (4}} 50} 1οἷϊ 

Θοαϑδίιδί!, 5ο ποδίγα ἰδηίιπ Γοχυΐγιῖι, Ὠοση06 μϑοῖ0 

Ιύζοιη ἔβο]ὸ) οἤίοῖ:. Θὰ. οι αἀἰχὶς, ενδοημιὶ 

δι! μγομιιοίας, ηιὶ απἴ6 ὕὉο8 ἐΥαλι, 6 ῬγΓΟΡίΟΓΘΆ ᾿μ8ὶ5 

᾿ 6 5ὲ 6856}, 86 1 ποη το. {105 4.6 βθηῖθ5 [0- 

ἰεγιγα, δβαὰ διίδιν ἢ γα. ὙΙἀ π᾿ φιοιηούο ἦγαπι,, οἱ 

ἐςθειμίϑεριΔηλ δἰνα οογρόγαπι, δίνας ρϑουμΐλγαιν, 

δἶνα φίογὶ:ν, ϑῖνθ γθγὰ ἢ} δ μγδθι 6 πὶ νἱ 8 ΠῈ ΒΡ ΘΟΙΆΠ- 

εἰπἢ γδυ οἰ υ5 αυΐοεγαι ἢ ΠΟ δ (6 0}}1 ΔὉ πο, τηυ}- 

[0406 πιᾶρὶς ηπη0. ΝΑπὶ αὖἱ ραυρογ, αυὶΐ πιῖιὶ5 οϑὶ, 

4} 50 ., ̓γαπὶ ργογϑυδ δνδουλὶ ; 4υ] [υδίυ5 6ἱ 1η͵56- 

Γϊοογϑ, ροευηίδγιηι σα ρίἀΠΠ16 πὶ Ἔχοίυ ; αιΐ οογά8 

6 ἀ118, ἃ ΘΟΒΟΌΡ ΒΟΘΙ ἃ πη4}. 106 Γ 65 : 4υΐ μοΓ86- 

4 οι οι ρα δὲ ᾿π} γί 5 δϑε ποῖ, δἰ Δηβὶ πη2 16 

ἀαἀλι., μγιεβοη τη Οοδιηΐυπὶ ΓΟΓΙΠῚ ΘΟηἰαΠπιρίυπι 

οἰεἴμοι, αἰχια ἃ (ἀϑῖυ οἱ νῃπᾶ φἱυγία Πθογαίυγ. Αυάΐ- 
ἴογα ἰφἰτ 4} [566 νἱπου} 8 δοϊο.,, οἱ Δὰ οοὐγίληγία 

ἱπαποίο, ΓυΓγϑυβ 4|10 Ἰη000 6δἱ οὐπὶ τμ8] ογὶ αἰ] ρομ εἶα 

Ἰμες νἱτἴὰ 6ν 6} 11ξ. Ογϑὰβ οπὶπὶ δὺ ἰγα, ᾿υ͵υδηυθ νἱ] 

ΠΘΡΥΪΒ ΟἹ ΠΟ 51:06 515; ροβίηυδιη ἀϊχὶ!, Ουἱ ἰγββοὶ- 

λιν [ΓΔιΓὶ δυὸ, οἱ φυΐὶ [εἰμ νοοδὶ, οἱ ηϊὶ γΆοϑ αἰοϊϊ, 

γ»πἰδίυγ : οἱ φυὶ οἴϊεγι ἀοιμην, π6 ργίι8 δοσοίαδι δὰ 

"6 ηδδι., 4υ2πὶ 501 γ6 1} (ἢ οἰ εἶδπ : οἱ αὶ δὐνογϑὰ- 

γι Ὠαροὶ, μγἰιϑηυϑιη ]οἴιπν νίάθαι, δυνίσιηι 5:0ἱ 

6ιΠπ| 6χ ἰηἰμῖςο (λοι, “ἃ σοπουρίβοοι 2 πὶ ΓΌΓΒΙΒ 

ἰγδηϑὶῖ, [1 φυϊὰ αἰ} Ουΐ γέβρίεῖι ᾿μιρυάίςοἰδ οου 15, υἱ 

"οἰ .5 ρυπίδιυγ ; 4φυΐ οἴοιἀϊευϊηη μαι αὖ ᾿μρυ- 

αἀἴσν ην ΐογα, ἃυϊ ἃ νῖγο, δυῖ ἃ ΄υρρίδη) 2110 ΘοΓγιτη 

46] 5] ϑορϑϑιυ ἐπ Κυμοι συ, Ὧο5 Ομ 65 ροι 8 

Δ βοϊἀ δι; 4υἱ ἰασὸ σὐπηυθεΐ ὕχόγαιν [)8]γ6 8, 4081} 

᾿ΠἸ4μῖ γοριμ δι, δος δά αἰΐδιι γοομρίεῖαι. ΡΟ Βα θη ἷπὶ 

"8 1 Θομ Ομ ρ ποομ 1:8 γα ΐος5 ονυ] εἰ !. δοίη 6 μδοιία- 

ΓΌη δι γοη ΟΟογοεῖ, 06 η8. 686 ἰυγᾶγο, Ππαηϊ6 

"6 (ἸΥ1, πόαυὸ ἰυπίολπὶ ΓΘ ΓΘ, 408 αυΐδ ἱπάυϊιυν: 

ἱπ|0 δἰἰλπὶ ν  θμ! ρ4}Ππππὶ οἴδεττα,, εἰ σΟΓρΟΓΪΒ 5ηὶ 

ορόγηηι : ΟΠηἱ δίμθϊο ροουμδγαπι ἈΠ ΟΓῸΠῚ δυΐίδγθηβ. 

θ0. (πεοιμπθη υἱγίμἷδ 68 Ῥγὸ ἐπὶ πιεῖ ογατε.---Ῥοϑι ἢ .δ6 
δι 1} ΟΙλὰ νὰ" πι4υ6 Πογυ 06 ΡΓΔΟΟρΡΙΟΓΙἢΙ οοτο- 

")41}}, δυυ)υπεῖι: ταί ργὸ εαἰμπιμἑανἶθμς υο8, δὰ 
διιργθπλ Ρὶ]οϑυμὶν οασυμιθι δι(0}16η5. Οτοιηδά- 

πιοάνε! ΘΗ ἢ ΤΟΙ] 05 ρδιΪ ᾿π8}115 6ϑῖ, {2} 6856 
"16 π|, οἱ ρ4] Π 1} οἴ τα ΐοᾶ ἀϊπη! 6 γα ργαϑβίδιυς, 

4.8} (ΒΟ ΓΙ σοῦ 61} 65.6 ; οἱ ᾿)}υγῖ85 (γα, αὐϑι 7ὰ- 

δί(μἢ 6586; οἱ ΔΙΆΡΩΒ [ἐΓΓα οἱ 24 κοφυδηίαηι οορὶ, ΄ιιδιι 

ΝΠ ἴσου 6586 : 56 ρεγβόηηθη! 56 θαμΘαΐσογο ρὲγ- 
[ου18 681 4Π 1 μο ΓΘ ΟΌ ΟΠ ΟΙἢ μα]. 1165 χυοπιοο 

μϑυ αι) "05 “(ἰ ἰρθ05 σδίογυπι (ὈΓΠΙς65 4|101|1} 
θΘυσηλμ ἱρίίυν ἀΐση πυρρ]εἶο ϑυιηυ8, 401] ὦ θουπὶ 

5. ΦΟΛΝΝΙ5. ΟΠΎΥΘΟΘΤΟΜΙ ΑἸΔΠΕῈΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 5: 

"εἰ λννάι δινάναι ρόοηθγοὸ [π55], πὸ ρα] δ η15. 4ι]- 

ἄοπι ράγο5 [ογτία κ5ἰμμις } δὲ ομΐμν δωΐοῦθ αἰ ἐτὸ 

ΡυδΠοαδηυγυπι,, ρεσεδιογιη ἀἰηιθ δἰ οογαι 8}: 
4υδιὰο 6 ἰά ᾳυἱάδηι (λοἰη ( ἢθ) Θηΐμν [Δεΐιη τὶς 
φιδμίο ἰδιιάθ Πογθηι θυ [ταιγί θυ ἰηνίἀθιμι5), 40 ἃ - 
"0 ἀαυΐηνν5. βοριᾶς, φαΐ βογί θα 5 5 ρογαγὸ [υϑ5ὶ, οἰΐδηι 
ΘΠ πἰοἷ5 ἐμ ογίογο 5 διμμι5 ἢ Ουοπιοάο, {ιςε50, γοσῆυμι 
ν ἀοθίτπυ5 7 φυοπηοάο 5ΔΟΓΆ {Π|ὰ Δα θέηνι5. νϑϑιϊθεία:, 
"ΟΠ ΠΕ] ΟΓ65 ρυ ] οδ}}5  ΠΠἸυἀ οηΐηι διά ϊοανὶ! Πὶ» 
γοΓυΐθ, Νόνπθ οἱ μεθ ἰεαπὶ ἤος [ποὲμη! 5 [πὰ φὰ0 πιαχίτμα 
6705 ἀροι μι 681 δάἀπιϊίγαπάα, φυοά οὑπὶ υϑίφαα ργῶ- 
"ἷὰ οογίδην πη δυρΘΓΆ θυ ΔῈ ρομπαΐ,, βοἰςαὶ 
ὕδιπι νἱάογα, γοριιπὶ οὐἰογυηι πογοάϊαιο δοοίρογο, 
ἢ 105 οὶ ἰογὶ, οἱ δἰ μος 6556, ηἰβαγίοογάΐϊδπι οθηδο.- 
40}, ΘΟΠπΒΟἰΔΙΙΟη6 πη δοοί μα γα, ἐμ 6:8}}8 πη φηδιῃ Γορο- 
δί(Ἁ1η ᾿ΆΡΟΓΟ πιογοθάδηι : 5] ΄υδηάο {δια π πιδη- 
[10 παρ Θηἀὰ δἰ!, Δ ραγοίυιβ (δοί1; φθῃθηπο αυΐμμὸ 
ΠΟΠΊΘη δ56ΠΊ6] ἰΔηίυη! ἰῃ ἰοἱ 5ΘΓΙΠΟ ἶ θὰ5 ροϑιιΐι : δὲ ἴῃ 
8}Π|5 αιδθυθάδπ) ΓΟΙΏ 555, ΠΟΙΓΙΆΠ4Ο ᾿πϑΡῚ5 {μιϑι 
Θοπηϊημ "40, δυάϊογαπὶ σογιϊ αὶ! ἀΐεθι5: Ν οι οἱ ἡευθὲ. 
οαπὶ ἰος [ἀοἰιπί 3 οἱ, δὲ εαἱ ἱπι[αἰϑιαιιπὶ {μεγῖϊς οἱ, Μιπίηιας 
ϑοοοδί τ ἱπ τέσπο εαίοτγμηι. Εϑι οἰΐδαι οἰπὶ μεςοδία μοὶ! 
ΡΓγῸ ΡΩ"ἶ5, δι ρρ]]οἷΐ ροπάιι8 δυαϊιονὶ 5 θἰμ 6! Π χοπάμηι 
Ριοίδγοιβ; ἴσυπ αἰοὶ!: Μαοίιαίιις δεῖ δαηὶ πῃ σογάθ δμο; 
οι, Θ μὲ ἀἱπιξ!, [αοἷ! ἐαηι πιαοἰιατὶ ; αἱ, Ομοά ἐς αὐμη- 
ἀαπίῖμε ὁδί, α πιαίο ὁδί. Νδπι πηθηῖ6 ργμα ε5 ρΓῸ 588ρ- 
ΡΙΪοΐ! πυπιΐηθ βυΐῆοϊ! δὰ δπιοπάδιϊομεια ρδοοδιὶ πιὰ- 
δηϊυἋο. Ουδιηοῦγαπι ἰἷς ἀυσφαδ διβιμΐςο5 οἱ μυ}}} - 
ὁ8η05 ἰη πηραΐιμη δΔἀάυοὶξ, ὁχ ρούβοη: οοπά ίοηα ἀἱ.- 
δείρυϊυι ριάογα δἴοίθηβ. θυοἐ οἱ Ραυϊυς [λείαθαι ἀϊ- 
Ο0μ5.: Δοί 6 οοπιγὶ διατὶ δίσμ! οἱ οαιοτὶ, φαὶ Ἔρέπὶ πο 
μαδοπί; οἱ, δίοηἙ: σοπίθδ, φμα ἱρπογαπι θμηι (1. 
Τίιοδε. ἀ. 12. δ). Ε᾿ οδιθηάθιιβ 86 πὶδ!} ἰϊὰ οχὶ- 
παῖ μοίθγθ, 56 ρᾷ0}}0 ἀπιρ] 08 5010, δἷῖ : Νοηπε 
ἐἰ εἰπεῖ ἧυς [μοΐωπι ὃ Αἰϊληγδιὶ ἢ) ᾿ΐς {πη αἱ - 
εομα! (οἰ, βεὰ ἴῃ ργοτηΐα οἱ ἢ) θΟπδι δροὸπὶ ἀ6-- 

5101} 88 νογΓὉ]5 : 48. Εξίοία ογ40 ρμεγ[δοϊΐ, δίεμί οἰ ὰ- 

[6 Ὁέδίεγ οαἰεείϊδ. ϑαροαια ὁ] ογυπὶ ποιθη υδ]-- 

406 εἰἰςδοινπαι, ἃ ΙοΉ0 οἰἰλπὶ 5088 ΘΓ δγί-- 

δ6η8. Ἠλοιδηυδ δι ΐπι ἱπΠτιπίογ 5 ΟΓ 55 ΟΓΟθη116 ΘΓΆΗΙ. 

Οιμΐᾳ ἰσίίαγ (υὼ ἀΐοῖα δυιὲ ἡγθηΐα γουϊνοηίοβ, πιἃ- 

ξινᾶπὶ οἰϊλ πη ογββ ἰηἰΠιΐς05 ἐγ δίθτ ΘΧ Πἰ υδδπνδ : οἱ 

τἰἀϊουΐδ ᾿ΠΠπἢ οοηϑυθριμ πα πὶ ὁ} οἰαπλι18, 4118} πιρὶ-- 

εἰ ὁχ 8, 40] πιΐυβ Γαιΐοηθ νά ]θηὶ, δυϑιϊηδηϊ,, ΕΧΘρ6- 

οἰδηία8. υἱ αυἱ ουνίαπι νοι ΐυ! 56 ᾿γυ5 δυ]υίθηι : ἰά 
ιοά πιυ!ί4πὶ ὑθαιϊυάδδθ) οοιἰηαὶ ΠοΒ]ζοπίας ; 

υοά δυίοπιὶ τ ἰου πὶ εϑὶ Ἔχ σθηιο5. Ὁ ογθὸ 66 
ςϑιι88 Π0η ᾿ἰἰυτη ὈΓΪΟΓ 58 υἱλ5 ἢ (υἷα ᾿Ιος Θχϑρθοιδὶ, 

ἰπᾳυΐε5. Δίᾳυΐϊ ἰάδθο πιλχΐίμθ [ἐδ γο ὁρογίοραι, υἱ 

(0. Ἑσογοηδη Δοοίρογοβ. Νο, ἱπηΐα5 ; αυΐὰ ἰος ἰρ- 

βύυπι ἰΠ|6 χυιδῖνιι. Επ αυϊά μὰς διμδηῃια ἀοίεγίας ἢ 

Ουΐ οἠΐπὶ ἰᾳ ᾿ΠΠ|6 φυεφδὶνὶ, ᾿4η}}5., 01 πιογοδα!ς π}}}ι] 

ἤογοὶ οσου8|0, Π0]0 Πδης ἃγγίρογθ οσοδείοιθηι (α). Διὶ 

(4) ἤσπο ἰοσιπ τῇ ποῖδ Θχρ ἰσδη65 ΡΡ. Βεπϑάιοι πὶ ὁ" 6 
μαθθηὶ : Οὐἱα ἑά ἐ{ 6 σμτγαυξὶ, μὲ πη! ἡππϑγ θα ἷς οὐσαδίο ἐν- 
δεῖ; ἰὰ δῖ, μι, πιὸ ργίμιο "πα μαπίε, ἔρδα τε ἀἐπαά δαἰμ{ἷ 
ΠΟ ΟδαδῊ ἰγἐδιιοτοῖ, ποίο "απο αγτίραγα οσσαδίοπρηι. Μυϊι 
Ροίΐυ5 σγρά γθηι πἰς δαὶ ἀὸ πιογοθθ αυάπὴ Ὠυπη 211 οἱ 
τηδηβιοίυαϊπ! 1615 ργοιηἰ δῖ. Ηἶσ ΘὨ Ὼ ΘΈΣΕΙ ηιασὶα ΟΟΥΤδ 
ὁδὶ, ἱπ|0 δἱ πιαὶδ γαϑοι! σΟηΘΟὨΙΔΠΟΙΣ, ἰΌΙΤ. 
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ἐπιμελεῖσθαι χελεύει" τῶν μὲν ἀδελφῶν, ἡνίχα ἂν 
λέγῃ. Ἐὰν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου" τῶν ὃὲ 
ἐχθρῶν. ἐπειδὰν νομοθετῇ φιλεῖν τε χαὶ εὔχεσθαι 
ᾧὡπὲρ αὑτῶν. Καὶ οὐχ ἀπὸ τοῦ ὑποδείγματος τοῦ χατὰ 
τὸν Θεὸν ἐνάγει μόνον εἰς τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐχ τοῦ 
ἐναντίου. Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε, φησὶ, τοὺς ἀγώ- 
πῶντας ὑμᾶς, τίνα [241] μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ 
τειϊῶναι τὸ αὐτὸ 5.18 πριοῦσι; Τοῦτο χαὶ ὁ Παῦλός 
φησιν " Οὔπω μέχρις αἵματος ἁντικατέστητε πρὸς 
τὴν ἁμαρτίαν' ἀντωγωνιζόμεγνοι. "Ἂν μὲν οὖν ταῦτα 
ποιῇς, μετὰ τοῦ Θεοῦ ἔστηχας ἂν δὲ ἐγχαταλιμπά- 

νῆς ᾽" αὑτὰ, μετὰ τῶν τελωνῶν. Εἶδες πῶς οὐ τοσοῦ- 
τὸν τῶν ἐντολῶν τὸ μέσον 35, ὅσον τῶν προσώπων τὸ 
διάφορον ; Μὴ τοίνυν τοῦτο λογιζώμεθα, ὅτι δυσχερὲς 
τὸ ἐπίταγμα, ἀλλὰ χαὶ τὸ ἔπαθλον ἐννοήσωμεν, καὶ 
λογισώμεθα τίνος 3" ὅμοιοι γινόμεθα κατορθώσαντες, 
χαὶ τίνος ἴσοι διαμαοτάνοντες. Τῷ μὲν οὖν ἀδελφῷ 
χελεύει χαταλλάττεσθαι, χαὶ μὴ πρότερον ἀτίστα- 
σθαι, ἕως ἂν τὴν ἔχθραν ἀνέλωμεν - ὅταν δὲ περὶ 
πάντων διαλέγηται, οὐχέτι ταύτῃ ἡμᾶς ὑποδάλλει τῇ 
ἀνάγχῃ, ἀλλὰ τὰ παρ᾽ ἡμῶν ἀπαιτεῖ μόνον, εὔχολον 
χαὶ ταύτῃ ποιῶν τὸν νόμον. ᾿Επειδὴ γὰρ εἶπεν, ὅτι 
᾿Εδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν" ἵνα μὴ 
διὰ ταῦτα αὐτὰ ἀηδῶς πρὸς αὐτοὺς ἔχωσι, χελεύει μὴ 
μόνον φέρειν ταῦτα ποιοῦντας, ἀλλὰ χαὶ ἀγαπᾷν. 
Ὁρᾷς πῶς πρόῤῥιζον τὸν θυμὸν χαὶ τὴν ἐπιθυμίαν 
τὴν περὶ τὰ σώματα, τὴν περὶ τὰ χρήματα, τὴν περὶ 
τὴν δόξαν, τὴν περὶ τὸν παρόντα βίον ἀναιρεῖ Τοῦτο 
γὰρ ἐποίησε μὲν ἐξ ἀρχῆς. πολλῷ 35 ὃ πλέην νῦν. 
Ὃ τε γὰρ πτωχὸς χαὶ ὁ πρᾶος χαὶ ὁ πενθῶν χενοὶ 
τὴν ὀργήν" ὅ τε δίχαιος χαὶ ἐλεήμων χενοῖ τὴν τῶν 
χρημάτων ἐπιθυμίαν ᾿ ὁ καθαρὸς τὴν χαρδίαν ἀπήλ- 
λαχται ἐπιθυμίας πονηρᾶς " ὁ δεδιωγμένος χαὶ φέρων 
τὰς ὕὑόδρεις χαὶ χαχῶς ἀχούων, πᾶσαν ἀσχεῖ λοιπὸν 
τῶν παρόντων πραγμάτων ὑπεροψίαν, χαὶ τύφου χαὶ 
χενοδοξία: ἐστὶ χαθαρός. Λύσας τοίνυν τῶν δεσμῶν 
τούτων τὸν ἀχροατὴν, χαὶ εἰς τοὺς ἀγῶνας ἀλείψας, 
πάλιν ἑτέρως ἀνασπᾷ ταῦτα τὰ πάθη, χαὶ μετὰ πλείο- 
νος τῆς ἀχριδείας. ᾿Αρξάμενος γὰρ ἀπὸ τῆς ὀργῆς, 
χαὶ πάντοθεν ἐχχόψας τοῦ πάθους τούτου τὰ νεῦρα, 
χαὶ εἰπὼν, Ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ "", χαὶ ὁ μωρὸν 
χαλῶν, καὶ ὁ ῥαχὰ, χολαζέσθω" καὶ ὁ προσφέρων 
τὸ δῶρον μὴ πρότερον προσίτω τῇ τραπέζῃ, ἕως ἂν 
χαταλύσῃ τὴν ἔχθραν" χαὶ ὁ ἀντίδιχον ἔχων, πρὶν ἢ 
«ὃ διχαστήριον ἰδεῖν, φίλον ποιείτω τὸν ἐχθρόν ἐπὶ 
τὴν ἐπιθυμίαν μεταθδαίνει πάλιν, χαΐ φησιν ᾽" . Ὃ ἐμ- 
δλέπων ἀχολάστοις ὀῳθαλμοῖς, ὡς μοιχὸς τιμωρεί- 
σθω᾿ ὁ σχανδαλιζόμενο; ὑπὸ γυναιχὸς ἀχολάστου, ἣ 
ὑπὸ ἀνδρὸς, ἣ 35 ἄλλου τινὸς τῶν αὐτῷ προσηχόντων, 
ἅπαντας ἐχχοπτέτω τούτους" ὁ νόμῳ γάμου χατέχων 
γυναῖχα, μηδέποτε αὐτὴν ἐχδαλλέτω χαὶ πρὸς ἑτέραν 

βλεπέτω. Διὰ γὰρ τούτων τῆς πονηρᾶς ἐπιθυμίας τὰς 
ῥίζας ἀνεῖλεν. Εἶτα ἐντεῦθεν τῶν χρημάτων τὸν 
ἔρωτα ἀναστέλλει, χελεύων μήτε ὀμνύναι, μήτε ψεύ- 
δεσῦαι, μήτε αὐτοῦ ἀντέχεσθαι τοῦ χιτωνίσχου, ὃν ἄν 
τις ἐνδεδυμένος τύχῃ ἀλλὰ χαὶ τὸ ἱμάτιον προΐεσθαι 
Ξῷ βουλομένῳ, χαὶ τὴν τοῦ σώματος χρῆσιν, ἐχ πολλῆς 
τῆς περιουσίας τὸν περὶ τὰ χρήματα ἀναιρῶν πόθον. 

ς΄. Τότε "5 μετὰ ταῦτα πάντα χαὶ τὸν [342] ποιχίλον 
τῶν ἐπιταγμάτων τούτων στέφανον. ἐπάγει λέγων" 
Εὔχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόγτων ὑμᾶς" ἐπ᾽ αὐτὴν 

15.185 αὐτὸ) τοῦτο ΕΘ. 
}ν15 Β. 35 πολλῷ δὲ νῦν πλέον Α. πολλῷ πλέον δὲ νῦν ἢ. " ἀδελφῷ] δά. αὐτοῦ ΒΔ]. ν᾽ χαὶ τί φησιν ; Ε΄. 

ἄνω τὴν ἀχροτάτην τῆς φιλοσοφίας ἀνάγων χορν- 
φὴν Ἧς “Ὥσπερ γὰρ τοῦ πρᾶον εἶνα!: μεῖζον τὸ ῥαπί- 
ζεσθα!, χαὶ τοῦ ἐλεήμονα εἶναι τὸ καὶ τὸ ἑμάτιον πρὸ» 
ἵεσθαι μετὰ τοῦ χιτωνίσχου, χαὶ τοῦ δίχαιον εἶνα: τὸ 
χαὶ ἀδιχούμενον φέρειν, χαὶ τοῦ εἰρηνοποιὸν εἶνα: τὸ 
χαὶ ῥαπιζόμενον καὶ ἀγγαρενόμενον ἕπεσθαι" οὕτω 
χαὶ τοῦ διώχεσθαι τὸ διωχόμενον εὐλογεῖν. ὁρᾷς πῶς 
χατὰ μιχρὸν εἰς αὐτὰς "5 ἀνάγει τοῦ οὐρανοῦ τὰς 
ἁψῖδας : Τίνος οὖν ἂν εἴημεν ἄξιοι, οἱ πρὸς τὸν Θεὸν 
χελευόμενοι τὸν ζῆλον ἔχειν. χαὶ τάχα μηδὲ τῶν τε- 
λωνῶν γινόμενοι ἴσοι; Εἰ γὰρ τὸ φιλεῖν τοὺς φιλοῦν- 
τας, τελωνῶν χαὶ ἁμαρτωλῶν χαὶ ἐθνιχῶν᾽ ὅταν μηδὲ 

τοῦτο ποιῶμεν (οὐ γὰρ ποιοῦμεν αὐτὸ βασχαίνοντες 
εὐδοχιμοῦσι τοῖς ἀδελφοῖς), ποίαν οὐχ ὑποστησόμεθα 
δίχην, ὑπερδαίνειν τοὺς γραμματεῖς χελενόμενοι, χαὶ 
τῶν ἐθνιχῶν ἑστῶτες χατώτεροι; Πῶς οὖν ὀψόμεθα 
βασιλείαν, εἰπέ μοι; πῶς ἐπιδησόμεθα τῶν ἱερῶν 
προθύρων ἐχείνων, οὐδὲ ᾽5 τῶν τελωνῶν ἀμείνους γι- 
νόμενοι; Τοῦτο γὰρ ἡνίξατο εἰπών" Οὐχὶ καὶ οἱ τε- 
«Ἦλῶγαι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; Ὃ χαὶ μάλιστα θαυμάσαι 
αὐτοῦ τῆς διδασχαλίας ἔστιν, ὅτι πανταχοῦ τὰ ἕπαθλα 

τῶν ἀγώνων  πιθεὶς μετὰ πολλῆς τῆς περιουσίας" 
οἷον καὶ τὸ τὸν δ' Θεὸν ὁρᾷν, χαὶ βασιλείαν οὐρανῶν 
χληρονομεῖν ν5, χαὶ τὸ υἱοὺς Θεοῦ γενέσθαι, χαὶ τὸ 
ὁμοίους Θεοῦ, χαὶ τὸ ἐλεεῖσθαι, χαὶ τὸ παραχαλεῖ-- 
σθαι, καὶ τὸν μισθὸν τὸν πολύν "5 εἴ που 5 χαὶ λυ- 
πηρῶν μνησθῆναι ἔδει, ὑφειμένως τοῦτο ποιεῖ’ τὸ 
μὲν γὰρ τῆς γεέννης ὄνομα ἅπαξ ἐν τοσούτοις τέθειχε 
λόγοις" χαὶ ἑτέροις δέ τισιν "δ ὑπεσταλμένως, χαὶ ἐν- 

τρεπτιχώτερον μᾶλλον ἣ ἀπειλητιχώτερον χεχρημέ- 
νος τῷ λόγῳ, διορθοῦται τὸν ἀχροατὴν λέγων’ Οὐχὶ 
χαὶ οἱ τειῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι; χαὶ, Ἑὰν τὸ 

ἄϊας μωρανθῇ" καὶ, ᾿ΕἸάχιστος χ.ϊηϑήσεται ἐν 
τῇ βασικείᾳ τῶν οὐρανῶν. Ἔστι δὲ ὅπου χαὶ τὰ 
ἁμαρτήματα ἀντὶ χολάσεως τίθησ', τὸ φορτιχὺν τῆς 
χολάσεως τῷ ἀχροατῇ διδοὺς συνιδεῖν, ὡς ὅταν λέγῃ" 
Ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ" καὶ, Ὁ 
ἀπολύων ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆγαι" χαὶ, Τὸ πε- 
ρισσὸν τούτων 8 ἐκ τοῦ πογηροῦ ἐστι. Τοῖς γὰρ 
νοῦν ἔχουσιν ἀντὶ τοῦ τῆς χολάσεω: ὀνόματος ἀρχεΐ 
χαὶ τὸ τῆς ἁμαρτίας μέγεθος εἰς σωφρονισμόν. Διὸ 
δὴ χαὶ ἐνταῦθα τοὺς ἐθνιχοὺς χαὶ τοὺς τελώνας εἰς 
μέσον ἄγε:, τῇ ποιότητι τοῦ προσώπου τὸν μαθητὴν 
ἐντρέπων. Ὃ καὶ ὁ Παῦλος ἐποίει λέγων ᾽7- Μὴ «1υπεῖ.- 
σθε ὡς καὶ οἱ «οιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐπίδα: καὶ, 
Καθάπερ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν Θεόν. Καὶ δει- 
χνὺς ὅτι οὐδὲν ὑπέρογχον ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ μιχρῷ πλέον 
τοῦ εἰωθότος, φησίν" Οὐχὶ χαὶ οἱ ἐθγικοὶ τὸ αὐτὸ 
ποιοῦσιν; ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐχ ἴστησιν ἐνταῦθα τὸν λόγον, 
ἀλλ᾽ εἰς τὰ ἔπαθλα αὐτὸν χαταλύει χαὶ τὰς χρηστὰς 
ἐλπίδας, λέγων’ Γίγεσθε οὖν τέλειοι, ὡς "5 ὁ Πα- 
τὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος. Καὶ πολὺ τὸ τῶν οὐρα- 
γῶν ὄνομα διασπείρει πανταχοῦ, χαὶ ἀπὸ τοῦ τόπου 
τὰ φρονήματα αὐτῶν διεγείρων. Τέως γὰρ ἄσθενέ- 
στερον χαὶ παχύτερόν πως: ἧσαν διαχείμενοι. [248] 
Ἅπαντα 3 οὖν ἐννοοῦντες τὰ εἰρημένα, πολλὴν χαὶ 
πρὸς τοὺς ἐχθροὺς ἐπιδειξώμεθα τὴν ἀγάπην, χαὶ τὰ 
χαταγέλαστον ἐχεῖνο ἔθος ἐχδάλωμεν, ὅπερ πολλοὶ 
τῶν ἀλογωτέρων ὑπομένουσιν, ἀναμένοντες τοὺς 
ἀπαντῶντας πρώτους προσειπεῖν, ὃ μὲν ἔχει πολὺν 
μαχαρισμὸν μὴ ζηλοῦντες, ὃ δέ ἔστι χαταγέλαστον, 

"᾽ χαταλιμτάνης Δ. ἢ. 539 μέσον] μέγεθος (Ὁ. Ε΄. σα. Π|υἀ. πὶ (ΔἸ]ογ, ἄτη. 3) τίνι 
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τοῦτο διώχοντες. Τίνος οὖν ἕνεχ:εν οὗ προϑερεῖς αὖ- 
σὺν πρότερης ; Ἐπειδὴ τοῦτο ἀναμένε:, φησίν. Οὐχ- 
οὖν δι᾿ αὑτὸ τοῦτο μάλιστα ἐπιπηδᾷν ἔδει, ἵνα σὺ λά- 
“ῃς τὸν στέφανον. Οὗ, φησίν᾽ ἐπειδὴ τοῦτο ἑσπούδαχε. 
Καὶ τέ ταύτης τῆς ἀλογίας χεῖρον γένοιτ᾽ ἄν; 
Ἐπειδὴ γὸρ τοῦτο ἐσπούδαχε, φησὶ, μισθοῦ μοι γενέ- 
σθαι πρόξενος, οὗ βούλομαι ἐπιλαθέσθαι τῆς ὑπο- 
θέσεως ταύτης. Ἂν μὲν οὖν ξχεῖνός σε προσείπῃ 
πρότερος, οὐδέν σοι γίνεται πλέον χαὶ προσειπόντ'" 
ἐὰν δὲ σὺ πρότερος ἐπιπηδήσης τῇ προστρήδσει, 
ἐπραγματεύσω τὸν τῦφον ἐχείνου, καὶ δαψιλῇ τινα ἐχ 
τῆς ἀπονοίας αὑτοῦ τὸν χαρπὸν ἐτρύγησας. Πῶς οὖν 
οὐχ ἐσχάτης ἀνοίας, τοσαῦτα μέλλοντας καρποῦσθαι 
ἀπὸ ψιλῶν ῥημάτων, προδιδόναι τὸ χέρδος, χαὶ χατα- 
γινώσχοντος αὐτοῦ, τοῖς αὑτοῖς περιπίπτειν; Εἰ γὰρ 
διὰ τοῦτο αὐτὸν αἰτιᾷ, ὅτι πρότερος ἀναμένει τὴν 
παρ᾽ ἑτέρου πρόσρησιν, τίνος ἕνεχεν ζηλοῖς ὅπερ ἐγ- 
χαλεῖς, χαὶ ὅπερ ἔφης εἶναι πονηρὸν. τοῦτο ὡς ἀγα- 
θὸν μιμεῖσθαι ἐσπούδαχας ; Ὅοζς πῶς οὐδὲν ἀνθρώ- 
πον χαχίᾳ συξζῶντος ἀνοητότερον : Διὸ παραχαλῶ, 
φύγωμεν τὸ πονηρὸν τοῦτο ἔθος χαὶ χαταγέλαστον. 
Καὶ γὰρ μυρίας ἀνέτρεψε φιλίας τὸ νόσημα “τοῦτο, 
καὶ πολλὰς ἔχθρας εἰργάσατο. Διὰ δὴ τοῦτο φθάνω- 
μεν αὑτοὺς ἡμεῖς. Οἱ γὰρ ῥαπίζεσθαι χαὶ ἀγγα- 
ρεύεσθαι χαὶ γυμνοῦσθαι παρ᾽ ἐχθρῶν χελευόμενοι, 
χαὶ φέρειν, ποίας ἂν εἴημεν συγγνώμης ἄξιοι, ἐν 
προσρήσει Ψιλῇ τοσαύτην ἐπ'ιδειχνύμενοι φιλονε:- 
χκίαν ; Καταφρονούμεθα γὰρ, φησὶ, χαὶ διαπτυόμεθα, 

5. ΟΑΝΝΙς ΟἸΠΕΥΒΟΘΤΟΜΙ ΔΠΟῸΙΠΕΡ, ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. 74 

ὅταν αὑτῷ χαριδσώμεθα τοῦτο. Καὶ ἵνλ μὴ Καταφρο- 
νήσῃ Ν5.}} ἄνθρωπος, προσχρούεις Θεῷ ; καὶ ἵνα μὴ 
χαταφρονήδῃ σου ὁ μαινόμενος ὁμόδουλος, χαταφρο- 
νεῖς τοῦ Δεσπότου, τοῦ τοσαῦτά σε εὑεργετηχότος ; ΕΠ 
γὰρ ἄτοπον τὸ χαταφρονεῖν σου τὸν ὁμότιμον, πολλῷ 
μᾶλλον τό σε χαταφρονεῖν τοῦ σε πεποιηχότος Θεοῦ. 
Μετὰ δὲ τούτου χἀχεῖνο σχόπει, ὅτι ὅταν σου χατα- 
φροηνήσῃ, τότε σοι μείξονος μισθοῦ γίνεται χρόξενος. 
Διὰ γὰρ τὸν θεὸν ταῦτα ὑπομένεις, ἐπειδὴ τῶν ἀὐτοῦ 
νόμων ἤχουσας. Τοῦτο δὲ ποίας οὐχ ἂν εἴη τιμῖις 
ἀντάξιον; πόσων διαδημάτων; Ἕμοὶ γένοιτο καὶ 
ὑδρίξεσθαι, καὶ καταφρονεῖσθαι διὰ τὸν Θεὸν, ἣ τι- 
μᾶσθαι παρὰ βασιλέων ἁπάντων’ οὐδὲν γὰρ, οὐδὲν 
τῆς δόξης ταύτης ἴσον. Ταύτην τοίνυν διώχωμεν οὔ- 
τως, ὡς αὐτὸς ἐχέλευσε, καὶ τῶν ἀνθρωπίνων μηδένα 

Χοιούμενοι "3 λόγον, ἀλλὰ τὴν ἀχριδῇ φιλοσοφίαν ἐπι - 
δειχνύμενοι διὰ πάντων, οὕτω τὸν ἑαυτῶν [244] δίον 
οἰχονομῶμεν. Καὶ γὰρ τῶν οὐρανῶν " χαὶ τῶν ἐχεῖσε 
τεφάνων ἐντεῦθεν ἤδη χαρπωσόώμεθα τὰ ἀγαθὰ, ὡς 

ἄγγελοι μετὰ ἀνθρώπων βαδίζοντες, ὡ; αἱ τῶν ἀγ- 
γέλων δυνάμεις ἐν τῇ γῇ περιπολοῦντες, χαὶ πάσης 
μὲν ἐπιθυμίας, πάσης δὲ ἐχτὸς μένοντες ταραχτ, ς΄ χἀὶ 
μετὰ τούτων ὃὲ πάντων χαὶ τὰ ἀπόῤῥητα ἀπολτι γόμε- 
θα ἀγαθά" ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι 
χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ κράτος χαὶ ἣ προσχύνησις, σὺν ἐῷ 
ἀνάρχῳ Πατρὶ χαὶ τῷ ἁγίῳ καὶ ἀγαθῷ Πνεύματι, νῦν 
χαὶ ἀεὶ, χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

δ Ὁ} χαταφρονή σῇ] 1441. σου Δ. (. 5" ποιώμεθα (, ποιούμεθα Ε΄, "3 οὐρανῶν] δίς Β. Ε. σο. νυἱξο οὐρανίων. 

ΟΜΙΛΙΑ ΙΘ΄. 

Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην» ὑμῶν μὴ ποιεῖν 
ἔμπροσθεν τῶν ἀγθρώπων, πρὸς τὸ θεαθῆγαι 
αὑτοῖς. 

α΄. Τὸ τυραννιχώτερον πάντων λοιπὸν ἐξορίξει πάθος, 
τὴν λύσσαν χαὶ τὴν μανίαν τὴν περὶ τὴν χενὴν δόξαν 
ἐγγινομένην τοῖς χατορθοῦσιν. Ἐξ ἀοχῆς μὲν γὰρ 
οὐδὲν περὶ αὐτοῦ διελέχθη" καὶ γὰρ ἣν περιττὸν, ποὶν 
ἢ πεῖται ποιεῖν τι τῶν δεόντων, περὶ τοῦ πῶς δεῖ 
ποιεῖν αὑτὰ χαὶ μετιέναι διδάσχειν. Ἐπειδὴ δὲ ἐν- 
ἣγεν εἰς φιλοσοφίαν, τότε λοιπὸν χαὶ τὴν παρυφιστα- 
μένην αὐτῇ καθαίρει λύμην. Οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς τίχτε - 
ται τοῦτο τὸ νόσημα, ἀλλ᾽ ὅταν πολλὰ χατορθώσωνμεν 
τῶν ἐπιταττομένων. Ἔδει τοίνυν πρότερον φυτεῦσαι 
τὴν ἀρετὴν, χαὶ τότε τὸ ἐπηρεάζον αὐτῆς τὸν χαρπὸν 
ἀνελεῖν πάθος. Καὶ ὅρα πόθεν ἄρχεται" ἀπὸ νηστείας, 
χαὶ εὐχῆς, χαὶ ἐλεημοσύνης. Τούτοις γὰρ μάλιστα 
ἐμφιλοχωρεῖν εἴωθε τοῖς χατορθώμασιν. Ὁ γοῦν Φα- 
ρισαῖος ἐντεῦθεν ἑφυσᾶτο λέγων’ δηστεύω δὶς τῆς 
ἑδδομώδος, ἀποδεχατῶ μου τὰ ὑπάρχοντα" χαὶ ἐν 
αὐτῇ δὲ ἐχενοδύξει "5"}6 τῇ εὐχῇ, πρὸς ἐπίδειξιν αὐτὴν 
ποιούμενης. Ἐπειδὴ γὰρ οὐδεὶς ἄλλος παρῆν, τῷ τε- 
δινῃ ἐνεδείχνυτο "7 λέγων" Οὐχ εἰμὶ ὡς οἱ «1οιποὶ 
ἄνθρωποι, οὐδὲ ὡς οὗτος ὁ τειϊώνης Καὶ σχόπει 
πῶς ἥρξατο, ὡς περὶ θηρίου τινὸς "" δυτφωράτου 
διαλεγόμενος, χαὶ δεινοῦ χλέψαι τὸν μὴ σφόδρα ἐγρη- 
γορότα. Προσέχετε γὰρ, φησὶ, τὴν ἐλεημοσύνην 
ὑμῶν. Οὕτω χαὶ ὁ Παῦλος λέγει Φιλιππησίοις- Β.1έ- 
σετε τοὺς κύνας. Καὶ γὰρ λάθρα ἐπεισέρχεται τὸ 
θηρίον, χαὶ πάντα ἐχφυτᾷ ἀψοφητὶ, καὶ ἀνεπαισθή - 
τως ἐχφέρει τὰ ἕνδον "' ἅπαντα. Ἐπεὶ οὖν πολὺν 
περὶ τῆς ἐλετι μοσύνης ἐποιήσατο λόγον, χαὶ τὸν Θεὸν 
εἰς μέσον ἤγαγε, Τὸν ἀνατέλιίοντα τὸν ἤ.1ιον ἐπὶ 
πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς, καὶ πανταχόθεν προέτρεψεν 

εὶς τοῦτο, χαὶ χοιμᾶν ἔπεισε τῇ δαψιλείᾳ τῆς χορηγίας, 

ἀναιρεῖ λοιπὸν χαὶ τὰ ἐνοχλοῦντα τῇ χαλῇ ταύτῃ 
ἐλαία πάντα. Διό φηδι' Προσέχετε [345] τὴν ἐλεη- 
μοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ- 
πων. Ἐχείνη γὰρ ἣἡ ἔμπροσθεν εἰρημένν, τοῦ Θεοῦ 
ἔστιν ἐλεημοσύνη. Καὶ εἰπὼν, Μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν 
τῶν ἀγθρώπωγν, ἐπήγαγε. Πρὸς τὸ θεαθῆναι αὖ- 
τοῖς. Καὶ διχεῖ μὲν δεύτερον 35 εἰρῆσθαι τὸ αὑτό" ἂν 
δέ τις ἀχριδὼς προσέχῃ. οὐχ ἔστι τὸ αὑτὸ, ἀλλ᾽ ἔτε- 
ρὸν τοῦτο, χαὶ ἕτερον ἐχεῖνο, χαὶ πολλὴν ἔχει τὴν 
ἀσφάλειαν, καὶ ἄφατον τὴν χηδεμονίαν χαὶ τὴν φειδω. 
Ἔστι γὰρ γχαὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ποιηῦντα, 
μὴ πρὸς τὸ θεαθῆναι ποιεῖν "5 χαὶ μὴ ποιοῦντα 
ἔμπροσθεν πάλιν, πρὸς τὸ θεαθῆναι ποιεῖν. Διόπερ 
οὐχ ἁπλῶς τὸ γινόμενον, ἀλλὰ τὴν γνώμγτν καὶ 53 χη- 
λάξε: καὶ στεφανοῖ, Εἰ γὰρ μὴ αὐτὴ ἡ ἀκοίδεια 
προσχειμένη Ὧν. πολλοὺς ἂν τοῦτο ὀχνηροτέρους 
ἐποίησε περὶ τὴν τῆς ἐλεημοσύνης δόσιν, διὰ τὸ μὴ 
πανταχοῦ πάντως δυνατὸν εἶναι λανθανόντως δ᾽ ποιεῖν. 
Διὰ τοῦτο ἀπολύων σε τῆς ἀνάγχης ταύτης, οὐ τῷ 
τέλει τοῦ πράγματος, ἀλλὰ τῇ προαιρέσει τοῦ ποιοὺν- 
τος, χαὶ τὴν ζημίαν χαὶ τὸν μισθὸν ὁρίζει, να γὰρ 
υὴ λέγης" Τί γὰρ ἐγὼ πάθω, ἂν ἕτερος ἴδῃ ; Οὐ τοῦτο 
ζητῶ, φησὶν, ἀλλὰ τὴν διάνοιαν τὴν σὴν, καὶ τὸν 
τρόπον τοῦ γἱνομένου. Τὴν γὰρ ψυχὴν διαπλάδαι 
βγύλεται, χαὶ παντὸς ἀπαλλάξαι νοσήματος, Δ παγο- 
ρεύσας τοίνυν τὸ πρὸς ἐπίδειξιν ποιεῖν, χαὶ τὴν ἂχ 

ξούτου ζημίαν διδάξας, τὸ μάτην χαὶ εἰχὴ τοῦτ) 
ποιξῖν, πάλιν αὑτῶν ἐγείρει τὰ φρονήματα, τοῦ Πα- 
τρὸς ἀναμνῆσας χαὶ τοῦ οὐρανοῦ, ἵνα μὴ τῇ ζημί 
μόνῃ χαθάψηται, ἀλλὰ χαὶ τῇ μνήμῇ τοῦ γεγεννηχό- 
τὸς ἐντρέψη. Οὐχ ἔχετε γὰρ μισθὸν "", φησὶ, παρὰ 
τῷ Πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν οὐρανοῖς. αὶ οὐδὲ ἐνταῦθα 
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οὐρανοῖς ἢ. Ο ὁ Μονηη. 

" δ᾽ς Κα, αι χὸ δυσφορωτάτου. νυἱ. Δάη, 5" ἔνδον] ὄντα ΔΛ. "" δεύτερον) ἢ. (. 
Ἃ .« ποιεῖν ((, ἢ. Ε΄. Ερ. πρὸς τὸθ. μὴ ποιεῖν Α. μὴ οἴη. Ε,. 
ἄνο 

- «ἃ 

ὃ λᾶαν. 

δι - 

83 χαὶ {ποι} νερὸ ἀσθ5ῖ, σαρροάαὶ Ε.. 
δυ τὸν μισῆον 1}, Ε΄, Ε΄. οὐχ ἔχετε τὸν μισθδν γὰρ, φησί 9. ΝΊΠΗ ποῖαι Δ1ΔεΠπ8 18. Ρ. μ. ἐν τοῖς 
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οἱ 16 16 ρείου βϑίν! οἱ, ἡ 1} 8] ρίης. ογῖς δἱ βία. 
ἰθπὶ ΓΡΔΔ5 : δὶ ν6ΓῸ [1 ΓΙΟΥ͂ ργορόγας λὰ 54 }{|8} - 

ἐμιη, [δέν 6}5 ᾿μ!ογοσρίϑι!, οἱ ἰλγσιπὶ χ 6]0}.5 

ὩΓΓΟσδη 1} [Γοίυπὶ πιθϑϑι 5}. ΟιΟΙη0 60 ἰφίζΓ ποη 

ὀχίγοπ ἀσΠη6Π 11:8 {ΠΟΥ , οπὶ ΟΣ πι18 ὙΟΓὉ 8 

᾿ΔΠ10Π} σϑροτα ἴγυσίιη γναϊθδη8., ἰπογιπ] μ6Γ- 

ἄδγο, οἱ οὐπλ {{ΠΠπ|π| ἱπη ρ ΓΟ θι5, ἰη δαίὶοη ἰποϊάογο Υ͂ 

51 δηΐτη {Πιπ| ἰἄθο συ] μ85 συοα ργῖον Δ] ογιπὶ 54}}18- 

ιἰοῆθιη Θχϑροοιοῖ, οὐγ ἱπη! γὶ5 ἰὰ αὐοῦ ἱπηργοθ 5 ; 
οι φυοι πιλίυπ 6556 Οἰοδ, ἰ06 τι ΠΟλ) ΦΟΙΠΉΪ ΑΓΒ ἢ 

ΥἹ απ ηἶ}}} δυν ἢ εἶς 6556 ᾿Ποηλπα 'ῃ πΘ 1{12 γίνη 6 

Οπ πο ΓΟηῚ ΟὈΞΘΟΓΟ,, πὸ ἱπηργοῦαπι οἱ γἰεἰ σι] πὶ 

ςοηϑδιοίυ αἶα πὶ {ἰρίαπιυ5. ΠΟ 4υ ρα τποῦ 8. πΉ}}}6 

Διηϊοἰ45 ὀναγιΐῖ, πη} 145 40}6 ρορογὶὶ ἱπί πη! οἰ 128. [60 

ΠΟ5 ργανδη ληι}5 4105. ΝΆΠῚ αυΐϊ θΘηλιγ ἴα γγ υἱ 414- 

ρΡὶ5 Ρογου πη, ἰἰο Ὁ σοδοῖΐ 5:50 ρίαΠπι08, π! ΔΘ πη} 4Ὁ 

ἰπἰ πη ο8, αυ γνϑηΐα ἀἰσιὶ δγὶ ΠΊυ5, 5ἱ ἴῃ 5 ΠΡ] οἱ 52112- 

ιἰοηα ἰδινίδη 86] 6 Πγ115 σον πε! οΠ θη ἢ ΕΒ  ΟἸ ΠΌΤ, 

ἰπηι6 5, δ᾽ ΠΟΠΒΡΕ ΠΥ, συ πὶ ἢΟς ᾿μ5ὶ σοησούϊ 18. ΕἸ Π6 

16 ἀαϑρίοἰαί ποιηο, Ὀοιπὶ οἤθηι 115 ἢ 6 (6 Ομ! Θπηηδι 601- 

ΒΌΓνῸ 8 ΓἼΓΟΠ 5, Ὠοιηΐηι πη ΘΟη 6115, Πηΐ ἰλη14 ἰδὲ )6- 

πο Ποῖα το} 2 5] Θηΐ πῇ ΔΙ ΒΌΓ 1} 651 16 Φ4Ι816Ππὶ  0ῃ- 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΝ ΠΟΜΗ,. ΧΙΣ. σ.4 

ἸΘΠΊΠΘΡΟ, ΠῚ αΪ1Ο Π..6 15 Ἀθου ΓΝ ΠῚ ΘΟΠία πη 6Γο ἰ6 Ὠδιιῃ, 
αυΐ 16 (δεἷ1. Δ΄ά ἢξδς σοηβίἀοΓοβ νϑἰϊπι, οἰπὶ (6 {16 ἀ6- 
ΒΡ] εἶδ, {6 ΤΠ] ΓΘ Εἰ πιογοθάδῃ οοποί [ἰᾶγα. Ῥτο- 

Ῥίον οι δηἰπὶ ἢ ς ρϑίογὶβ, αι Ἰοζ65 608 δυῤὲϑβι!. 

Ηος δυϊθπὶ {10 ΠΟ ΠόπΟγα ἀἰβηιπὶ 8117 αι 08 ΠΟ 

ἀϊλ οπηλθι5 ᾽ Οοπιϊ γαῖ τὶ οἱ σοπιι πιο} 15 οὶ ἃ. 

σδοηϊθηἱ ΡΓΟΡΙΘΡ Ὠδιπι, ροῖδιι8 ΠιδπΊ ᾿ΟΠπογαγὶ ἃ 1 

Θπιη "5 ΓΟ 5. : Π|Π}}} οηΐπν, ἢ1}}}} υἱΐχυα πυΐὶς ᾿0- 

ΠΟΥ ΡᾺΓ 65ι. ἤυπεο ἰίλ|ια συμ βδοίθπλιγ αἰ {ΠῸ 55 

᾿8}08.}16 ΠΟΠΟΓΟῸ5. ΠΙΠ}Π} (οἰ δηΐ65, δα νϑγλπὶ ρἢΪ- 

ἰοϑορ πὶ ρΡῸΡ ΟΝ ἢἷ} ΘΧ ἢ ΡΟ η.658. δὶς υἱᾶπὶ ογι ᾿η.- 

Ὧ118 ποβίγηπι. Νὰπιὶ σα 65 1}0πῈῸ ΘΟΓΟΠΔΓΌπι ἴ2πὶ ἢ ἶα 
[γυοῖπὶ ΡΟΓΟΙρΙ ΘΠ) 8, Ζιδοὶ δῆ 6 }} οὐπὶ Ποπιΐΐ υι}8 

γογϑληίος, Δι 7018 πὶ ἈΠ6ΟΙ ΘΟ: ροϊοβί8165 ἱπ ἰΟΓΓᾺ Οἱ. 

ουὐπΊουμ ας, οπλΐ ΘΠ} 416 Οπιπΐ 106 ρογι θα 0 η0 

ἀχοπιρι! ; οἱ οὐπὶ 1ν}5 οπιηΐθες ᾿πο ΠᾺ0}}}.1 ΘΟΙ ΒΘ ΘΠ 
θ0η9 : 70:8 υἱἱδπΠ) ΠῸ5 ΟΠ ὁ5 δά ρίδολπηγ,, ξγαιία οἱ 

νοηϊρηίίαια Ὠοπιηΐ μοϑίγὶ ὅοϑιι ἢ γ]ϑι}, ἐπὶ ρογία, 

ἐπηραγίῃ οἱ διἰογλεῖο οὐπὶ ργϊ ΟἿ ρἢΪ Θχρογια ῬΏ ΓΟ οἱ 

58Π010 θΟΠΟΔΙΘ ϑρίγιυ, πυης οἱ ΒΘΙΏΊΡΘΓ, εἰ ἰη 5560} 

δ Ου]ΟΓυπ). Αηθῃ. 

ΒΟΝΜΙΠΙΑ ΧΙΝ. 

λρ, θ. νυ. 1. Δι δι 6 πὸ οἰδοηιοσπαπι τοξίγαι [α- 

εἰη!Πἶς οογππὶ Ποηιϊπῖϑιι5, μὶ υἱαδαμιπὶ αὖ οἷς. 

. Ῥαπα φίοτία ρτοῦος εἴἶπηι ἱπυπα !.---- ΟἸπη πὶ πηλχὶ- 

πιο ΤΥ̓ΓΑΠΗΪΟΙ1Π) [ππὶ δἰ πηϊ ποῖ Δηΐπιὶ πηγὴ, ΓΔ ΘΙ", 

ἱπηῦλπι, ἐπὶ οἱ Πιγοόγοπὶ οἶγοῶ γΔΠ2ΠῚ ΘΙ ΟΓΙΔΠῚ,, 41:8 
Ποπιΐπ6 8 οἰΐαπι ΓΟ ὮΘ ρθη ία5. ἰηγλ!. Αργὶπεὶρίο 

φυϊίειη ἢ} ᾿ς (6 γα Ἰοσιυίυδ 651. ΝΆ 50 ΥΠΨι1π| 
[εἰς86ϊ, Ὠγίαϑαυαπι ὕ0π8 ΟρΟΓᾺ δέἶογα δυμάογοί, ἀοσογα 

αυοπιυῦο 1 (Δοϊοιν α οἱ δἀθυπάβ 655θηϊ. Ῥοσϑίηι 
διῖοπι ἰῃ ΡΠ] Ο5 ΟΡ ἢ ἴππὶ ἰδ πχ}ῖ, τυ ἀ6Πη}ΠΊ ΘῶΠι. Π1115 

5} ΓΟρΟ πο ἰρέδην ἰ ΠΟ ΓΟ 8061, μαδίθπὶ Δ ΙΟΓΓΟ Πἰ{|- 

ἰγ. Νοαμα οπἶην τΠοιππηιδ φίξπιίυν ἢἰς πηογθυβ,, 56 
ΡΟΞΙ]πλ}} ΠΉ Π 8 ργπσερία οσΓουφία ἱπηρίανίπιυ8. ΟΡΟΥ - 

1004: ἰσίτιγ ρυίηϑ ν γί Π6 1} ἰπβογοτ, οἱ ἴυπο ἢ σ]η 

ΔηΪπιΐ ΔΠ 61 1η} Δυογγα,, αἰ ο͵υ5 (γιοίυπὶ ἰαθοίαοιε. 

Α΄ νἱα τ 6 οχογι πη σι 1 : ἃ 70) η10. ογλείοι οἱ 

οἰδοιιοβγηα. [π [νἷ5 δι πὶ πιαχίπηθ ἤδοῖ 6 [Δ0{18 γογϑητίὶ 
80[ε1. Ντὰ Ῥ]γαγί ςιοι5 ἴηι] ἢ Π 1115 αἰ ΘΟ δὲ : ἢ ήμη0 δὲς 

ἐη ποϑαονπαί, ἀφεϊηιπα (0 οπιῖτιπι σι ρμοδδὶά60 (μα. 

48,12. : ἴπ ἴρ54. ογδ!ἴονθ νϑη3η σαρίϑθαϊ φ]οΥίαπι, οἱ 

αἰ οβιομδἰοποιη ργθοοθαίν. Οὐ οηἷπι ἢ0}}85 81105 

διἰογαῖ,, μη ] σλπαπι ἱπάϊσαῦ οὶ ἀΐσοηβ : Νοπ ὅπηι δἱοιῖ 

((οϊοτὶ ποπιίπιιπι, ποόημθ δε ἀὶς ρεϑίσαπις (1 14. υ. 

11. Εἰ νἀ φυοπηοὰο ϑογνδίοῦ σοροΪ!, ἃς 8] ἀ6 [δ γὰ 
ἀϑίι4 826 ἀσρτοθδηδυ αἰ} .}}} ἀσογοὶ, 4φυα5 Ωοη διϊηο- 

ἄυτπι νἱ αἰ] ἢ σΆΡΟΓΟ ροςϑοῖ : "21 4ἷ1 : Α θη 4116 πὸ οἰ66- 

πιοδυπαπὶ υθδίταηι,ος. δὶς οἱ Ρ4μ} 05 ΡΠ ρρΘΠσ 808 ἀϊ- 

εἶ! : Υἱάφίο οαπε (Ρ ϊρΡ. ὅ,3). ΟἸλιη ϑηΐην ἰηφγού 

[ογδ, οι ουμηἶῃ 516 αἰ νδρίτι {141,0 4τ|6 οπηηΐᾶ 4υδ ἰηΓᾺ 

81} 5δηκἰοηΐοηι βιιηῖ δυίογι. Οὐ ἰφίτυν ῥ᾽ υγἰπιιηι [6- 
οἷ! ἐς οἰ δο πιο "3 ΒΟΥΙΠΟΠ6 ΠῚ, ὨΘυΠΊΖΙ6 ἴῃ πιοάϊιπι 
δὐάυχι, ει δοίσπι δμπι οΥἾτὶ [αοὶΐ δ ΡΕΥ πιαίο8 οἱ δῸ- 

πος, οἵ υνεϊΐχιο 1 ἰὰ σοἤἢογίδλί5 6εῖ, οἱ ἀοποτυπὶ [ὩΓ- 

εἰϊδῖα οομϑρίουοθ 6580 δ11.25}}, -([ΟΠ}Ὶ1:ΠῚ ΟΠΊΩΪΔ 101} ς 

4:8 ἢν] ρυ οἤ γα ΟἷδῶΒ ΠΟΟΟΓΟ ροβϑθηϊ. Ουλρτγορῖίοι 

αἷϊ : Αἰοηαΐ 6 πὸ οἰδεπιοσύπαπι υδείταπι [αεϊαίϊε σΟΥαΉὶ 

Δοπιϊπῖϑμα. ΝΆϊη 111} ργίυϑ πηοπηογαῖα, θοαὶ 68ι δἰδαπηο- 

δγη8. πὶ γθΓῸ αἰχίβϑοί, Ν᾽  [αοἰαίϊδ εοταπὶ ποπιϊπίδαν, 
80} ηχὶϊ, ὕι υἱάσαπιϊπὶ αὖ οἷ4. ἘΠ᾿ νἱ δίυΓ φιΐάσδη ἰά- 
ἰμ5}}}} [δ δηῖα ἀΐκῖ556 : 51 4υ͵ἱβ ν6ΓῸ αἰ ζοηι ον διἰ6Π- 
ἄδι, ποὴ ἰάΐρϑυπι 681 : 86ι} Δ] πος, «ἰυα Πϊυὰ ἀκὶ : 

τὴυ}Πτηηια δά αὶ ολυτοηοηη, ἱπ6 Δ Ὁ] 6 Πι 406 ᾿τοΥ - 

ἀδηιίατη δίηη6 ἰπὐυϊσοηι4π|. Ῥοίαϑὶ 6πὶπὶ δ 411 ΘΟΡΆΠῚ 

Ἰοπηπίθυς εἰ [ποἰῖ, ποπη οἱ νἰἀοοιυγ ἰὰ (Ι!ΔΟΘΓα : οἱ γυγ- 

8118 7 σογϑιη ἰὰ ποη [Δ6ἰϊ, εἱ ν᾽ ἀΘλΠυὉ, (Δ σ6Γ6. ΟἸΔη1- 

ΟΌΓΟΠῚ ΠΟΙ 50 }16}6 Ὁ ΓΟΙη, 5οα τοὶ πίλι!ο Ὑ6] ρὲ" 

ηἷϊ νοὶ οογοηδι. Νϑὶ δῃἶπὶ οα Δ ΙθογοῖΡ Δοουγα ὁ, 

ὯὮος πιυ]ῖο8 δὰ δ] πη θυ πὶ Θγοξδηι] πὴ 86 θη 068 
τοι  ἀϊς5εῖ, 4υΐα ἃ ποὸπ υὐϊφυὸ οἸατη Πατγὶ ροίοοι. 660 

αὖὺ ᾿,δς (6 αὐϑοίϊνθηβ Ὠδορϑϑίίαα, πο ἤηϊ Ορογὶβ,, 56ὲ] 

γο]υπίαι! [λεϊοηι}5, οἱ ρορηδπι οἱ πιογοοάδηι ἀσοοτγηϊί. 

Να ἀἰολ5 οηἰμη, Ουϊὰ ἱπίαΓοϑὶ πηθ8 8 41:8 νἱάσαι ῦ Νοι 

Πος αιογο, πη}, σα πηοπίοπι ἴσϑπὶ οἱ πιούιπι [ἢ -ὸ 

οἰαπιίας ταὶ. Απϊπιπὶ αυρρα νυἱὲ οὔογιπαγο,, οἱ ἃ} 

οπιηὶ πλογῦο Πρ γάγο. Ῥοϑίφισπι ἰσίταγ οαϊχὶϊ, πα δὶ 
οβιοηίαιϊοποηι ἢμι., οἱ ἀλιημιπὶ ἀ060}} ΟἸΠΟΓΘΘΠ8.,, 5] 

ἰοογο οἱ ἱποοηβιογηια ἢ δλ, ΓΌΓ.Ὸ5 Δι! ΠΟΛ ΔΗ ΪΠΊΟΒ 

ογίαιι, Ῥαίγαπὶ ΟΠ ΠΟ ΠΊΟΓΔΠ5 2146 ΘΕ ΠῚ, π6 ἀἄλ- 

πηπυπὶ 50] υ1 ἰΔηφοΓοῖ, 564 αἰἰατη ῬΑΙΓΙΘ Πιοπηογία σ00 Ὁ - 

οογοῖ, Νοη δαϑοϑὶ[ἷδ, ἰηηυϊθ, πιογσοήδηι αρια Ῥαίγεπι 

υοείγιιι ημὶ ἴῃ εὶς ὁδί. Νρηυα ἰνς σγαί πὶ ἰδεῖ, δοά 
υἱτγα ργοςο αι ; πηι ΔΠΊΠ116 Οἷ5 [}}}}}8 ν 11} ἀνα γβίοηθπι 
ἰπάϊι. Ουοπιαπιοάιπι δηΐπιὶ 5:0 ΓΔ ΡΠ] 808 δα ἢ ϊ- 

οοβηηὸ ροβυΐϊ, υὧυἱ σοπα οι ρογβοπγιπι [1108 πὶ 

τος ἱπηϊϑγθυῖιῦ ρυάογα αὔίοογοι : 12 Πα απ 0116 ἢΥ- 

ῬοΟΓΙ "58 πιο ποΓΆ!. 9. πηι [αεἰς, παι, οἰδοποδιμαιη, 

ποίϊ θα σπηοτδ απ (6, δἰσμὶ ἡ ροογα [αεἱπηῖ, 106 

ἀἰοῖνς ποη αποὰ {ΠΠ] τ} 5. Πθοτγοθῖ, 8648. ΗΓ πὰ ξ ΠᾺΠὶ 
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᾿η5δῃίδπι οξίοπάδι, 86 Ὠγοίδρίνογα [1058 ἀογι οὶ οἱ ἔτ- 

ἀποῖε : οἰ4ι6 γόνα ΠΥ ΡΟΟΓΙ 38. νοςαὶ. λγνα ΔΗ ρρ6 

ΟἸδαΠΠΟΒΥΠ:8 Γαΐ : ΠΠΘἢ5 Υ̓ΘΓΟ ΠΙΆ 416 πὶ σγα6}1- 
τιϑπηη]υ6 τπρυϊαϑαῖιγ. ΝῸ δηΐπι ἰά ἀρϑθυπὶ αιοὰ 
Ὀγοχίῃιοβ μι ἰβογάγθην, 86 αἱ ᾿ρ5] φοτία ἐγιογθηιαγ ς 
ἀυοι1 οχίγοιητο αγαὶ ογιιὰ 6! 11:15. 4110 [Ἀπ|6 ῬΟΓΡΉΠΙ6,, 
ΠΟΙ ΟΓΟΠῚ σὩρίαγο. ποι 6} ἰμορὶ Ο ΘΟΠΘΌΪ ΓΟ. ΥΟΓΆ 

ογζο οἱροιῃόβτηᾷ πο 6ϑῖ ἰἀγρίγὶ Ἰληϊ τη, 56 εἴ Ορογ- 

οὶ ἄδγο, οἵ ργορίον ἱπορίτπι 4216. 

4 Οειοπίαίϊο α Οἰιγίεξιο γτγοί δία : Ππιπι αΠ18 [γὰ- 

εἰιι8. απ 9ἰοτία ἀκηιπιηι. ---. Ῥοβίηδηι ἰδ τ 5215 

1105 τσρλάιχὶι οἱ πολυ, εἴ Δη Δ Π ΟΓ6 πὶ ριιάοτο ἀ[ἢσο- 

τοὶ, ἴαπὶ οογγίφιι πιαηίοιη ἴθ ποῦ ἸὩΠογαπίοιη : 

οὐυμηχιο οϑἰοηύίπδοει σιοπιοάο ποη ἤοτὶ ἀο ρα γαῖ, ταΓ- 

518 Ζιιοπιο ο Πἰογὶ ἀδηθα! οσι" πα. Θπομιο Ὁ ἰφίμι 

βοτὶ ἀοινοι 3 5. Νοβοίαι εἰηἰδίγα πα φιλί [πεῖ! ἀραίογα 

“πα. υιγες Πἶσ πΟΠ ΠΙΆ Π5. 5ΒῸ ΠΟ ΠἸΟΔῚ τ᾿ 8061 Π γ ροτῖος- 

Ἰῖοα Νὰὶ ροϑυ!!, ΝᾺΠι οἱ Παγὶ ροββαί, πηι}, ΤΙ ἸΡ5Θ 
ἰρποόγᾶγοβ, {Πι4 οὐἶδπν συγαηάτπι| 65561, δ [ΔΠ| 5] μ05- 

801 ἤοτΐ ᾿γ518 ΠΙΆΠῚ5 ΠΪ ΠἰΞ ΓΆπΙδΑ Ἰδίογα ἀσῦοται. Νοη 

αἱ αυϊάλαι ἀΐοιπι,, ἰά ργαν8. ΟσΟΙ Π πάυπν ΟΡΟΤΙΟΓΟ 

ποχηϊηΐ ας σα 0115 δηΐ πῇ 1551} Δυϑοοηάϊ. οὶ πα οο- 

σία αυληία 5} πιθοῦ 8. Ῥοϑίσυλπι ὁἢἶπὶ ΒΡ} ΠΟΙ πὶ 

“οὐἰἴχοτγαι, οβίθμ ει Πἶπο ἀσσογροηάμπὶ ΠΟΠΟΓΘΗ,, τἰΓὶπ- 

΄ιι6 6085 ᾿πηρο! ]}οης οἱ δά ϑ8ι}} ποτὶ ἄφοπς ἀυοιγίηλιη. 

ἴγορρὶ χυΐρρα ιἱ βείδηι ᾿Πἴ4ιο Ὠδιπὶ 6556 ΠΡ ΒΟΏΓΘΠῚ, 

ΤΟΒηΠ6 ΠοβῖγΆ8 ΠΟΙ} 6556 ὨΓΙΡΒΟΠΕ5. ΥἿ{5 {Ππ|}}} 018. ΟἿ ΤῸ 

οἰπηϑου 35, 561 Γ γγ! } 115 Π] Π 6 058 ΘΧ ΟΡ ΠΓΠΠῚ 6588 

γι 64}, οἱ ταιτίοηος γο θηιϊς ἴυγα δου ΠῈ ΟΠ ΙΗῚ Σ 

Ἰηποσηα, γϑὶ ποηογδὸ Υ6] 50 0] οἷλ, Δ6 ΠΟΡ̓ ὈΆΓΨΟΏ ΘΟ 

τηλζηῖμ ΟΡΠ18 ἰδίου ρΟ856., ἰἰΐσοῖ ΟΠ ΠῸ5 ἸΔΊΟΓΟ Υἱ - 

ἐδλίιν. Π-πὸ αυΐρρα οηνηΐα ϑυθιπ σον. ἀἰθθῃ5: ἅ, 
Ραῖεν ἱμιι8. πὶ υἱάοῖ ἱπ αὐδεοπα το, γοάάε! εἰδὲ ἱπ πια- 

πἰ[δβι0 : τιλσ. πὶ δὲ ΠΟΠΟΡΆΒΠ6 ΤΠ6λ γα πη ἱρ5ὶ οοηϑι1- 

1ΠῸ}}8.. ὉΠ] ἰὰ φορά σοποιηρίςοἶ!, οἱ ἡθυηιία λἀπιοάτπι 

εἰ) έτσ. Οὐ! νἱβ ἢ ἰπσηηὶοῖ : Δημθη Δ]|]008. ΠΑΡ ΟΓΘ 
ϑαιιογη} ΒρεοίΔ ον 68 3 ἔοοα 068. ΠΟ δηροίοβ οἱ 

ἈΓΟ Δ ησοος. ΙΔ ΠΙπν 861 οἱ πηϊνογβογιπι Ὠοιιην : δὶ 
οιΐλαι ᾿οηλίο5. ᾿λΠΟΓΘ. ϑρθοίδίογοθ σοποι 5 οῖθ., Π6 

νος σιϊάφηι ἀοκι ονίηπι ἰγοῖ! υδσιηπὶ ΘΓ ᾿ΘΟΠΊΡΟΓΘ 
ορροόγίπηο  ἱπιὸ ἰΠ ΕΠ} οσὐπὶ πη) οὶ σιν πηι}}0 ρΓΙΡΘία  ]- 

(εν. Νύης ομΐην δἱ ἴ6. οδιθη νονῖβ, ἀρηὰ (606η} νοὶ 

υἱσίηι!, νοὶ] οραψιην σμλΐμ 65 ἰΔηεπιπι οπίοπίδγα ἰ6 ρ0- 
ἰογῖϑ - οἷ βθμ 6835. πππὸ ἰαϊόγο, Τὰς ἴ6 056 ΠρΠ15 ὨΓΒ- 

ἀϊολθίι, τοῖο ργθβοηια οτθ. Πλη]0ὺ δ᾽ {Δ} ΠΏ 0ΓῸ ν6}}8 

που ΐπ68 65. τυ υἱίογα, ἀθκοομάδ ἤππς {12,1 σὴ πὶ 

τηδὐονΐ πόμόγο ἴπ0 {Π| Ομ Π65 {τὸ νἱἠολη, Πὺὺ ἱφ δᾶ 

Δ} 1651 τοἀίση!θ, οχι!]! δηία., οἱ ἀριμ! Οἵ" 8. }Γ:Ὁ- 

ἀΐϊοαιια. Νυης δι 6η) τ6 ἡ ν᾽ θθγι! ἰφηιημαμηπί, εἱ 

νϑιας σίογία οσὐρίίυπι : σπμι Πσγγο [6 σογοηηίι ν᾽ ἀ6- 

ναμί, θπ ποὰο ποη ἐδιμηλθιμι, 86} ΘΙΓΔΠΝ Ἰ]ΓΆ ΠΗ - 

ἰγ οἴμπ68. Οὐην ἰἰα406 αἱ ΠΙΘΓΟΘΒ ρΆΓΔΙΆ εἱς οἱ τι ἰ- 

εεἰταιϊοι! [Γαἰυγιιβ 515, δ ρϑΌ}}}} (ΘΙΠΡΟΓΪ5 ΟΧΘΡΘΟΙΟΝ, 

σοσίτα φυδιῖδο 510 {|| 6586 Δ Γι} 116 Β΄ τ 1} ΔΙ ΘΓΘ, 

ἀάϊ δὲ ἃ ἤδὸ πόγοθ5 ρου, οἱ ἤ60 ν ἰδῆς ᾿νηἶπ 6 9 

ΟΥΟΘΆΠΠΙΓ οδίογη πη ΘρΘΟΙΏΠΟΓΕ5. 51 ΟΗΪΠ) ΠῸ5. Οϑ[ὁ}- 

{πτὸ νοϊυϊηι5, Ῥαιγὶ δ οὐ 5658 οί οΓ6 Ομροτγ- 

οι : πιαχίπιθ νογὸ οὑπὶ οἱ συγοπαμ ! οἱ ρυπίθηι! (ὁ- 

ΠΗ 115 51 θΆιαΓ, σοῖς οὐἰαπλεὶ μα !Ππ ᾿ς εοαθυδύρίυν 

ς, ΤΟΆΝΝΙΘ ΟΗΠΙΥΒΘΌΜΤΟΝΙ. ΔΛΆΘΠΙΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ, τῷ 

ἀληνηιπι, ΠῸΠ ΟρογίοΡοὶ σίογβ συ ρίἀυ πὶ. ΠΟΩ το] οῖο 

1Πποϑῖγο Ἰνοπιΐηαπη οχρείογο {Ππδαίγπι. Οὐἷξ απίπη [18 
ΠΙἾΒΟΡ 6580, υἱ ΓΟΘ [δδιἰπδη16 δά τοῖα [ΔΟΙΟΓΌΠῚ 6}})5 

βρϑοιδοι πη ἀσόράογα, {Π 0 τοὶ ΐοῖο, ρα ρδγιπν δί 6 
τη σηγιῆν 58:01 βρϑοίδοιϊπι βδίμυδτγοῖ [060 ποπ 

ποιὸ ρῥγιροῖρῖ Ὁ π05 πη ΟϑΓΘΠί6Ι}118., 5864 οἰλπὶ τὶ 

ἴδίανα βιικίθαιηιιβ. Νοῖῖ δ Ἶ πὶ φ7η}}}6 651, ΠΟΙ 56 05- 

(δι αι}} δινάϊηπν δα θογα., οἱ ἰἈ τεῦ γϑ5. ἥηοΓογο. ὅ, Εἰ 
οἰπὶ ΟΥΑΙ, ποθ βογὶ εἰομὶ ἤψροοτγὶδ., φυὶ αἀπιαπί ὶπ 

ευπηροφὶς οἱ ἱπ απιση ϊς μίπίδατιι δίαπίοξ ΟΥαΤΘ,, μὶ πἷ- 

ἀδαηίαν αὖ μοπιϊπῖϑμε. Απιθη αἶσο υοϑὶς, Τοσρεέγμηι ηϊέτ- 

ἐοάφηι βμαηι. ὅ. Τὰ αἰμόηι ομπὶ οΤαυογῖς,, ἱπίγα ἱπ εἰϑὶ- 

ομΐμηι ἴαπὶ, οἰ οἴαιδο οδἰϊο, ογα Ῥαίτεηι (πὶ σαὶ εεὶ 

ἐν αϑδοοπάϊιο. Ἐλυγϑιιπὶ ἰ05 Ὠγροςγίίας νοοῖ, οἵ [Γ6 
φιηύσπι : ηΐα οὐπὶ 56 ἢδι πὶ ΟΥΓΑΓΟ δἰ πιιἰληϊ, ΠΟΠλΐ 6 5 
οἰγοιπηδρί οἰ ηῖ, "0. ΒΡ] ουπὶ νϑβϑίὸ ἰηάυϊι, βοὲ γἰϊ- 

οἰ οτιπη Ποπιΐπηηι. Οἱ οηΐπὶ «(« ϑιιρρ ρα πάϊπ 56 

Ῥγιοραγαῖ, οπη 8 ΓΟ 6115, ἢ πὶ ἰοῦ πυηι, 4 
Ῥοιοϑί μοϑιυϊεῖα ἄγ. Ουοά 5ἰ [Π|0 ΓΘ] οἰο, οἰγουπιθᾶς5 
ΘΥΓΓΆΠ5., οἱ πα ΐψυς Οἰγυσιηβρίοίθ 5, νϑομυΐςξ τη }] νης 

ὐκοράδς. 1ος 6 υἰπὶ ἴπ νοϊυΐϑιὶ. 60 ποη ἀϊχῖι, [4109 

ΠΟΙ ΠΝ. πηογο 10ἢ} 01) ἸσΟΘρίυΓΟβ 6856, 56 ΓορΘ- 

υἶδβα ; ἰὰ 68ι. τοοϊ ρθη! αὐ κἰθ), 50 ἃ σηΐθιβ δ βίο. 

γηϊ, Νοη οηἰπὶ ἤ06 [)6 115 νοϊοῦλι, 564. οὐρί δ νι ᾿μκα 
5:1.Π| ὨΓ ΘΓ τηογοσάσπι. {Π| να τὸ πιογοοίθπ) 4}» ἰγο- 

τη 0.5 Πα ΓΘ 65. ΠῸΠ 4} ἢΠΠ0 ΠΙΘΓΘΉΠΙΓ λοοίμοιο, 

δΓΟρίδΡρ αιδπὶ ὨΪ 1] [δοογιηϊ. Τὰ νογοὸ τὶ ςοπδιἀογοςὶ 

νο πὶ Π)δὶ ποηϊζηϊ δίοην, {ποπίδιη ἠ6 συΐθυβ ἃ ποθ 5 

Γυβαίυν "ΟΠ, πηιογοδίθιη 86 ἀδίυγιπι ρου! σοι ιν. Υ1- 
{προγδὴ8. ἰσίιγ 105. 4π| πο υἱ ἀδοοὶ ἰιος οἤείο 

υἱυηΐγ, ἰῇ ἃ. ἰοσο, (πη ἃ}}) ἤδοιη, οἷ πὶ οκιθηἑςϑοὶ 

1105 δάπιοάειπι τἰ ἰθι} 05 6586, ΟΡ πη πὶ οΥϑιϊ ΟΠ Ἶ8. π10- 

ἀν ἱπάμοις, οἱ Γυγϑιϑ πΓοράφεῃ (γἰθυΐϊ, ἀϊσοης : 

Ϊπίτα ἵπ εαϑὶομίμπι ἱμμ Ὧι. 

ὅ, (μα 8 γοφμίται!αν ἴῃ οΓαϊΐοπα ᾿μηι 66. Ογαιῖο στε 
νοἰιπια[ὶς διμϊο δα εν α. Ρτεουαμηὶς ποι Ὁο τοφιϊτὶ- 

ἰὼν. --α ΟἸ 1 ἰρίταγ, ἰπ 41}, ἴῃ ΘΟοΟΙ βία ποῦ ὁγα άπ πη 

ὅ206 φι!άδι) ογαπε πλ., 56ι1 οὐ νουη 216 1411. Νδπὶ 

θευϑ εἰίχιια οἵμ εἱϊ, ψαϑίογαυπι βοορηπὶ γοηεγι!. ΑἸϊο- 
4υΐμ 81 ἱπ οὐ συλ ἱπσνθβ518 515, πηπϑ ΠΈ Π|6 ΟἾδα - 

ἀλε,, ἰάηιια 344. οδιϑπι αἰἰοποπὶ [46ἷ118.,. ΠῚ}}}} 1} ἠφινες 

Ορυδ 65ι. Υ᾽άα ἰσίτιν οἱ ᾿ς ἀὐυλην δοσιγαίαπι αἰδιϊ- 

οἰοηθιη ροϑιιουῖι ἀΐούηβ, {1 ἀρρατεαν ποπιϊπέϑι. Ἰϊλ- 

46 οἰὐαηιδὶ [λη133 ΟἰΔηδογὶς, ἰὰ 16 νι] Δη ΘΠΠΛΠῚ 
οἰδῃ4α9 γοοῖία ἴβθογα., ΠΟΏΙΡΘ τ οἱἰαπὶ 615 τυ: 78 - 

π085 οἰδιιήλ5. Ναπι γαθα σίογία ΘΘΏΙΠΟΓ τοῦ! Πὶ 6556 

ορεϊπιυπι δὶ ἢ ἠνχίηνα νθγὸ ἰῃ γαίῃ. δ] οηΐμ 4}}5- 
ηπ6 ΟῚ νἱ "0 ΠΟΠΠΟ. ΟΓΓΆΙΙΒ.,, Οἱ Εἰνοι μη Θγ  πηῊΓ ; οἱ 
οαπῃ ἰὸς μηογο ἰ5' 6 ἀϊλιηηγ, απ πο δην 68 410 αἰ - 

Οἰμ8. δι }}}8 ἢ δ... 05. 41} ΒΘ ΡΠ ολΠμ5. αἱ ομδθ- 

ΘΓΆΠΗΙΝ. ΠΘἢ διμἐϊηνθ, πο 0 θη πὶ εἴ δυάϊΐαι ΙῸ- 

αυθμς ἢ Αἰϑνοο αι δι δύηῖ φυἱ ρο5ι [οἱ ἰΔεΐλα6 

ρΓσδριΆ 12. {υρρι το Γ ἐπ Ογλ 0,6. 66 σοι, υ 6 Διηὲ 
συΓρογα ΘΟΘΙ Εἰ δἰπί, νοοὰ οπιρῖθυ8 86 ἴδοιδηῖ Πηϑη- 

[οϑίωβ, δι συ ΠοΓ οἰαπηπηι 65, οἵ ΠΑ} νοσύ 6 686 

τἰἀἰοιο.. ὀχ ΒΕ 65. Αμβοῃ νἱιθβ οἰΐϑη ἰῃ ἴογο, 98 
ην15 ᾿ 88 β6Γλϊ, δἱ οἱ Εἰ Γ6 ΒΌΡΡΙ ΝΟ, φιιθποο 

ἢν οἰῶν απ γοζϑὲ ἡ ογοαὶ ; 51 ἢ816}}} απ οἱ οἱ 
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ἔστη, ἀχλὰ χαὶ περαιτέρω πρόεισι, χαὶ δι᾽ ἑτέρων πολ- 
λὴν τὴν ἀποτροπὴν ἐργαζόμενος. "Ὥσπερ γὰρ ἀνωτέρω 
τελώνας χαὶ ἐθνιχοὺς τέθεικε, τῇ ποιότητι τοῦ προσ- 
που χαταισχύνων τοὺς μιμουμένους" οὕτω χαὶ ἐνταῦ- 
θα τοὺς ὑποχριτάς. “Ὅταν οὖν ποιῇς, φησὶν, ἐ.2εη- 
μοσύγην, μὴ σαϊλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ 
ὑποχριταί. Οὐχ ὅτι σάλπιγγας εἶχον ἐχεῖνοι ὅδ, ἀλλὰ 
τὴν πολλὴν αὐτῶν ἐπιδεῖξαι βούλεται μανίαν τῇ λέ- 
ξει τῆς μεταφορᾶς ταύτης, χωμῳδῶν ταύτῃ "ὁ χαὶ ἐκ- 
πομπεύων αὐτούς. Καὶ χαλῶς ὑποχριτὰς εἶπε. 7 
μὲν γὰρ προσωπεῖον, ἐλεημοσύνης ἧν᾽ ἡ δὲ διάνοια, 
ὠμότητος χαὶ ἀπανθρωπίας, Οὐ γὰρ διὰ τοὺς 57 πλη- 
σίον ἐλεεῖν ποιοῦσιν, ἀλλὰ διὰ τὸ δόξης ἀπολαύειν 
αὐτούς" ὅπερ ἐσχάτης ἦν ὠμότητος, ἑτέρον λιμῷ δια- 
φθειρομένον φιλοτιμίαν ζητεῖν, καὶ μὴ λύειν τὴν συμ- 
φοράν. Οὐχ ἄρα τὸ δοῦναι ἐλεημοσύνην ὅ5, ἀλλὰ τὸ ὡς 
χρὴ δοῦναί ἔστι τὸ ζητούμενον, χαὶ διὰ τοῦτο δοῦναι. 

β΄. Κωμῳδήσας τοίνυν ἐχείνους ἱκανῶς, καὶ χαθαψά- 
μενος αὐτῶν, ὡς καὶ αἰσχυνθῆναι τὸν ἀκροατὴν, δι- 
ορθοῦται πάλιν τὴν τὰ τοιαῦτα νοσοῦσαν γνώμην" 
χαὶ εἰπὼν πῶς δεῖ μὴ ποιεῖν, δείκνυσι πάλιν πῶς 
δεῖ ποιεῖν. Πῶς οὖν δεῖ ποιεῖν ; ὴ γγώτω, φησὶν, ἡ 
ἀριστερά σου τί ποιξὶ ἡ δεξιά σου. [ἰάλιν ἐνταῦθα 
οὐ χεῖρας αἰνίττεται, ἀλλ᾽ ὑπερξολεχῶς αὐτὸ [240] 
τἔθειχεν. ΕΣ γὰρ οἷόν τέ ἐστι, φησὶ, σεαυτὸν ἀγνοῦ- 
σαι, περισπούδαστον ἔστω σοι τοῦτο, χἂᾶν αὑτὰς ὃδυ- 

γατὸν ἧ τὰς διαχονουμένας χεῖρας λαθεῖν. Οὐχ ὥς 
τινές φασιν, ὅτι τοὺς σχαιοὺς δεῖ χρύπτειν ἀνθρώ- 

πους᾽ πάντας γὰρ ἐνταῦθα λανθάνειν ἐχέλευσεν. Εἶτα 
καὶ ὁ μισθὸς ἐννόησον ὅσος. Ἐπειδὴ γὰρ εἶπε τὴν 
ἐκεῖθεν χόλασιν, δείκνυσι χαὶ τὴν ἐντεῦθεν τιμὴν, 
ἑχατέρωθεν αὐτοὺς ὠθῶν, χαὶ εἰς ὑψηλὰ ἄγων διδά- 

Ὑματα. Καὶ γὰρ πείθει εἰδέναι, ὅτι πανταχοῦ πάρ- 
ἐστιν ὁ θεός" χαὶ ὅτι οὐ μέχρι τοῦ παρόντος βίον 
ἔστηχε τὰ ἡμέτερα, ἀλλὰ χαὶ φοδερώτερον "5." ἡμᾶς 
ἐντεῦθεν ἐχδέξεται διχαστήριον, χαὶ αἱ τῶν πεπρὰ»- 
Ὑμένων εὐθῦναι ἁπάντων, χαὶ τιμαὶ χαὶ χολάσεις" 
χαὶ ὅτι οὐδὲν, οὐ μιχρὸν, οὐ μέγα τις ποιῶν λήσεται, 
χἂν δόξῃ τοὺς ἀνθρώπους λανθάνειν. Ταῦτα γὰρ 
ἅπαντα ἡνίξατο εἰπών’ Ὁ Πατήρ σου, ὁ βλέπων 
ἐν τῷ χρυπτῷ, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ" μέγα 
χαὶ σεμνὸν αὐτῷ καθίζων θέατρον, χαὶ ὅπερ ἐπιθυ- 
μεῖ, τοῦτο μετὰ πολλῆς αὐτῷ διδοὺς τῆς περιονσίας. 
Τί γὰρ βούλει ; φησίν" οὐχὶ θεατὰς ἔχειν τῶν γινομέ- 
νῶν τινάς : Ἰδοὺ τοίνυν ἔχεις, οὐχὶ ἀγγέλους, οὐδὲ “3 
ἀρχαγγέλους, ἀλλὰ τὸν τῶν ὅλων Θεόν. Εἰ δὲ χαὶ ἀν- 
θρώπους ἐπιθυμεῖς ἔχειν θεωροὺς, οὐδὲ ταύτης σε 
ἀποστερεῖ τῆς ἐπιθυμίας καιρῷ τῷ προσήχοντι, ἀλλὰ 
χαὶ μετὰ πλείονός σοι αὐτὸ παρέχει τῆς ὑπερθολῆς, 
Νῦν μὲν γὰρ ἂν ἐπιδείξῃ, δέχα χαὶ εἴχοσιν, ἣ χαὶ 
ἐχατὸν ἀνθρώποις ἐπιδείξασθαι δυνήσῃ μόνοις" ἂν δὲ 
σπουδάξῃς νῦν λαθεῖν "5, τότε αΞ αὐτὸς ὁ Θεὸς ἀνα- 

κηρύξει, τῆς οἰχουμένης παρούσης ἁπάσης. "Ὥστε 
ἐ μάλιστα εἰ βούλει ἀνθρώπους ἰδεῖν σου τὰ χατορθώ- 
ματα, χρύψον αὑτὰ νῦν, ἵνα μετὰ πλείονος τιμῆς 
πότε αὐτὰ πάντες θεάσωνται, τοῦ Θεοῦ φανερὰ 

“ποιοῦντος χαὶ ἐπαίροντος χαὶ παρὰ πᾶσιν ἀναχηρύτ- 
τοντος. Νῦν μὲν γάρ σον καὶ χαταγνώσονσαι οἱ ὁρῶν- 
τες, ὡς χενοδόξου" στεφανούμενον ὃ ἰδόντες, οὐ μό- 
νον οὐ καταγνώσονται, ἀλλὰ καὶ θαυμάσονται ἅπαν- 
τες. Ὅταν οὖν χαὶ μισθὸν ἧ 4) λαθεῖν, καὶ θαῦμα 
Ὡὡεαρπώσασθαι μεῖζον, ὀλίγον ἀναμείναντα χρόνον, 

ΙΝ ΜΑΤΤΠΕΌΜ ΠΟ. ΧΙΧ. τὸ 

ἐννόησον ἡἠλίχῃης ἁνοίας ἐστὶν ἀυιφοτέρων ἐχπεσεῖν 
τούτων, χαὶ παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸν μισθὸν αἰτοῦντα “", 
χαὶ τοῦ Θεοῦ ὁρῶντος, τοὺ; ἀνθρώπους χαλεῖν πρὸς 
τὴν ἐπίδειξιν τῶν γινομένων. Εἰ γὰρ ἐπιδείχνυσθαι 
δεῖ, τῷ Πατρὶ πρὸ πάντων ἐπιδείχνυσθαι χρή" χαὶ 
μάλιστα ὅταν χαὶ τοῦ στεφανῶσαι χαὶ τοῦ ζημιῶσαι 
χύριος ὁ Πατὴρ ἢ. Καίτοι εἰ χαὶ ζημία μὴ ἦν, οὐχ 
ἔδει τὸ θέατρον τοῦτο ἀφιέντα 55, ἀνταλλάξασθαι τὸ 
τῶν ἀνθρώπων, τὸν δόξης ἐπιθυμοῦντα. Τίς γὰρ οὔ- 
τως ἄθλιος, ὡς τοῦ βασιλέως σπεύδοντος ἐπὶ τὴν 

θεωρίαν τῶν αὐτοῦ χατορθωμάτων ἐλθεῖν, ἐχεῖνον μὲν 
ἀφιέναι, ἀπὸ ὃὲ τῶν πτωχῶν χαὶ προσαιτῶν 57 χαθ- 
ἰξζειν αὐτοῦ τὸ θέατρον ; Διὰ δὴ τοῦτο οὐχὶ μόνον οὐχ 
ἐπιδείκνυσθαι χελεύει, ἀλλὰ χαὶ σπουδάζειν λανθά- 
νειν. Οὐδὲ γάρ ἔστιν ἴσον, [34] μὴ σπουδάσαι φανῇ - 
ναι, καὶ σπουδάσαι λαθεῖν. Καὶ ὅταν προσεύχησθε, 
φησὶν, οὐκ ἔσεσθε ὥσπερ οἱ ὑποχριταί" ὅτι φι- 
μλοῦσιν᾽ ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις 
τῶν πιλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι “5. ᾿Αμὴν 
"έγω ὑμῖν», ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ 
ὅταν προσεύχῃ, εἴσε.1θε εἰς τὸ ταμεεῖόν σου, καὶ 
κιείσας τὴν θύραν σου, πρόσευξαι τῷ Πατρί σου 
τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ. ΙΙἰάλιν χαὶ τούτους ὑποχριτὰς 

χαλεῖ, χαὶ μάλα εἰχότως᾽ ὅτι Θεῷ 45 προσποιούμενοι 
προσεύχεσθαι, ἀνθρώπους περισχοποῦσιν, οὐχ ἱχετῶν 
περιχείμενοι σχῆμα, ἀλλ᾽ ἀνθρώπων χαταγελάστων. 
Ὃ γὰρ μέλλων ἱχετεύειν, ἅπαντας ἀφεὶς, πρὸς ἐχεῖ- 
γον μόνον ὁρᾷ τὸν χύριον ὄντα δοῦναι τὴν αἴτησιν. 
ἫἋν δὲ τοῦτον ἀφεὶς, περιέρχῃ πλανώμενος χαὶ 
πανταχοῦ περιφέρων τοὺς ὀφθαλμοὺς, χεναῖς ἀπελεύ- 
σῃ χερσί. Τοῦτο γὰρ αὐτὸς ἐδονλήθης. Διὰ τοῦτο οὐκ 
εἶπεν, ὅτι οὐ λήψονται μισθὸν οἱ τοιοῦτοι, ἀλλ᾽ ὅτι ἀπ- 
ἐχουσι, τουτέστιν, ὅτι λήψονται μὲν, παρ᾽ ὧν δὲ ἐπι- 
θυμοῦσιν αὐτοί. Οὐ γὰρ ὁ θεὸς βούλεται, ἀλλ᾽ αὐτὸς 
μὲν τὴν παρ᾽ ἑαυτοῦ παρέχειν ἤθελεν ἀμοιθήν" 
ἐχεῖνοι δὲ τὴν παρὰ τῶν ἀνθρώπων ζητοῦντες, οὐκέτ᾽ 
ἂν εἶεν δίχαιοι λαθεῖν παρ᾽ ἐχείνον, δι᾽ ὃν οὐδὲν πε- 
ποιῆχασι. Σὺ δέ μοι σχόπει τοῦ Θεοῦ τὴν φιλανθρω- 
πίαν, ὅτι χαὶ ὑπὲρ ὧν αἰτεῖται παρ᾽ ἡμῶν ἀγαθῶν, 
ἐπαγγέλλεται μισθὸν παρέξειν, Διαδαλὼν τοίνυν τοὺς 
οὐ προσηχόντως τῷ πράγματι χρωμένους, χαὶ ἀπὸ 
τοῦ τόπου, χαὶ ἀπὸ τῆς διαθέσεως, καὶ δείξας σφό- 

ὅρα χαταγελάστους ὄντας, εἰσάγει τὸν ἄριστον τῆς 
προτευχῆς τρόπον, χαὶ πάλιν τὸν μισθὸν δίδωσιν, 

εἰπών’ Εἴσε.:θε εἰς τὸ ταμιεῖον σου. 
γ΄. Τί οὖν ; ἐν ἐκχλησίᾳ, φησὶν, οὐ δεῖ προσεύ- 

χεσθαι; Καὶ σφόδρα μὲν, ἀλλὰ μετὰ γνώμης τοιαύτης. 
Πανταχοῦ γὰρ ὁ Θεὸς τὸν σχοπὸν ζητεῖ τῶν γινο- 
μένων. Ἐπεὶ χᾶν εἰς τὸ «ταμιεῖον εἰσέλθῃς, χαὶ 
ἀποχλείσας, πρὸς ἐπίδειξιν αὐτὸ ἐργάσῃ, οὐδέν σοι 
τῶν θυρῶν ὄφελος. Ὅρα γοῦν χαὶ ἐνταῦθα πῶς 
ἀκριθὴ τὸν διορισμὸν τέθειχεν, εἰπὼν, “Ὅπως 
φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις. Ὥστε χἂν τὰς θύρας 
ἀποχλείσῃς, τοῦτο πρὸ τῆς τῶν θυρῶν ἀποχλείσεως 

χατορθῶσαί σε βούλεται, χαὶ τὰς τῆς διανοίας 
ἀποχλείειν θύρας. Κενοδοξίας γὰρ πανταχοῦ μὲν 
ἀπηλλάχθαι καλὸν, μάλιστα δὲ ἐν εὐχῇ. Εἰ γὰρ χαὶ 
τούτου χωρὶς πλανώμεθα χαὶ περιφερόμεθα, ἂν χαὶ 
ταύτην εἰσερχώμεθα τὴν νόσον ἔχοντες, πότε ἀχου- 
σόμεθα τῶν παρ᾽ ἡμῶν λεγομένων ; εἰ δὲ ἡμεῖς οἵ 
δεόμενοι χαὶ παραχαλοῦντες οὐχ ἀχούομεν, πῶς τὸν 
Θεὸν ἀξιοῦμεν ἀχούειν; ᾿Αλλ᾽ ὅμως εἰσέ τινες, οἱ 

55 ἐχεῖνοι) Δὐὰ. τοῦτο λέγει Εἀ4. δἀνεγεαηείθυε οοάι!,ει ἵογθβ. 5 ταύτῃ οπι. ὅ8ν. Βεη. "7 τοὺς] τὸν (. 
5. ἐλοῃ μοσ νην 
55.011 (οδερὸν 65 οὐδὲ χαὶ ὃ. 

δὐὰ, διδάσχει Β. εγθα ἐστὶ τὸ ζητούμενον ἀδδιηι ἰ Α. Β. τὸ ζητούμενον οηϊ. (. 
68 λανθάνειν Εαά. δι ἢ] δέῃ Ε. 65 αἰτοῦντα] δῖ. Α. 9. ὅε. ομδ» 

εοσὶ αἰτοῦντας. 86 ἀφιέντα] 55 Α. Β, εἱ εοτγ. (. νυΐσυ ἀφιέντας. “᾽ χαὶ τῶν προσαιτῶν Ὁ. δ΄ προσ. 
« ὕχεηθαι) λάἀ. ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις (ἃ. Ε, οἱ (οι"͵550 ἂν) 1 Μορῇ. 

Ῥατποι, ὅδ. ΕΥ̓͂]. 

Ἅ“Θ:ᾧ] τῷ θεῷ Β. Ε΄. Ε΄. 
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“1.1 

μετὰ τοιαῦτα χαὶ τοσαῦτα παραγγέλματα οὕτως; 
ἀσχημονοῦντες ἐν εὐχῇ 79.12. ὡς χαὶ τοῦ σώματος 
χρυπτομένου, διὰ τὶς φωνῆς πᾶσιν ἑαυτοὺς χαταδή - 

λους ποιεῖν, συρφετωδῶς βοῶντες, χαὶ τῷ σχέματι 
χαὶ τῇ φωνῇ χαταγελάστου: ποιοῦντες ἑαυτούς. 
Οὐχ ὁρᾷς ὅτι χαὶ ἐν ἀγορᾷ, ἂν μὲν τοιαῦτα προσ- 
ἔλθῃ τις ποιῶν χαὶ μετὰ βοῆς ἱχετεύων, [348] σο- 
δήσει “ὁ τὸν ἱχετευόμενον" ἂν δὲ ἡσυχῇ χαὶ μετὰ 
τοῦ προσήχοντος σχήματος, τότε ἐπισπᾶται μᾶλλον 
τὸν δυνάμενον δοῦναι τὴν χάριν; Μὴ τοίνυν τῷ 
σχήματι τοῦ σώματος, μτδὲ τῇ χραυγῇ τῆς φωνῇς, 
ἀλλὰ τῇ προθυμίᾳ τῆς γνώμης τὰς εὐχὰς ποιώμεθα " 
μηδὲ 18 μετὰ ψόφου χαὶ ἐχῆς, χαὶ δ πρὺς ἐπίδειξιν, 
ὡς χαὶ τοὺς πλησίον ἐχχρούξιν, ἀλλὰ μετὰ ἐπιξι- 
χκιίας πάσης, χαὶ τῆς χατὰ διάνοιαν συντριδτις, χαὶ 

δαχρύων τῶν ἔνδοθεν. ᾿Αλλ᾽ ἀλγεῖς τὴν Ψυχὴν, χαὶ 
οὐκ ἂν δύναιο μὴ βοᾶν; Καὶ μὴν τοῦ σφόδρα ἀλ- 
γοῦντός ἐστι τὸ οὕτως εὔχεσθαι χαὶ παραχαλεΐν, 
ὥσπερ εἶπον, Ἐπεὶ χαὶ Μωῦτῇς ἤλγει, καὶ οὕτως 
ηὔχετο, χαὶ ἠχούξτο᾽ διὰ τοῦτο χαὶ ἔλεγε πρὸς αὐτὸν 
ὁ Θεός" Τί βοᾷς πρός με; Ναὶ ἡ Ἄννα δὲ πάλιν, 
τῆς φωνῆς αὑτῆς οὐχ ἀχονομένης, πάντα Ὦνυσεν ὅσα 
ἠθέλησεν, ἐπειδὴ ἡ χαρδία αὐτῆς ἐθόχ. Ὁ δὲ “Αθελ 
οὐχὶ σιγῶν, ἀλλὰ καὶ τελευτῶν ηὔχετο, χαὶ τὸ αἷμα 
αὑτοῦ σάλπιγγος λαμπροτέραν ἡφίει φωνήν. Στένα- 
ξον τοίνυν χαὶ σὺ οὕτως ὡς ὁ ἅγιος ἐχεῖνος “ οὗ χω- 

λύω. Διάῤῥηξον, ὡς ὁ Προφήτης ἐχέλευσε, τὴν 
χαρδίαν σον, χαὶ μὴ τὰ ἱμάτια. Ἐχ βαθέων χάλεσον 
τὸν Θεόν: Ἕκχ βαθέων γὰρ, φητὶν, ἐκέχραξά σοι, 

Κύριε. Ἀάτωθεν ἀπὸ τῆς χαρδίας 7 ἕλχυσον φωνήν 
μυστήριον ποίησόν σου τὴν εὐχήν. Οὐχ ὁρᾷς ὅτι χαὶ 
ἐν τοῖς βασιλείοις θόρυδος ἐχποδὼν ἅπας, χαὶ πολλὴ 

“πανταχόθεν ἡ σιγή; Καὶ σὺ τοίνυν ὡς εἰς βασίλεια 
εἰσιὼν, οὗ τὰ ἐν τῇ γῇ, ἀλλὰ τὰ πολλῷ φριχωδέστερχ 
τούτων, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, πολλὴν ἐπιδείχνυσο 

᾿τὴν εὐσχημοσύνην. Καὶ 18 γὰρ ἀγγέλων εἶ συγχο- 
ρευτὴξ, χαὶ ἀρχαγγέλων χοινωνὸς, χαὶ μετὰ 5 τῶν 
Σεραφὶμ ἄδεις. Πάντες ὃξ οὗτοι οἱ δῆμοι πολλὴν 
ἐπιδείχνυνται τὴν εὐταξίαν, μετὰ πολλῆς τῆς φρί- 
χῆς τὸ μυστιχὺὸν ἐχεῖνο μέλος χαὶ τοὺς ἱεροὺς 
ὕμνου: ἄδοντες τῷ βασιλεῖ τῶν ὅλων Θεῷ. Τούτοις 
τοίνυν ἐγχατάμιξον σαυτὸν εὐχόμενος, χαὶ τὸν μυ- 
στιχὺν αὑτῶν ζήλωδσον χύσμον. Οὐδὲ γὰρ ἀνθρώποις 
εὔχν,, ἀλλὰ Θεῷ τῷ παυταχοῦ παρόντι, τῷ καὶ πρὸ 
τῆς φωνῆς ἀχούοντι, τῷ τὰ ἀπόῤῥητα τῆς διανοίας 
ἐπισταμένῳ. Ἂν οὕτως εὔχῃ, πολὺν ἀπολήψῃ τὸν 
μισθόν. .ὋΟ Πατὴρ γάρ σου, φησὶν, ὁ βλέπω» ἐν 
τῷ χρυπτῷ, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Οὐχ 
εἶπε, Χαριεῖταί σοι 55, ἀλλ᾽, Αποδώσει σοι. Καὶ γὰρ 
χρεώστην ἑαυτόν σοι χατέστησε, χαὶ μεγάλῃ σε χαὶ 
ἐντεῦθεν ἐτίμησε τιμῇ. Ἐπειδὴ γὰρ αὐτός ἐστιν 
ἀόρατος, χαὶ τὴν εὐχήν σου τοιαύτην εἶναι βούλεται. 
Εἶτα λέγει χαὶ τὰ ῥήματα αὐτὰ τῆς εὐχῆς. Προσ- 
ευχόμενοι γὰρ, φτσὶ, μὴ βαττοιϊογήσητε 5' ὡσ- 
περ οἱ ἐθνικοὶ ποιοῦσιν. Ὅτε μὲν γὰρ περὶ τῆς 
ἐλεημοσύνης διελέγετο, τὴν ἀπὸ τῆς χενοδοξίας λύ - 
μὴν ἀπέστησε μόνον, χαὶ οὐδὲν πλέον προσέθηχεν, 
οὐδὲ εἶπε πόθεν ἐλεημοτύνην δεῖ ποιεῖν" οἷον ἀπὸ 
διχαίων πόνων 55, ἀλλὰ μὴ ἐξ ἁρπαγῆς, μηδὲ 5) 
πλεονεξία: χαὶ γὰρ σφόδρα ἣν ὡμολογτ μένον παρὰ 

19.175 ἐγ τῇ εὐχῇ ΕὐΔ. "7" σοδήσει] ἀποσοῦδεῖ Α. (. 
ἯἹ χαρδίας αι!ὰ. σου ὦ. 15 Καὶ γὰρ χαὶ Βα. 
ἀνα Ὡς ὑπο ι( νεῖ μὰν 
μὲ ΙοαῖΡ ἀπὸ διχαίων πόρων. 

5, ΖΟΆΝΝΙΘ ΟἸΠΥΞΟΘΤΌΜΙ ΑΙΟΠΈΕΡ, ΟΌΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. 

δ᾽ μΥδὲ] δι. Ε,. 
19 μετὰ) τὰα 

. Ε΄, σλροι Ερ. 5' βαττολογεῖτε Β, ἢ. βχττολογῆτε Ε΄, 
52 μηδὲ) χαὶ Ε, μηδὲ ἀπὸ Εαι. 
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πᾶσι. Καὶ ἀνωτέρω δὲ τοῦτο προδιεχάϑαρεν, ὅτε 
ποὺς πεινῶντας τὴν διχαιοσύνην ἐμαχάριαεν. Ἑπὶ 
δὲ τῆς εὐχῆς χαὶ ἕτερόν τι [249] προστίθησι πλέον, 
τὸ μὴ βαττολογεῖν. Καὶ ὥσπερ ἐχεῖ τοὺς ὑποχριτὰς, 
οὕτως ἐνταῦθα τοὺς ἐθνιχοὺς χωμῳδεῖ, πανταχοῦ τῇ 
τῶν προσώπων εὐτελείᾳ μάλιστα ἑἐντρέπων τὸν 
ἀχροώμενον. Ἐπειδὴ γὰρ ὡς τὰ πολλὰ τοῦτο μά- 
λιστα δάχνει χαὶ χαθάπτεται, τὸ δοχεῖν ἀπεῤῥιμμέ. 
νοις 3" ἀνθρώποις ἐξομοιοῦσθαι, ἐντεῦθεν αὑτοὺς ἀπο- 
τρέπει, βαττολογίαν ἐνταῦθα τὴν φλυαρίαν λέγων" 
οἷον ὅταν τὰ μὴ πρυσήχοντα αἰτῶμεν παρὰ τοῦ Θεοῦ, 
δυναστείας χαὶ δόξα:, χαὶ τὸ ἐχθρῶν περιγενέσθαι "5. 
χαὶ χρημάτων περιουσίας, χαὶ ἁπλῶς τὰ μηδὲν ἡμῖν 
διαφέροντα. Οἶδε γὰρ, φησὶν, ὧν χρείαν ἔχετε. 

δ. Μετὰ 85 τούτων δοχεῖ μοι χελεύειν ἐνταῦθα 
μηδὲ μαχρὰς ποιεῖσθαι τὰς εὐχάς " μαχρὰς δὲ οὐχὶ 
τῷ χρόνῳ, ἀλλὰ τῷ πλήθει καὶ μήχε! τῶν λεγομένων. 
Παραμένειν μὲν γὰρ χρὴ τὰ αὑτὰ αἰτοῦντας Τῇ 
γὰρ εὐχῇ, φησὶ, προσκαρτεροῦντες. Καὶ αὑτὸς δὲ 
διὰ τοῦ παραδείγματος ἐχείνου τοῦ χατὰ τὴν χήραν, 
ἣ τὸν ἀνελεῇ χαὶ ὠμὸν ἐπέχαμψεν ἄρχοντα τῇ σὺυν- 
εχείᾳ τῆς ἐντεύξεως, χαὶ τοῦ χατὰ τὸν φίλον, τὸν 
ἀωρὶ τῶν νυχτῶν παραγενόμενον, χαὶ τὸν χαθεύ- 
δοντα ἀπὸ τῆς χλίνης ἀναστήσαντα, οὐ διὰ τὴν τι- 
λίαν, ἀλλὰ διὰ τὴν προτεδρείαν, οὐδὲν ἕτερον ἣ τὸ 
συνεχῶς ἐντυγχάνειν αὐτῷ ἅπαντας ἐνομοθέτησεν, 
οὐ μὴν μυρίων στίχων εὐχὴν συντιθέντας αὐτῷ 
προσιέναι χαὶ ἀπαγγέλλειν ἁπλῶς χελεύει. Τοῦτο γὰρ 
ἡνίξατο εἰπών" Δοχοῦσιν 5 ὅτι ἐν τῇ ποιῖυιλογίᾳ 
αὐτῶν εἰσακουσθήσονται "5. Οἷδε γὰρ, φησὶν, ὧν 
χρείαν ἔχετε. Καὶ εἰ οἶδε, φησὶν, ὧν χρείαν ἔχομε), 
«ἶνος ἕνεχεν εὔχεσθαι δεῖ; Οὐχ ἵνα διδάξῃς, ἀλλ᾽ ἵνα 

ἐπιχάμψῃς ἵνα οἰχειωθῇῆς τῇ συνεχείᾳ τῆς ἐντεύ- 
ξεως, ἵνα ταπεινωθῇς, ἕνα ἀναμνησθῇς τῷ, ἁμαρ- 

τ μάτων τῶν σῶν. Οὕτως οὖν προσεύχεσῆε ὑμεῖς, 
φησί" Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. "Ὅρα κῶς 
εὐθέως ἀνέστησε τὸν ἀχροατὴν, χαὶ πάσης ἀνέμνη- 
δε τῆς εὐεργεσίας ἐν προο!μίοις. .ιὋ γὰρ Πατέρα 
εἰπὼν τὸν Θεὸν 5), χαὶ ἀμαρτημάτων ἔφεσιν, χαὶ 
χολάσεως ἀναίρεσιν, χαὶ δικαιοσύνην, καὶ ἁγιασμὸν, 

χαὶ ἀπολύτρωσιν, χαὶ υἱοθεσίαν, χαὶ χλτιρονομίαν, 
χαὶ ἀδελφότητα τὴν πρὸς τὸν Μονογενῇ, χαὶ Πνεύ- 
μαπος χορηγίαν, διὰ τῆς μιᾶς ταύτης ὡμολόγτ,δε 
προπτηγορίας. Οὐδὲ γὰρ δυνατὸν χαλέσαι πατέρα τὸν 
Θεὸν 35, μὴ πάντων ἐχείνων ἐπιτυχόντα τῶν ἀγα- 
θῶν. Διπλῇ τοίνυν αὐτῶν διεγείρει τὸ φρόνημα, καὶ 
τῷ ἀξιώματι τοῦ χαλουμένου, χαὶ τῷ μεγέθει τῶν 
εὐεργετταάτων ὧν ἀπέλαυσαν. Τὸ δὲ, ᾿Εν τοῖς οὐ- 
ρανοῖς, ὅταν εἴπῃ, οὐχ ἐχεῖ τὸν Θεὸν συγχλείων 
τοῦτό φησιν, ἀλλὰ τῆς γῆς ἀπάγων τὸν εὐχόμενον, 
χαὶ τοῖς ὑψηλοῖς προτηλῶν χωρίοις, χαὶ ταῖς ἄνω 
διατριθαῖς. Παιδεύει δὲ χαὶ χοινὴν ὑπὲρ τῶν ἀδελ - 
φῶν ποιεῖσθαι τὴν εὐχήν. Οὐ γὰρ λέγει, Ὁ Πατὴρ 
μὴν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἀλλ᾽, [250] Ὁ Πατὴρ ἡμῶν 
ὑπὲρ τοῦ χοινοῦ σώματος τὰς δεήσεις ἀναφέρων, 
χαὶ οὐδαμοῦ σχοπῶν τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ πανταχοῦ τὸ 
τοῦ πλησίον. ᾿Απὸ δὲ τούτου χαὶ ἔχθραν ἀναιρεῖ, 
χαὶ ἀπόνοϊαν γαταστέλλει, χαὶ βασχανίαν ἐχδάλλει, 
χαὶ τὴν μητέρα τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων ἀγάπην εἰσ- 
ἀγε!:, χαὶ τὴν ἀνωμαλίαν τῶν ἀνθρωπίνων ἐξορίζει 

μὴ Ο. εβίοῦὶ μὴτε Ἷ9 καὶ ὁπ. Β. Ε΄. 
Β. Ὁ. Εἰ. νυϊγαιυπὶ ἰυδηταγ Ἰπ γρρ. 55 σοι 

53 Πίης οοτγτγίσο Εἰ γπι. Τοπι. ᾿. Ρ. 91ὅ. 
8. 810 Ε΄, ἀπειρημένοις Α. Β. (. ἀπηρημέ- 

ἠ- νοις Ὁ. Ε. νὶ Δ. αὐποῖ, 5᾽ περιγίνεσθαι δ. (ἡ, "6 Μετὰ] αὐά. δὲ "). 57 δοχοῦσιν] 4ι|4. γὰρ Εν. 35) Ῥοδὶ εἰταχου 
ιδόνται 5]6 ψυΐρο ἰσρίτηγ : μὴ οὖν ὁμοιωθῇτε αὐτοῖς" οἷδε γὰρ ὁ πατὶ,ο ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑ μᾶς αἱ- τῆσαι αὐτόν. Καὶ εἰ οἶδε, χ. τ. ἑ. 51. ὑπυς οοάδλ (ἡ. οἴοιουΐ ἐὰπὶ Νου44. αἱ ἀφ}. Νὺο αἰΐίοῦ ᾿γρρ. 37 τὸν Θεὸν οπ!. Β. Ὁ. Ε΄. Ν τὸν Θεὸν οΟἸηῃ. 9ΠῚΠ08 ΡιΜ ον Ε, 



5) ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΤΠΟΜῚΙ,. ΧΙΧ. 

εἰἰπὶ ἀξοομπεὶ μὲ, ἴθ πηλχίπιο ἰηἤδοίαί 6ππὶ αυὶ 
φταιίδπι σοηίεγγο ροϊε5ιῇ Να ἰίδλαυς ὨαὈίία σογρογὶβ, 

ΠΟΖΙΟ Ὑοοὶβ οἰ πΊΟΓα, 56α νο]ιηί4 18 δίθἀ41]0 ογδιΐοποβ 
Θη  ἰὩπλυς9 ; ὨΘ]06 οἴη) δίγθρὶίι οἱ δοπίία, νοὶ δὰ 

οδίοηίδε ΠΟ ἢ, ΠΟ ΡῬΓΟΧΙΠΊΟΒ ΠΟδ᾿5 ΘΧρΟΙ ἈΠ}5., 56ιὶ 

οὐπὶ πιοάοβιία οπηηΐ, Δπἰ πὶ οοηίγ ἰ0η6,, οἱ ἸΔΟΡΥ 5 

ἡ γί οΥθι5. ϑϑα ἀο168 δἰ πΠ]0, πα ροΟῖδ5 ΠΟΠ ΟἰΔΠ}1- 

ΓΟἾ [π|Ὸὸ πιᾶχὶπηῈ ἀοΙ] η 115 651 5'0 Ογῶγα, οἱ ΟὔβΘΟΡΆΓΟ 
Ὁϊ ἀϊχὶ. Νδὴ) οἱ Ἀονβοβ (οἱεθαὶ, δίοψυβ οὐδθαὶ, οἱ 
δυο θαίΐυν : ἰάοοχας ἀϊχὶ! Ηἰἱ δου : Ομἱα εἰαπιας αὐ 

η6 (Εχοά. 18. 15}7 ΑΠηλ 4υοῆῦθ Γυγδυπ), οὑπὶ νοχ 
ΠΟ δυάίΓαίαν, οπηηΐδ 4πα5 γν ]υἱ: ἱπιροίγαν!ς αυΐᾶ ΟΡ 

6)}08 εἰαιηαῦαι (1. Πέφ. 1). ΑἸν6] γ6ΓῸ 01) 5 [68 π|0- 
ὧο, 56 οἰϊλπὴ ΠΙΟΥΘΩΒ ὈΓΘΟΔΌΔΙΠΡ, οἱ 5816 1}}5 6}0}.8 

υ8 οἸατίογοπ) οηορδὶ νοσοπι. ᾿προπηΐϑοα ἰρίαν οἱ 

ἴῸ 5᾿π|}} 6 υἱ 1116 ΒΔ ποίυ : ἰὰ ποη ἱπιρδάϊο. ϑοίπάα, 

υἱ ργορ οί ἰυδε} 1, ΟΡ ἰα0π|., οἱ που γνϑϑιπηοηΐα {ἃ 

(70εἰ 34. 15). θ6 ῥγοίυη 18. Ἰηνοο Ὠδιπ ; πᾶπὶ δἰἱὶ 
ἤϊε, δὲ γτο[μπαϊς εἰαπιαυὶ αὐ 6, θοηιῖπε ( Ῥεαί. 129. 
4): ὁχ ἰπηπ|0 οο᾽ 415 ἰαἱ τόσο ΔΙΈΓΆ 6, [Δ ΟΓΆΠΟ- 

ὨΘΠῚ ἰΠ18Π| 6586 πηγοίεγίυπι. ΝΟ νἱ4685 ἴῃ 40}}8 τ ρ}}8 

«πὶ Οπηηθπ δἰ πη παγὶ, οἱ ἡλΠυπὶ ἀη 4116 6856 

βἰοηιυπὶῦ Εἰ τὺ ᾿ἰλΖιθ αυδλοὶ [η Γασίαπὶ ἱπργο [65 

θη ἰΘΓΓΟΠΔΠΊ, 56 ἴῃ πλι}0 ἰοΥΓῚ Ὀ]Π ογοῖη, πο ρ6 (:Ὁ- 

Ἰοϑίοπη, τηᾶσηθτ δΧ ῦο πιοαοϑιίαπι. Νάτῃ οἱ οιΠῈ 8η- 

᾿ Β6115 Ἔἰογοῶ5 ἃρὶθ, οἵ ἀγο δ! 6 ΟΥ̓ ΠῚ 65 δοείυβ,, οἱ 

οὐπὶ Θογαρ ἶηι οδηΐς ". ΟΠ65 ΡΟΓΤῸ ἰδι} ἐρδίυ5 Π|8- 

φηυπὶ οχ ἰθοηϊ ογάϊ 6 πὶ, ΟΌΠῚ ΠΟΥΓΟΓῈ πλυ]0 τ γϑιί - 
εὐυηὶ ᾿ΠΠππ πν6}]08 αἱ 5805 ΠΥΠΏΠΟ5 ΟΠ) η165 ΓΟΘῚ υἱὲ- 

γογδοῦθπ) 60, [Π|5 (4716 (6 8ἃ.ἀ)156 685 'ἰῃ ργΓΘΟΔη60, 

ΠΥ 5! ουτηΠ|6 ἰρθογιπιὶ ογπαίσιῃ ἱπ !ἅΓ6. Νοαυς δηΪπὶ 

᾿ ΒοπΊ 05 ῬτΓΟΟΔΡ 5; 561 60 υὐήᾳυς ργοϑδηι!, 8η16- 

ηυ4π| τ ΠΟΙ ΟΠ 185 ᾿ ΔυΘ εἶ, 40} ποΥϊ Δγοδηδ 

ΓΠΘΏ[15. δ᾽ 55 ΟΥ̓ΔΥΘΓ5., ΤᾺ 0] 12 π| ΓΘΟΙρΡΙ65 πηογοδάσδηι. 

Ραίεγ, ἰηηυἷ!, {μῶι8, φαὶ υἱάοί ἐνὶ αὐδοονάϊο, τεαάάεί εἰδὶ 

ἐπ πιαπὶ [ἐδίο. Νοη αἷϊ, ὈοηὈΪ Εἰ, 56, οαάοί. Ὠ6- 
Βίϊογοπ) 56 φυὶρρα {}}Ὶ σοπϑι, (6716 ΠΊΔΚηΟ ΠΓῸ 

ΠΟς οἰἶδηχ ΠΟηΟΓΟ ἀοηανὶί. Οὐἷλ ΘηΪ ΠῚ ̓ ρ56 ἰην]5} 0}}}9 

6βὶ, ἰἄδ6ο νυ] ογα ΟΠ 6Π) ἰυδπηι }δ᾽η0(] 6856. Ποῖ 6 

γΟ θὰ ἰρδᾶ ογαϊοηΐβ γοίογι. 7. Ογαπίος, ἱπαυΐ!, ποί6 

ναι ἐμηὶ ἰοφιιΐ, εἰσι οαΠΠπἰοὶ [ποῖμπ!. Νὰπι οὐπὶ ἀ6 6]66- 
ΠΙΟΒΥΠΔ ᾿ΟΠΠΘΌΔΙΟΡ, νδηθρ ΘἸΟΡΙΒ ρα5.6Π1 [8Π1ΠῚ 56- 

ΤΟΥ, ΠΙ Πψ16 ΦπΊ}} 1} 05 4.6)6 εἶ}, ἤδαυς οἀἰκὶῖ, ὑπ .}6- 
ΠΔΠῚ αἰ ΘΟΠΊΟΒΥΠΔΠῚ [ΔΟΘΓΘ ΟΡΟΡίΟΓΕί ; νογ ολυ 51 ΟΧ 

ἠυκεῖς Ἰαθον 5, ΠΟ δχ γαρίηδ, νοὶ δχ ἀναυ αι. ἢ νὰ 
Π4ΙΏ4υ6 πη δΟη6550 ἀρ ΟΠηΠ65 οΓαϊ. ϑυρϑνῖ5 4010 

Π]υὰ )8πὶ Θχρυγζανθγαῖ, ὁΠΠῚ 65 Ό ΓΘ η[65 150} |4πτ| Π68- 

195 ργαἀϊοανὶι. Οἴροα ογϑιϊοπὁ πὶ Ὑ6ΓῸ 2149} ΔΠ]Ρ}}}5 
4) 1εἷς, πιὰ 04 ν}}1Πὶ 6556 ν᾽ δηάτιπὶ : ἃ6 46 πηπΠ|0 - 
ἄυπι ἰδὲ ΠΥροογ 5, [14 οἱ Ὠἷο δ Ππ θῶ 5 ἰγγί δῖ, θη υ.6 
ΟΣ ΡΟΓΒΟΠΔΡΌΠῚ Υἱ 16 Δι! ογα πὶ Πυάογο [οἰ η5. 
Ουΐὰ οπίπι υἱ ρΙαγίπιιπι ἢος πιαχὶπια τπογαοὶ οἱ Δηφ]!, 

οὐ 48 8076 ει}5 Ποπληἶθυ5 σοπηραγαίυγ, ᾿πς ἰΠ| 05 
δϑάυεϊι,, τυ Ποαηΐυπι εἷς ΓἀΠ!ΠΘγ Ἰοχαδοίδίοη) νο- 
62}}5 5 υἱ Θυ πὶ ΠΟἢ ΠοΟηδθηΐΆπ68 ἃ 60 ΡΟ ΪΠΊΕ.5, ΠΟΠῚΡ6 
ΡοΙοπιΐηπὶ εἰ ρσἰογίαπι, νἱοἰογίαπι ἀδ ᾿πἰπιϊεἶδ, αἰ 111. 
γῦπι (Δου!αἴο5,, ἀσπηυπ 406 68 αυὰρ πὶ ἢ] Π0 18 ργοίι- 

8. ΑἸ], οαπήειδη δογαρί δα σαμὶδ᾽ ὭΟη ΤηΔ16. 
3 ουκίδπη. σηίόσωσηι Ῥγέοεπι δητἠ (8. 

918 
ΩΓΆ 50η1. δ. δηΐηι, Ἰπαηΐ!, φιΐϑιις οριις παὐφαιΐα. 

4. [πι ογαίΐοπα Ῥενβουδγαη μη. (μα δἷὶ ογαιοπὶδ μιϊ- 
“ας. Αἀογιϊοπῖὶς αἰοίνα [τυοίτις. ---- Ῥοβὶ ἢσις Δι Π6ΠῚ 
ν᾽ ἀσίνγ μη] Ομ 85. Οὐ αΠΟη65. γνοίδιδ; ἰοησᾶβ πο 
ἰοπΊρογο,, 56 προ! ἰυἀΐ 6 εἰ Ἰοιρ Δ ϊπ6 γογθογιμι. 
Γεγβουθγαηθτπι Θηΐπὶ 651 λάθη ἰμθὰ ροίδηάο : ύγα- 
ἐἰοπῖ, ἰπαυΐ!, ἐπδίανίες (ἤοπι. 13. 19). Εἰ 'ρφα Οἰγίβειια 
ΘΧΟΠΊΡΙΟ υἱάσι, ἡτὐῶ5 ἰη)πιϊπουοογήδην οἱ ογυδοίδιῃ 
ὈγΙ πεῖ ροπι ογαι! ον ἷδ ἰηδίδηια Ποχὶς (Διο. 18); Θχδῖη - 
ΡΙοσυδ δηνοἱ |11}}8 4υΐ ἰμ Θπηροϑί πυσία νοηΐὶ, οἱ ἀἄογ- 
ΒΘ 6} ἃ Ἰαοῖο βυδοίίαν!ι, ΠΟῚ ὁχ διηίοἰ εἶα, βο οχ 
Ρογβθνογαληιία ({μιο. 11) Σ 211} δἰ υ 4 ργιοβογι υἷι, φυλιη 
ΟἸΏΠ68 ᾿ρ5ὶ 50] οᾶΓ6 ἀϑδ 41:6 ΟΡΟΥΙΟΓΘ, ΠΟ.) ρῸΓ 0ΓΔ- 
υἰοη δ πὶ πλ}}}6 νογϑίθι8 οΟηϑίΔηίοι, 50 βἰπιριϊεἰϊοῦ 
ΤΟΙ οἴεγγο δεῖ. ΠΠῸ ἃ δηΐη βυυϊπάϊοανίι ἢἰς νοῦ υἷα - 
Ῥμιαμί ὀπὶπι φιοα ἐπ πιμ οσμῖο πιο ὀχαμαϊαηίων. ἃ. 
Νὲ εἰπιλίο5 ἐδίοιο {{{|8. 5 οἷ! ἐπίηι Ῥαιδν υδβίεν φιϊά τοῦϊε 
οριιδ δἷ(, απίόφιαπι αὖ ἢἱἰ0 ρείαιΐ4. Ἐὶ ςὶ πονῖί!, ἰπηπίοϑ, 
φαυϊθυβ Οριι5 Βα πη 8, ΘΓ Ορογίαϊ ογῶγο ἢ ΝΟιὶ αἱ δι 
ἀοσοὰς,, 564 υἱ ἰηΠροίας : οἱ δι ρα οπἰϑ ["οαιοηι 
111} [πη Π]τ8 ον, αἱ θη Π 6 γὶβ, ἢ ρδοσδίογαμι 
πογυ ΓΟΟΟΓ(οΡβ. 9. δὲς ἐφ ογαϊθ, αἷϊ : Ῥαίον πο-- 
(ΕἾ φιιὶ ἐδ ἴπ ε(δ[18, ξαποιὶ βαθίαγ ποπιθη τπθη (4). Ὑὶ4 6 
αυοπ)ο60 δβι᾽διίην δυάϊ!ογαπι δγοχὶῖ, οἱ απο ᾿αμποβοιϊ 
ον} ἢ} ργος ἢ 15 πηθιηογαν!!. Νά 4υἱ ΡαΙγοίη Ὠσι 
ϑρρε αν .., οἱ ρϑοοδίογιη ΓΘΙ ἢ δϑοποηι,, οἱ 8000] [εἰ 
ΔΟγοραιοποην,, οἱ 7 5{{|4π|., οἱ βαηοι Πολιϊοῃοπι,, οἱ 
Γεἀρηιριίοηθηι, οἱ Π]ογαι δι ορηίοπθιη, οἱ Πογοά - 

16πΊ, 6ἱ ἰγαιογηϊ δίθηι εὐηὶ πἰσϑηΐ!ο, οἱ δθἱ εἰ ι|8 ἀ0- 

η8, ἰνς υπὰ ἀδποιη αιίυπο σοηύδϑι5 οεὶ. Νο΄θο δηΐηι 

Ὀδιπὶ Ῥαιγοηι 411}5 ἈΡΡΟΙΪΔΓα ροίαϑιὶ,, εἶδὶ ἤθ6 ΟἸΠΠΪΆ 

ὑοπα σοηβααιίι5. 0} 1οἱ ἰφίταγ πο οΟγαπὶ Δ ΪΠ103 

εὐϊεῖα ; οἱ οχ ἀἰφηϊίαία ὁ} 05 φυδην Ραίγεια νοσδηὶ, οἱ 

ΕΧ πηαρηϊιἀΐ6 ΘΟΥΓυμΏ, 40:8 ΔΟσΟρο 6, θδμ ΠοϊοΓ). 
Ουην δυο ἀἰεἰ!, 1π εὐαἰὶς, ποη δὶ θαιῃ ᾿ος ἀΐοαπο 

σοηοϊυάίι,, 5οα ργδοδηΐθιῃ ἀδ [61 αἰμίποὶ, οἱ ἴῃ 6χ- 

(6515 ἰοοΐβ δϑυρογηΐϑ]υα ΠΑ  λου 8. ἀ[Π σφ !. Ποροὶ λ1ι- 

(6 Π| ΘΟΠΠΊΠΠ6ΠῚ ρΓῸ [γαιγ "118 ΟΓΔ ΘΠ 6 Π δε ἐγ. Νοπ 

οηΐηι αἷοὶ!͵, ῬΔΙΟΓ πιδυ8.. τ 65 ἰῃ οἰ 5; 56, Ῥαίξν 

ποϑίοτ, ὈΓῸ ΘΟΠΊΠΊΠΠΐ ΟΟΓΒΟΓΟ 50} 16αι]101105 δι σης, 

ΠΟΟ υπιηυῆπὶ ρΓΟρΥΪα ΟΟπιπιοάα 5ροοίδιι5, 56α εὐ αι 

Ργοχίμηϊ. ΕΠΠος δυϊὸπι νοτῦο πη  πιὶς {135 ἀδ πηρι ο (0111 

δἱ ΔγγοξδηιὯπ| ΤΟΡΓΙ Πηϊΐ, ἰην ἀἰδιηαυδ δἰ ἐπιϊπδί : πιἃ- 
ἰγοπὶ Υ6ΓῸ οπηηίυ!η ὈΟΠΟΓῸΠι οογδίοπι ἰπιϊυςὶ!, παηγα- 

ΠΏΓΌΙΠ06 ΓΟΓΌΠῚ ᾿Π256112}{λ16π|ὶ ΘΧΡΘΙΠΠ, οἱ τη] πὶ 

ΤορΙΒ οἰ πΔ ρᾶΊρα6γΓα ΠΟηΟΓΪ8 ἐδ 05} } 14 16Ππ| οι! οπα ϊ! : 5]Ὁ 

αὐυϊάοπι ἰῃ τηλχίπιϊβ οἱ Οπιηἶη0 ποδοβϑιγ 8 ΟΠΊΠ65 
σΟΙΠΠΠΠ0Π6 ἰυπο1] δ πηυ5. Οι δ ἢ ποοιμηδηιὶ 6χ 

ἰοΓγο ἃ ΟΟΚΠΑΙΟηΘ,, ΟΠ) 5ΘΟυ 11ΠῈ ΒΌΡΟΓΠΔΠ) ΟΠ) Πρ 

() ΗΟ σϑῦθῶ, ῬαΊΘΡ ποξίθγ.... (μμηϊ, τἰϊυ}} τλογο Ἰαοοπὶ 
ἐπ Εαϊἰοη 5 Οομπτ οἰ πὶ οἱ ΜΟΡΟΪΙ;, φυΐα ἰη 1,Διἰη|5 Εα 8 
μοπη Πα Παρο, 428 ἰη Ογεοίϑ δηϊβοῦγὶμι}5 υῃὰ δϑγία ροηΐμῦ 
αἰ ἃ (Πρυβοϑίοῃο ΒΑ Ϊ ἃ [υϊὶ, ἰῃ ἀυ.85 ἐἰν]5α (α1. 1811] μοτ- 
ΓΟ, υἱ νἱἀοῖατ, 400 ἰδ ὑῃώτὴ ΟΓδιἰοη θη Ὀοπηϊηϊοοπὶ Ηοη)ὶ- 
᾿Ἰάτὰ ΟΡ ϑοβίοσηι μδὔθγθηϊ, ἢλης ἰῃ ἀυδϑ ρᾶγιὸς αἰνίβογιπηι, 
συδγιηι ροδίγαηὰ ΟΡΆΓΠ 25. Ὀοπη ἶσα στρ σαι! ΟΠ 61) οοηι- 
ΥΓἸδοιαν, οἱ πῆς ροβίγοημᾶπὶ ραγί θη ἨοΙη  4π| Υἱ Οϑἰ ΠΩ Πὶ 
ἸΠΒΟΣ ρϑΘΓυηϊ ; δοσυησιηι σι 6Πὶ πυπηθγυτῃ, δου 6165 ΠοΙηΐ- 
᾿ΙαΓῸπι πυπηογί σοπ οἰ ηππίιν. Ουΐ ἡππηϑγὶ αι ἃ βογὶῃ τον α 
ΟὨμγυδβοβιοπιὶ ἴοςα αἴϊογοη! 05 ΒΘ ρογ δ δῖ ἤσογυπί, μοκ» 
χυλτῃ ἀδοίπης ΠΟηΦ 5ι13πὶ βογίοπι γοδιϊ υἱηιι!8, 1:οϑὲῖο το 9 
ρδυῳ ιν τ δἰηχυίαγαπι υτηδτο, νϑίθγομι {πὶ δαΐοσίπιν ες 

ΘΙΉΡ οαυ58 : υὐροδίηια, αἱ. τἰσοδίπια γτέμεη, 
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ἐνη)υηοιὶ δἰ, οἱ ΠΟΠΊΟ Ῥῇι5 δἰιο το φυϊἀ ρίϑη Πα θοϑὶ, 

ΠῸῊ εἰἶναβ ῬΔΌΡΟΓΕ, ΠΟ ἢοΡὰ5 56ΓΥῸ, ΠΟῺ ὈΥΪΒΟΘΡΒ 
δια, μοη Τὸχ πῆ 6, ΠΟ ΡΠΠΟΒΟΡ 05 θάγῦάτο, 

"6. δαρίοῃϑ ἰθοἱα ἢ Θιμηίθυβϑ αυΐρρα ἀπϑίῃ ἰδγρ 5 

65. πολ αιοπι ᾿, οπὶ οπιπίαπι δἰ π 6 Υ ῬΔΙΘΓ γοσαγὶ 

αἰοπαίυδ 911. Ροδίφιδπι ἰσὶ Ὁ λῆς ΠΟ] Δι  5.6- 

πιογανὶϊ, πδοπο βροῦι ἀοηυτη, ΟΠΟΓΙΒ ΠῸΓ 

ΠΡΔΈΓΟ8 ραγαίοιη., ἴηι! Ολ1}|8ι6Ππ|., ρΟΒί ιἅτη ἃ (6ΥὙΤᾺ 

Φοάυχὶ! οἱ οϊο Δ χ ἢ, νἐἀθϑιηι8 4 ἀοί πδαρδ Ῥοίουα 

᾿υνολῖ : πδῆὶ πος χυοχᾶς ἀϊοίυπι Θηηηΐ5 Ὑτῖ81}5 ἀὉ - 
οἰνἴϑηλ ἰἤΘΘΓΟΓΟ γηἱδὶ. Νὰπὶ αιὴ Ραίγοιῃ γοοαυξί θυ, 

οἱ Ῥαϊγοίη σοπηοη)., ΓΟ ἰἀΐσι δχ ἰ υδαὶ νἱίδιη,, 

α0ὰ 6 που αι ᾽ πε θι!8 ποὴ νἱἀοδίογ, οἱ ῥδγ 
Φ08η0 5ιυὐθΐαιη ργαβίοι. όγυ τ Ὧ00 ΠΟῊ 584 [ΠΠ [01 : 

86} Δ᾿υὰ Δ66Π| ἃ ἸΟΠΠ 6 Π5 : δανοι  βοοίπη" ἨΟΏΉϊΘΠ ἐδειηι. 

ὈΙσΒ8 ρυθσϑίίο 6}ι5 σαὶ Θοιπ νϑοαὶ Ῥοίμθρ ὃ", αἱ ΠΙΕ]} 

Ροίαϊ δηίο Ῥαιγ8 ρον πὶ, 504 οἵηηἶα ροϑίροπδί 6}115 
Ἰαπάϊθυδ. πὰ οηΐη, δαηοι ! βοοίιν, Ὦος 50] γυὶὶ, αἷο- 

ΓΗ οιιπ'. 5:0] σπηῆχυδ φτοριϊατῃ Βρὲ οἰογίαπι μ]6- 

ΠΆΠΙ, 5'6 ΒΘ ΡΟΡ ππδιδηίστῃ. Ογλῃΐοῖη γοΓῸ [Ποῖ Ῥγα- 

ΟϑΓὶ, πὶ ρῸΓ ΝΗ ΑΙῊ ΠΟΘΙΤαπῚ σἰΟΥ ΠΟΟΌΡ : φιοά οἰἰδε) 

50}... Οἰσου δὲ : ζύμσθαί μὰ Ὁδεῖγα εογαηὶ Ποπηπίδις, αἱ 
υἱάραπί ορότα ὑοπῆ ϑϑείγα, οἰ φίον᾽ βοδηῖ ῬαΙδῆι Ὁ Ε1Ὑ.ΠῈ 

ημὶ ἱπ εαἰὶδ ἐεἰ (αι. ὃ. 1θ) Ναχι Βδγορὶ πὶ φογὶῇ- 

ΟΆΠ168 ΠΟ6ΏΠ), δἷς δοοβαπί : ϑαποίμδ, ξοποίιιξ, δαῃοῖμε 

(1εαἱ. ὁ. ὅ). ᾿λ4π6 ΠἸυ, δαποι βοείαν, ἰὰ 65ι, φιοτ!- 

σΟΙυΓ. υαγαῖγα πο} 18. ἰπαυϊ, υἱ [18 ρυγα ὙἹΆΠΊΗΒ, αἱ 

ΡΟΓ π05 ἰ6 οπηη68 φἰογίβοοι!. Δ φιοά τυγϑι}5 ρ}}}1090- 

Ῥ»)} 15 οσι ρογίοοία", Υἱδιη [18 ἱγγαργο! θηϑι δι) ἰ οπα- 

ΠΙθυΝ Θα θα γα, υἱ νἱἀδηΐθ8 δίπσοὶϊ θη η0 ὉΓΟ ἰν 5 

Ἰυδάσπι γοίογδηϊ. 10. Ααυεηϊαί τοσπιη παιηι. Ἐ0ς 4116 - 

συ φγοιὶ μγοδίχια ΠΠ}} ἀϊεμμ 6ὁ5ι, 4εὶ ποθὴ πασϑϑὶ 

γοΐμιβ δι. δορῃρϑοίυηι σαι θη 05, ἤδῆυ ρΤα δα πίία τη8- 
Βηΐ φυϊ ρίαπ) 6586 ρηῖδὶ ; 804 8δἀ Ῥδίγεπι 5 ΠΊρΡ6Γ (6η- 

θΔι, οἱ ἔυϊυγλ οχϑροοίοί, αὐοά ἐκ οοπβοίοιἷα Ὀοηᾶ 

ΟΥ̓, Οἱ χ ἀπ πιὰ ἃ (οΡγοθηΐβ γοδυβ οχρϑα δ. 

5. Αἀνεπίμηι τερπὶ θεὶ σμοπιοάο ἀδεϊἀετανετίί Ραμΐκε. 
γίνιιις πθη δα φἀ]0 ποξίγο ἰαπίμηι, δοά εἰἶαη δ: ξ ρέγπα 

σταίΐα μεπαεί. ---- 106 Θπὶπι Ῥαπ]ὰ8 βίηψυ!ς ἀΐδθι5 ἀ6 - 
δἰ θσγαῦ αι, ἰάροηηςρ ἀϊσοθαὶ : ἔφ ἱρεὶ ργδνδας ερὶ γέμει 

Παϑϑηίες ἱμσοιηϊβοίι8., αἀορίίοποπι βίϊογαπι ἐχερέ- 

εἰαμίος, τοἀθηιριοπδηι ἐοΥροτΤὶς Ἠοείγὶ (οπι. 8. 345). 

Θε δ ἢοΟ ΔΠΊΟΥΘ ΟΆΡίυ5 651, ποαυθ ᾿}118 Υἱὲ 

᾿οηἷδ ἰηἤτγὶ ροίοϑί, ποαιὸ γοῦυ8 οαἀγογϑὶθ ἀ6) οἱ : βοὰ 
τ δἱ ἴῃ οἵ] 8 γουθδγοίην, 80 πίγῶηι6 86 ἰη 86 404 {|{8(0 
ἱπηπηι 5 691. [αἰ υοίμπίαε μα εἰσι ἐπ ε(είο 6 ἴῃ (εγτα. 

ΥἹάϊκαἰ ν᾿ οριἰπιαπι 5ϑυίθηη ἢ δ 55:1 οηίπι υἱγὰ δὐπευ- 
Ῥίβοονυ, οἱ δά ΠΠλπ| φεγοσεπδι  Ο ΘῊ [Οϑιἐηᾶγο : ἀ0η66 

δι6 πη) ἰὰ δνοπίαι, ᾿ς ἀσχοπῖοβ ουγάΓδ, αἱ ΡΔΓ Οϑοἰ6διὶ 

νἰνϑιμ ! 6 )υ5 δα ἰ υθάπη 5. Νὰπι σ πὸ φυϊοπι, 'π- 

αι, οἱ οι 15.148 σοποιιρ ϑοαπηυβ ΟμΟΙΊΕΙ : 8604 εἰ ἃπί6- 

4υδδὶ ἰῃ οἰϊθ σοποδάδηπιβ, οκΚ (ΟΥΓᾺ Ὁ 11Π| 05 

1 ΜΟΡΟΪ,, παηι ἰαγ οί 65. σοσπαίϊοποτη; τηϊηυ5 Τοοῖθ. 
3. ΜΌΓΟ]., σοσπαϊίοῃα. . 
3 « ξαποιἐβεοίμ" ποπιθπ (μμηϊ. ν Ῥίσηα Ῥτγοοαίο 6}μ8 φιιὶ 

εῖπι ᾿μυοσαὶ. δἷΣ οἴηη65 Βαϊιὶ οἱ πιληυβογιριὶ (οὐ ο 65 ρΓ- 
16 Ὁ ΘΠ 400 υϑὰ8 651 ἀροΡ 05 Ἰταρεζυηίίῃδ. σαὶ [ἰδ ἰαρίϊ : 
δαποιβοοία ποπιδα ἐμηι. Πσπα ΡΥ Γι 60 γι οιμπ ΡαϊΓΘΉὶ 
ὠρροϊ αν οἱ αἴἰο. Ῥίλουΐ ὀγχο {|| ἰδοιῖο Οστθοδ, αυτ μαθεῖ, 
"ἦν τὴ τὸν Θιὸν Πατέρα καλοῦ τος ἡ εὐχή δὲ ὁδὶ, ΓΟΟΙΪ αι ῖο, [τὰ - 
οὐ δημὰἃ. 

5. ΖΟΑΝΝΙΘ ΟΠΒΥΒΘΟΘΤΟΜΙ ἈΔΟΜΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 980 

ἴλοογ ἰυνοὶ, οἱ ἰὼ ἴοῦγὰ φοζοδϑίοδ 80 οἱ ἰ8 οδὶο ἐς- 

ΦοΓεΊῸ8., δἷς οπρηΐα [σα εἰ ἀΐοδεθ, δία ἔδο 6 
οὗυ88 δοηηδυη) ΡΓΘΟΔΡ Ορογίογο. ΔΗ ομέπα ἐδεροῦϊι 
Πυομλ 118, οἰδὶ ἢ) ἰΕΥΤᾺ ἐγαδόδδηγεβ,, 2.1 δηιροσβορίηι 
νἰυταΐυαπι βου! 2.6 π) ὧς αἰ ροιιίοαι αἰδηρδίμεις : δοα 
Ροβδιπῖες ᾿ἐο μδϑηδηίοβ,, 4ηδϑὶ ἠ2 9 μι οδϑἷθ Φεξϑίγος 
Θδ ηἶΔ ἤδοοσα. Ουοὰ ἰφίεων ἀἰεί!, δα υδιποάϊ 6ϑὶ : Θμοιη- 
ϑάπιοάυπε ἰδ] Ὁγτηπΐδ δας ἱρδάπηθηῖο ἤσωέ., πϑεὺς 
ΔΏΦ6ΙΪ τποάθ δνάϊῃηϊ, πιοὲθ ζωθδὰ οοδιδιηπεμε, εοι 
ἴῃ οἰϑείθυς οοάυης οἱ οὐδοφιδηξθν; δ ὐὲ, διοίδιοδδε 
τίμιε, [αὐὐθπέθα υενόμων {ἰδ {Ῥεαί. ὁ 08. 90) : οἷο οἰέδπ 
ποθ 5 ποθ μῆθει5 Ἰαγρίγα εἴ θα οχ ἀἐτηϊΐο «οἰιπίϑέραι 
ἰυλιη ἰμοίδα8., δε 4 Οδβηπίδ υἱ νἱβ ἐπηρίεοθοωδ. γ ΐοΣ 
ηηοιηθά0 πηϑάοϑέ6 φοσζὸ ὁοοϑας, οδίθηάδῶβ υἱγιινίοσι 
1ῸΒ ΣΧ δοϑίμο 5:10 ἰΔπέιξη,, βοὰ οδἰΐωσι Ἐχ βυρογῃι 
στο  ροδύσγο ἢ Ἰιδιηᾳθα ἑοίίωδ οΥνβ δομοϊδυάίμοδα, 
ΠῸΒ 4Ἐΐ ΟΥΆΘΙΙδ δ᾿ 0 0]05 βΈΓΘΡα ρΓαιοίρὶ!. Ν οι δα 
ἀἰϊχὶϊ, Εἰδὲ ψοϊμη!αδ 08 ἐῶ τη6., δαί ἴῃ ποῖβ: κοῴ, 
ὕδιᾳιο ΤΟΥΓΑΓΏΗ,, ἱ ΟΥΓΟΡ νοι διυν οἱ ψου νας ἰηθε- 

ΓΑῸΓ,, ΘΙηΠ 866 Βοηυϊιία οἰ ποίων, υἱγίωβ γον γι - 
ἴυγ, δίῃ ἴῃ ἐ" 8 οοεηάα π}}}} ἀοίῃοαμ5 αἰ ΠΌγἂὶ σ αηὶ 

ἃ ἰογγῶ. ΝΑΙΉ δὶ ἡ μιὰ ἢϑι, ἱμαιε, μὲ} βαρογηα ἂν 

ἰη(οὐογίθυ5 ἀἰβογοραϊπιηξ, εἰἰαπιϑὶ παίων ἀἰδογδληι, 

οὐ 56 οὶ ληφοῖο5 4] 1098 ποῦϊβ ἰου τὰ δχ οι. 11. 
Ῥαμθιι ποξίγιπι φμοίἰαμμηι ἀα ποὐὶς ἐοάϊο. (πὰ ε5ὲ, 
ΓληΘΠῚ ἐπιοὐσιονὴ [4 66ι,, φνοιϊἀΐδηαπι). Ουΐα δηΐνη 

ἀιχογαί, αι υοἰμηίαδ μα, εἰσι ἷπ εαἰο δἱ ἴῃ (ρίζα : 
ἐ ΟΠ Π684016 ΔΠΟ4υΘαΐι οᾶγμα ἰμμάμ!05., δὶ πιο δβεὶ- 
ἐγ} πιαίυγα 500} 6105, 4} ΒΟ μοδδίηΐ δλπκίθπι αυδπὶ 
8η6 6}: Πρ, 5511} 18 θὰ) Βα θ6Γ6 : ργοορία αυϊάδηι Ὠ08 
Θχβοαι! ρα ὶ, ρογίπὰβ αἰᾳφυα δὰ ἱπιρίθι οἱ 1}: βϑὰ 

ἐμ ηλ δι ἡδίυγα ἀδίησορ8 5686 δοοοιηπηοάαι. Νδπὶ 

ΑἸ ἰφοηλίωπι, ἰηφυΐ, ἴῃ υἱίαΣ μι} {π|10 ράγοπι ΘΧμοΙο, 

80, ποη ἡ" ρ4 55: {Π|Π2|6πὶ; π64ι6 δηΐηὶ ἰὰ ρδγπιει 

ΠΆΓΟΣ ΑὙΥΓΔΒΉΪΒ : Ορὰ5 6ηΐ ᾿αῦδι ἢ δοδβϑαγίο εἶμ. 

Τὰ νΈΓῸ Β6}}}} σΟπβί δ γθ5. Ὑο] πὶ, οἱΐδπι ἰῃ ΠΟΓραΓΑΙ᾿- 

θὺ5 δ᾽ γα} δρίγὴιυΔ} }1211}8. ᾿ 6586. ΝΘ4ῸΘ ΘὨΐπὶ ϑέὸ 

Ρθσυμ δ. ΠΘ 416 ρΓῸ ἀ6]1οἰ}8, Π6 406 ργὸ γϑϑέϊυπι 501- 

Ριϊθω8, νοὶ ργὸ 8110 φιορίϑῃμ! 511Ώ}}}, δϑὰ ῃγῸ βδηδ 
(Δ τ γ μι551} οΥδίἰοηθπὶ Θπλιϊ, οἱ ργῸ ρᾶπο αᾳυοιῖ- 

ἀΐπῃο, ἃ υἱ ἐδ Ἔγϑϑίϊνο. Ξ9Π}1ο} 1 ἐοι βίπιαβ. ἀθοαυδ 
δ θν, βάπονι ἐπιούσιον, ἰὰ 651, φυοιἀἰδηυπι. Νόαι6 

μος οὐπίοηϊυδ ἴα νεγῦο,, 564 δἱ αἰϊυὰ δἀὐάϊάμ, δα 

ποϑὶς Ποάϊδ, '(ἃ οἱ ΠΟ Μ]οΓογὶ ἀϊοὶ ογαβιὶπο ουγὰ πος 

ἰογαυθλπηι8. Ου}ὰ5 Θηΐπὶ ἀἰδί παβοῖβ Δη βραϊ πὶ νἱ- 
ΒιΓῸ5 δἰ8, ΟἿἿΓ 50}}Π οὐ ἀΐηοι [065 3 Ηοο ῥ]υγίθυ5 ἴῃ 
δϑηυθι ἢ 5 Ῥγωροὶρὶ! ἀΐοδιιβ : Νοίϊ6 ξοἰ οὶ 6826 ἰπ 

ἐταδίμμιηι (Ἡ αἰ. θ. 54). Υ αι δπὶπὶ 05. ΒΟΙΏΡΟΓ δοοίῃ- 

οἰ05 οἱ ᾳφυλδὶ δὰ γοϊαίυμ) Ἔχ ροά 05 0556, ἰΔηίυμ 6Ο0ἢ - 
οὐάδηῖθ5 πϑίιυγα, αυδῃῖ ἢ} 1:6 Ο δ 188 ἃ ΠΟΡ 5 οαῖψί. 
δεῖς εἶα οοημηρὶῖ, οἰἶπ ροϑιῖ ἸΑνλογιμη Γαρθιι6- 

Γαι οηἶδ, υἱ ροοΟΘΠ.Ὲ5 ς πιυ] πη ἰΝἶς αθοᾳὺς Ὀδηΐζι ιι- 
ἰδ οχίθθης., ἰυδοι ργθ9 Ῥδοοϑιογυι γΓοπιβϑίοιβ δι] 
πὴ ποῦ οὐγ θη θαι δούράοτγα, οἱ βἰο ἀΐϊσογα : 19. δι- 

ἠδ 6 ποὐὶΐ4 ἀοδὶία ποεῖτα,, δἰοι! εἰ πος αἰπ Πιι8 ἀοϑὲ - 

ἐογῖϑει5 ποεδίτὶς. Ὗ ἰδ ἰ ει" πξογὶ ουγάΐα οἰαηυϊυηι  Ῥοβὶ 

ἐοι διιυυϊαιδ πγαὶδ, ροϑὶ ἰῃς ΠὩ}}}] ὁπ ἀοπογυτ τωϑφηΐ- 
ἀϊπαπὶ, Γυγδυη) ρΘΟολη 68 νοι ΐα οἀἰξπαίαν. Ουοά δυῖοπι 

ἰς Ογαῖο ἢ ἠθη5 ὀοπηρσίαι!, ἰα665 οι οοία ἀοοδηὶ, 
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πραγμάτων", χαὶ πολλὴν δείχυυσι τῷ βασιλεῖ πρὸς 
πὸν πτωχὸν τὴν ὁμοτιμίαν, εἴγε ἐν τοῖς μεγίστοις 
χἂὶ ἀναγχαιοτάτοις χοινωνοῦμεν ἅπαντες. Τί γὰρ 
βλάῤο; ἐχ τῆς χάτω αυγγενείας, ὅταν χατὰ τὴν ἄνω 
ἅπαντες ὧμεν ασυνημμένο!, χαὶ μηδεὶς ἑτέρου πλέον 
ἔχῃ μηδὲν, μῆτε ὁ πλούσιο; τοῦ πένητος, μήτε ὁ 
δεσπότης τοῦ δούλου, μὴτε ὁ ἄρχων τοῦ ἀρχομένου, 
μὴτε ὁ βασιλεὺς τοῦ στρατιώτου, μὴτε ὁ φιλόσοφος 
τοῦ βαρθάρου, μήτε ὁ σοφὸς τοῦ ἰδιώτου ; Πᾶσι γὰρ 
μίαν ἐχαρίσατω εὐγένειαν, πάντων ὁμοίως χληθῆναι 
χαταξιώσας πατήρ. ᾿Αναμνήσας τοίνυν τῆς εὐγε- 
νείας ταύτης, χαὶ τῆς ἄνωθεν δωρεᾶς, χαὶ τῆς πρὸς 
τοὺς ἀδελφοὺς ὁμοτιμίας, χαὶ τῆς ἀγάπης, χαὶ τῆς 
γῆς ἀποστήσας, χαὶ τοῖς οὐρανοῖς "' προσηλώσας, 
ἴδωμεν τί χελεύει λοιπὸν αἰτεῖν. Μάλιστα μὲν γὰρ 
χαὶ αὑτὴ ἡ λέξις ἱχανὴ πάσης ἀρ:τῆς διδασχαλίαν 
ἐνθεῖναι. Ὃ γὰρ Πατέρα καλέσας τὸν Θεὸν, χαὶ 
Πατέρα χοινὰν, δίκαιος ἂν εἴη τοιαύτην ἐπιδείχνυ- 
σθαι πολιτείαν, ὡς μὴ τῆς εὐγενείας 5" ταύτης 
ἀνάξιος φανῆναι, καὶ ἴσην τῇ δωρεᾷ παρέχεσθαι τὴν 
σπουδήν. Πλὴν ἀλλ᾽ οὐχ ἀρχεῖται τούτῳ, ἀλλὰ χαὶ 
ἑτέραν προστίθησιν, οὕτω λέγων" Ἁγιασθήτω τὸ 
ὄνομώ σου. ᾿Αξία τοῦ τὸν Θεὸν Πατέρα χαλοῦντος "3 
ἡ εὐχὴ. τὸ μηδὲν αἰτεῖν πρὸ τῆς τοῦ Πατρὸς δόξης, 
ἀλλὰ πάντα δεύτερα ἡγεῖσθαι τῆς εἰς ἐχεῖνον "" εὑ- 
φημέας. Τὸ γὰρ, ᾿Αγιασθήτω, τοῦτό ἐστι, Δοξασθήτω. 
Τὴν μὲν γὰρ οἰχείαν ἔχει δόξαν πεπληρωμένην, καὶ 
ὡσαύτω: ἀεὶ μένουσαν " ἀξιοῦν δὲ χελεύει τὸν εὐχό- 
μενον, χαὶ διὰ τῆς ἡμετέρας αὐτὸν δοξάζεσθαι 5" 
ζωῆς. Ὅπερ χαὶ ἕμπροσθεν ἔλεγε" Λαμιράτω τὸ 
φῶς ὑμῶν ἔμπροσδεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως 
ἴδωσι τὰ καλὰ ὑμῶν ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν 
Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Καὶ γὰρ τὰ 
Σεραφὶμ δοξάζοντα οὕτω; ἔλεγον" ΓΑγίος, ἅγιος, 
ἅγιος. "Ὥστε τὸ, Αγιασθήτω, τοῦτό ἐστι, Δοξασθήτω. 
Καταξίωσον γὰρ, φησὶν, οὕτως ἡμᾶς βιοῦν χαθαρῶς, 
ὡς δι᾽ ἡμῶν ἅπαντάς σε δοξάζειν. “Ὅπερ πάλιν 
ἀπηρτισμένης ἐστὶ φιλοσοφίας, τὸ οὕτω βίον ἄληπτον 
παρέχεσθαι πᾶσιν "5, ὡς ἔχαστον τῶν ὁρώντων τῷ 
Δεσπότῃ τὴν ὑπὲρ τούτων ἀναφέρειν εὐφημίαν. 
Ἐ.Ἰθέτω ἡ βασιιεία σου. Καὶ τοῦτο πάλιν παιδὸς 
εὐγνώμονος τὸ ῥήῇμα, τὰ μὴ πρησηλῶσθαι τοῖς ὁρω- 
μόνοις, μηδὲ μέγα τι τὰ παρόντα ἡγεῖσθαι, ἀλλ᾽ 
ἐπείγεσθαι πρὸς τὸν Πατέρα, χαὶ τῶν μελλόντων 

᾿ ἐφίεσθαι" ὅπεο ἀπὸ συνειδότος ἀγαθοῦ γίνεται, χαὶ 
Ψυχῆς ἀπηλλαγμένης τῶν ἕν τῇ γῇ πραγμάτων. 

ε΄. Τοῦτο γοῦν χαὶ ὁ Πσῦλος [251] χαθ᾽ ἑχάστην 
ἐπεθύμει τὴν ἡμέραν " διὰ τοῦτο χαὶ ἔλεγεν, ὅτι Καὶ 
αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴ» τοῦ Πγεύμαξος ἔχοντες στε- 
γάζομεν, υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμεγνοι, τὴν ἀποϊλύτρω- 
σιν τοῦ σώματος ἡμῶν. Ὃ γὰρ τοῦτον ἔχων τὸν 
ἔρωτα, οὔτε ὑπὸ τῶν χρηστῶν τοῦ βίου τούτου φυση- 
θῆναι δύναται, οὔτε ὑπὸ τῶν λυπηρῶν ταπεινωθῆναι" 
ἀλλ’ ὡς ἐν αὐτοῖς διατρίδων τοῖς οὐρανοῖς, ἑκατέρας 
ἀπήλλαχται τῆς ἀνωμαλίας. Πεγηθήτω τὸ θέλημά 
σοῦ ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Εἶδες ἀχολου- 
θίαν ἀρίστην ; Ἐπιθυμεῖν μὲν γὰρ ἐχέλευσε τῶν 
μελλόντων, χαὶ πρὸς ἐχείνην ἐπείγεσθαι τὴν ἀποδη- 
μίαν " ἕως δ᾽ ἂν τοῦτο μὴ γίνηται, χαὶ ἐνταῦθα δια- 
πρίδοντας τέως σπουδάζειν τὴν αὐτὴν τοῖς ἄνω πολ'- 

τείαν ἐπιδείχνυσθα!. Ἐπιθυμεῖν μὲν γὰρ δεῖ τῶν οὖ- 
ρανῶν, φησὶ, χαὶ τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. πλὴν χαὶ πρὸ 
τοῦ οὐρανοῦ τὴν γῆν οὐρανὸν ἐχέλευσε ποιῆσαι, χαὶ 
ἐν αὐτῇ διατρίθοντας ὡς ἐχεῖ πολιτενομένους, οὕτω 
πάντα ποιεῖν καὶ λέγειν, ὡς καὶ ὑπὲρ τούτων παρα- 
χαλεῖν τὸν Δεσπότην. Οὐδὲν γὰρ τὸ χωλύον φθάτα!: 

9ι οὐρανίοις Μον. Βοη. 5 συγγενείας Ο. ἔρ. 
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τὴν τῶν ἄνω δυνάμεων ἀχρίθειαν διὰ τὸ τὴν γῆν 
οἰχεῖν " ἀλλ᾽ ἕν. χαὶ ἐνταῦθα δεατρίθοντα, ὡς ἄνω. 
γξνόμενου ἔδη πάντα ποιεῖν, Ὃ λέγει τοίνυν, τοῦτό 
ἐστ" Ὥσπερ ἐχεὶ πάντα ἀχωλύτω; γίνετα!, χαὶ 
οὐ τὰ μὲν ὑπαχθύουσιν οἱ ἄγγελοι, τὰ δὲ παραχούου- 
σιν, ἀλλχ πάντα εἴχουσι χαὶ πείθουται " Δυγατοὶ 
γὰρ, φησὶν, ἰσχύϊ, ποιοῦντες τὸν .16γον» αὐτοῦ" 
οὕτω χαὶ ἡμᾶς χαταξίωσον τοὺς ἀνθρώπους μὴ ἐξ 
ἡμισείας τὸ θέλημά σου ποιεῖν, ἀλλὰ πάντα χαθάπερ 
θέλεις πληροῦν. Εἶδες πῶς χαὶ μετριάζειν ἐδίδαξε» 
δηλώσας ὅτι οὐ τῆς ἡμετέρα: σπουδῆς ἡ ἀρετὴ μόνον. 
ἀλλὰ χαὶ τῆς ἄνωθεν χάριτος ; Καὶ πάλιν τὴν ὑπὲρ 
τῆς οἰχουμένης "7.35 πρόνοιαν ἔχαατον ἡ μῶν τῶν προσ- 
εὐχομένων ἀναδέχεσθαι ἐπέταξεν. Οὐδὲ γὰρ εἶπε, 
Ἐενηθήτω τὸ θέλημά σον ἐν ἐμοὶ, ἣ ἐν ἡμῖν “ ἀλλὰ, 
Ἠανταχοῦ τῆς γῆς, ὥστΞ λυθῆνα: τὴν πλάνην, χαὶ 
φυτευθῆναι τὴν ἀλήθειαν, χαὶ ἐχθληθῆναι χαχίαν 
ἅπασαν, χαὶ ἐπανελθεῖν ἀρετὴν, χαὶ μηδὲν ταύτῃ 
διαφέρειν λοιπὸν τὸν οὐρανὸν τῆς γῆς. Εἰ γὰρ τοῦτο 
γένοιτο, φησὶν, οὐδὲν διοίσει τὰ χάτω τῶν ἄνω, εἰ χαὶ 
τῇ φύσει διέστηχεν, ἀγγέλους ἑτέρους τῆς γῆς ἡμῖν 
ἐπιδειχνυμένης. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον 
δὸς ἡμῖν σήμερον. Τί ἐστι, Τὸν ἄρτον τὸν ἐπιού- 
σιον ; Τὸν ἐφήμερον. Ἐπειδὴ γὰρ εἶπεν οὕτω " Γεγη- 
θήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς 
γῆς " ἀνθρώποις δὲ διελέγετο σάρχα περ!ιχειλένοις, 
χαὶ ἀνάγχῃ φύσξως ὑποχειμένοις, καὶ οὐ δυναμένοις 
τὴν αὐτὴν ἔχειν ἀπαθειαν τοῖς ἀγγέλοις " τὰ μὲν ἐπι- 
τάγματα ὁμοίως χελεύει γίνεσθαι χαὶ παρ᾽ ἡμῶν, 
χαθάπερ αὐτὰ χἀχεῖνοι πληροῦσι " συγχαταθχίνει δὲ 
καὶ τῇ τῆς φύσεως ἀσθενείᾳ λοιπόν. ᾿Αχρίδειαν μὲν 
γὰρ, φησὶ 35, πολιτείας ἀπαιτῶ τοσαύτην, οὐ μὴν 
ἀπάθειαν " οὐδὲ γὰρ ἐπιτρέπει τῆς φύσεως ἣ τυραν- 
νίς " δεῖτα! γὰρ τροφῆς τῆς ἀναγχαίας. Σὺ δὲ μο: 
αχόπει πῶς [202] χαὶ ἐν τοῖς σωματιχοῖς πολὺ τὸ 
πνευματικόν. Οὐδὲ ' γὰρ ὑπὲρ χρημάτων, οὐδὲ ὑπὲρ 
πρυφῆς, οὐδὲ ὑπὲρ πολυτελείας ἱματίων, οὐδὲ ὑπὲρ 
ἄλλου οὐδενὸς τῶν τορούτων, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἄρτου μόνον 
5" ἐχέλευσε τὴν εὐχὴν ποιεῖσθαι, χαὶ ὑπὲρ ἄρτου τοῦ 
ἐφημέρου, ὥττε μὴ ὑπὲρ τῆς αὔριον μεριμνᾷν. Δ'δ 
τοῦτο προσέθηχε, Τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον, του- 
τέστι, τὸν ἐφήμερον. Καὶ οὐδὲ τούτῳ ἡρχέσθη τῷ 
ῥήματι, ἀλλὰ χαὶ ἕτερον μετὰ τοῦτο προσέθηχεν, 
εἰπὼν, Δὸς ἡμῖν" σήμερον " ὥστε μὴ περαιτέρω συν - 
τρίδειν ἑαυτοὺς τῇ φροντίδι τῆς ἐπιούσης ἡμέρας. 
Ἧς γὰρ οὐχ οἶδας εἰ τὸ διάστημα ὄψει, τίνος ἕνεχεν 
ὑπομένεις τὴν μέριμναν ; Τοῦτο χαὶ προϊὼν διὰ 
πλειόνων ἐπέταξε, λέγων " Μὴ μεριμνήσητε εἰς τὴν 
αὔριον. Καὶ ὃ βούλεται πάντοθεν ἡμᾶ: εὐζώνους εἶνα! 
χαὶ ἑπτερωμένους, τοσοῦτον εἴχοντας τῇ φύσει, ὅτου 
ἣ τῆς χρείας ἀνάγχη παρ᾽ ἡμῶν ἀπαιτεῖ. Εἶτα ἐπειδὴ 
συμύαϊξνει χαὶ μετὰ" τὸ λουτρὸν τὴς παλιγγενεσίας 
ἁμαρτάνειν, πολλὴν χαὶ ἐνταῦθα τὴν φιλανθρωπίαν 
αὐτοῦ ἐπιδειχνύμενος, χελεύει περὶ τῆς τῶν ἁμαρτη- 
μάτων " ἀφέσεως προσιέναι τῷ φιλανθρώπῳ Θεῷ, χαὶ 
λέγειν οὕτως " Ἄφες ἡμῖ»" τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ἐφειιέταις ἡμῶ»". Εἶδες 
φιλαυθρωπίας ὑπερόολήν ; Μετὰ τοσούτων χαχῶν. 
ἀναίρεσιν, χαὶ δωρεᾶς μέγεθος ἄφατον, πόλιν ἀμαρ- 
κάνοντας ἀξιοῖ συγγνώμης. Ὅτ! γὰρ πιστοῖς αὕτη ἡ 
προσευχὴ προσήχει, χαὶ οἱ νόμοι τῆς Ἐχχλησίας 
διδάσχουσι, καὶ τὸ προοΐμιον τῆς εὐχῆς. Ὁ γὰρ 
ἀμύητος οὐχ ἂν δύναιτο Πατέρα χαλεῖν τὸν Θεόν. Εἱ 
τοίνυν πιστοῖς προσήχε! ἡ εὐχῇ, εὔχονται δὲ οὗτοι 
ἁμαρτήματα ξαντοῖς ἀφεθῆναι δεόμενο!, δῆλον ὅτι 
οὐδὲ μετὰ τὸ λαυτρὸν ἀνήρητα: τὴς μετανοίας τὸ χέρ- 

93 πατέρα χαλοῦντος] ϑ8ῖς (ο. Αγπϊ. ἰ. 6. πρᾶ χαλοῦντος, 
ὑπο [χοϊὰ πὶ δε παραχαλοῦντος, ηπο(ἱ ΓΟ ΘΟ 5050 ἐοὐ ευ5 ἰδ μ, (ονενεχὶϊ δ[ομπιοῖ. δε εἰς ἐχεῖνον) ἐχεένον 
ἢ. Ρ' εἰς ον. Ε'. "δ δοξάξζεσθα:} Δα. βούλετο: Α. ἢ πᾶσιν] δὲὶο ὀρ. οἱ (6. ἐν πᾶσιν “ἱ|. 31.935 οἰχουμένης 
οἰχείας Ἀ. (ἡ. }). οἰχείας σωτηρίας Β. ϑϑ γὰρ, φηϑί οι"). Α. γν. Ρ. ἀπαιτῶν Α. ὃ. 1 Οὐδὲ} θὺ ὦ. ἐρ. 5 μόνον 
Β. Ε. Ὁ Καὶ) Καὶ γὰρ Εἀι. ὁ μετὰ λούτρὸν παλιγγ. Β. ὃ ἁμαρτημάτων δά. τούτων ὦ... ἴην}1}5 ᾿ϑτοτρρ. 
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4δὶ 

ἕος, ΕΓ γὰρ μὴ τοῦτο ἐδούλετο δεῖξαι, οὐδ᾽ ἂν τοῦτο 
ἐνομοθέτησεν εὔχεσθαι. Ὃ δὲ χαὶ ἁμαρτημάτων 
ἀναμιμνήσχων, χαὶ χελεύων αἰτεῖν ἄφεσιν, χαὶ διδά- 
σχων ὅπως ἂν ἐπιτύχωμεν τῆς ἀφέσεως, χαὶ εὔχολον 
παὐτῇ ποιῶν τὴν ὁδὸν, εὔδηλον ὅτι εἰδὼς χαὶ δειχνὺς 
ὅτ: χαὶ μετὰ τὸ λουτρὸν ἔστιν ἀπονίψατθα! τὰ πεπλημ- 
μελημένα, τοῦτον τῆς ἱχετηρίσς τὸν νόμον εἰσήνεγχε " 
τῷ μὲν ὑπομνῆσαι τῶν ἁμαρτημάτων, μετριάζειν 
πείθων " τῷ δὲ ἑτέροις ἀφεῖναι χελεῦσαι, μνησιχαχίας 
ἁπάτης ἀπαλλάττων ἡμᾶς - τῷ ὃὲ ἀντὶ τούτων χαὶ 
ἡ μῖν ἐπαγγέλλεσθαι συγχωρεῖν, χρηστὰς ὑποτείνων 
ἐλπίδας, χαὶ περὶ τῆς ἀφάτου τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας 

φιλοσοφεῖν ἡμᾶς παιδεύων. 
ς΄. Ὃ δὲ μάλιστα χρὴ παρατη ρῦσαι, τοῦτό ἐστιν" ὅτι 

χαθ᾽ ἔχαστον τῶν εἰρημένω»» ὁλοχλήρου μνημονεύσας 
πἧς ἀρετῆς, χαὶ ταύτῃ χαὶ τὸ μὴ μνησιχαχεῖν 555 περι- 
λαθών (χαὶ γὰρ τὸ ἁγιασθῆνα! τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀπὴρ- 
“ιἰσμένης ἔστὶ πολιτείας ἀχρίθεια" χαὶ τὸ γενηθῆναι 
τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἢ πάλιν δηλοῖ" χαὶ τὸ 
Πατέρα δύνασθαι χαλεῖν τὸν θεὸν, ἁμώμον πολιτείας 
ἐπίδειξίς ἔστιν " ἐν οἷς ἅπασ': συνείληπτο χαὶ τὲ ὃ. ἵν 
ἀφεῖναι [325] τοῖς πεπλημμεληχόσι τὴν ὀργὴν) " 
ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ ἱρχέσθη τούτοις, ἀλλὰ δεῖξχι βουλό- 
μένος ὅσην ὑπὲρ τοῦ πράγματος ποι: ἴται τὴν σπου- 
δὴν 5, χαὶ ἰδιχῶς αὑτὸ τίθησι, χαὶ μετὰ τὴν εὐχὴν 
οὐτεμιᾷᾶ; ἄλλης ἐντολῆς μέμνηται ἢ ταύτης, οὕτω 
λέγων ᾽Εὰν γὰρ ἃ; ἢτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παρα- 
πτώματα αὐτῶν, ἀξφήσει ὑμῖν καὶ ὁ Πατὴρ ὑμῶν 
ὁ οὐράγιος. "στε παρ᾽ ἡμῶν ἡ ἀρχὴ, χαὶ κύριο: τῆς 
χρίσεως τῆς περὶ ἡμῶν ἡμεῖς. Ἵνα γὰρ μηδὲ τῶν 
ἀναισθήτων μηδεὶς ἐγχαλεῖν ἔχῃ δικαζόμενος μὴ μι- 
χρὸν, μὴ μέγα, σὲ τὸν ὑπεύθυνον χύριον ποιεῖ τῆς 
ψήφου" χαὶ, Ὡ; ἂν αὐτὸς ἐδίχασας σαυτῷ "", φησὶν, 

οὕτω σοι διχάζω χἀγώ. Κὰν ἀφῇς τῷ συνδούλῳ, χαὶ 
παρ᾽ ἐμοῦ τῆς αὑτῆς τεύξῃ χάριτος" χαίτοιγε οὐχ 
ἴσον τοῦτο ἐχείνῳ. Σὺ μὲν γὰρ δεόμενος ἀφίης "", ὁ 
ὃὲ Θεὸς μηδενὸς χρείαν ἔχων ᾿ σὺ τῷ ὁμοδούλῳ, ὁ δὲ 
Θεὸς τῷ δούλῳ" σὺ ὑπεύθυνος ὧν μυρίοις χαχοῖς, ὁ 

δὲ Θεὸς ἀναμάρτητος ὧν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως χαὶ οὕτω τὴν 
αὐτοῦ φιλανθρωπίαν ἐπιδείχνυται 15, ᾿μδύνατο μὲν 
γὰρ χαὶ χωρὶς τούτου πάντα σο! ἀτιέναι τὰ πεπλὴμ- 
μελημένα, ἀλλὰ βούλεταί σε χαὶ ἐντεῦθεν εὑεργε- 
πεῖσθαι, μυρίας σοι πανταχόθεν παρέχων "" ἡμερό- 
τητος: χαὶ φιλανθρωπίας ἀφορμὰς, χαὶ τὸ ἐν σοὶ θη- 
ριῶδες ἐχδάλλων, χαὶ τὸν θυμὸν σδεννὺς, καὶ παν- 
ταχόθεν σε συγχολλῶν τῷ μέλει τῷ σῷ. Τί γὰρ ἂν 
ἔχοις εἰπεῖν ; ὅτ: ἀδίχως ἔπαθές τι χαχὸν παρὰ τοῦ 
“πλησίον; Ταῦτα γάρ ἐστι τὰ ἁμαρτήματα" ὡς εἰ 
διχαίωξ, οὐὃς ἁμάρτημα τὸ πρᾶγμά ἐστιν. ᾿Αλλὰ χαὶ 
σὺ τοιούτων προσέρχῃ ληψόμενος ἄφεσιν, καὶ πολλῷ 
μειζόνων. Καὶ πρὸ τῆς ἀφέσεως. δὲ οὐ μιχρᾶς ἀπ- 
ἐλαύσας δωρΞξᾶς, διδασχόμενο: ἀνθρωπίνην ἔχειν ψυ- 
χἣν, χαὶ πᾶσαν παιδευόμενος ἡμερότητα, Καὶ μετὰ 
πούτων χαὶ μισθός σο!; μέγας χείσεται ἐχεῖ, τὸ μηδε- 
νὸς ἀπαιτηθῆναι λόγον τῶν πεπλημμελημένων. Ποίας 
οὖν οὐχ ἂν εἴημεν χολάσεως ἄξιοι, ὅταν τὴν ἐξουσίαν 
λαδόντες, προδῶμεν ἡμῶν τὴν σωτηρίαν ; πῶς δὲ ἐν 
τοῖς ἄλλοις πράγμασιν ἀξιώσομεν ἀκούξαθαι, αὐτοὶ 
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μὴ θέλοντες, ἐν οἷς ἐσμεν χύριοι, φείδεσθαι ἑαυτῶν : 
Καὶ μὴ εἰσεγένκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν, ἀ.1.λὰ 
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ 
βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς 
αἰῶνας. ᾿Αμήν. Ἐνταῦθα ἡμᾶς τὴν ἡμετέραν παι- 
εὐει σαφῶς εὐτέλειαν, χαὶ καταστέλλε: τὸ φύτημα, 

διδάσχων παραιτεῖσθαι 5 τοὺς ἀγῶνας, ἀλλὰ μὴ 

ἐπιπηδᾷν. Οὕτω γὰρ χαὶ ἡμῖν ἡ νίχη λαμπροτέρα 
ἔσται, χαὶ ἡ ἧττα τῷ διαβόλῳ χαταγελαστοτέρα. 
Ἑλχυσθέντας μὲν γὰρ δεῖ γενναίως ἑστάναι" μὴ χα- 
λουμένους δὲ, ἡσυχάζειν, χαὶ τὸν χαιρὸν ἀναμένει" 
τῶν ἀγώνων, ἵνα χαὶ τὸ ἀχενόδοξον χαὶ τὸ γενναῖον 
ἐπιδειξώμεθα. Πονηρὸν δὲ ἐνταῦθα τὸν διάδολον χαλεΐ, 
χελεύων ἡμᾶς ἄσπονδον [254] πρὸς αὐτὸν ἔχειν πό- 
λεμον, καὶ δειχνὺς ὅτι οὐ φύσει τοιοῦτός ἐστιν. Οὐ 

γὰρ τῶν ἐκ φύσεως, ἀλλὰ τῶν ἐκ προαιρέσεως ἐπιγι- 
νομένων 15 ἐστὶν ἡ πονηρία. Κατ᾽ ἐξοχὴν δὲ οὕτως 
ἐχεῖνος χαλεῖται, διὰ τὴν ὑπερδολὴν τῆς χαχίας, χαὶ 
ἐπειδὴ μηδὲν παρ᾽ ἡμῶν ἀδικηθεὶς ἄσπονδον πρὸς 
ἡμᾶς ἔχε: τὸν πόλεμον. Διὰ τοῦτο οὐδὲ εἶπε, 'Ῥῦσας 
ἡμᾶς ἀπὸ τῶν πονηρῶν, ἀλλ᾽, ᾿Απὸ τοῦ Πογηροῦ " 
παιδεύων ἡμᾶς μηδαμοῦ "" πρὸς τοὺς πλησίον ἀηδῶς 
ἔχειν, ἐν οἷς ἂν πάθωμεν παρ᾽ αὐτῶν καχῶς, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
τούτων πρὸς ἐχεῖνον μεταθεῖναι τὴν ἔχθραν, ὡς πάν- 
των αὐτὸν αἴτιον τῶν χαχῶν ὄντα. Ἐναγωνίους τοένυν 
ποιήσας τῇ μνήμῃ τοῦ Ἐχθροῦ, χαὶ τὴ» ῥᾳθυμίαν 
ἡμῶν ἄπασαν ἐχχόψας, πάλιν θαῤῥύνει καὶ ἀνίστησι 
τὰ φρονήματα, τοῦ Βασιλέως ἀναμνήσας, ὕφ᾽ ᾧ τατ- 
τόμεθα, χαὶ δείξας πάντων αὑτὸν ὄντα δυνατώτερον. 

Σοῦ γάρ ἐστι, φησὶν, ἡ βασιεία, καὶ ἡ δύναμις, 

χαὶ ἡ δόξα. Οὐχοῦν εἰ αὐτοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, οὐ“ 
δένα δεδοιχένα: χρὴ. ἅτε οὐδενὸς ὄντος τοῦ ἀνθιστα- 
μένου, χαὶ πρὸς αὐτὸν τὴν ἀρχὴν διανεμομένου. 
Ὅταν γὰρ εἴπῃ, Σοῦ ἐστιν ἡ βασιιἸεία, δείκνυσι 
χαὶ ἐχεῖνον τὸν πολεμοῦντα ἡμῖν ὑποτεταγμένον, κἂν 
ἐναντιοῦσθαι δοχῇ, τοῦ Θεοῦ συγχωροῦντος τέως. Καὶ 
γὰρ χαὶ σὐτὸς τῶν δούλων ἐστὶν, εἰ καὶ τῶν ἣτιμω- 
μένων χαὶ προσχεχρουχότων " καὶ οὐχ ἂν τολμήσειεν 
οὐδενὶ τῶν ὁμοξούλων ἐπιθέσθαι, μὴ πρότερον ἄνωθεν 
τὴν ἐξουσίαν λαθών. Καὶ τί λέγω τῶν ὁμοδούλων ; 
Οὐδὲ χοίρων κατατολμῆσαι ὑπέμεινεν, ἕως ὅτε '" αὖ- 
τὸς ἐπέτρεψεν " οὔτε ποιμνίων, οὔτε βουχολίων, ἕως 
ὅτε τὴν ἐξουσίαν ἄνωθεν ἔλαδςε. Καὶ ἡ δύναμις, φτ, αἴ, 
Οὐκοῦν χἂν "" μυριάχις ἀσθενὴς ἧς, δίχαιος ἂν εἴης 
θαῤῥεῖν τοιοῦτον ἔχων τὸν βασιλεύοντα, πάντα εὐχό- 
λως χαὶ διὰ σοῦ χατορθοῦν δυνάμενον. Καὶ ἡ δόξα 
εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

ξ', Οὐδὲ γὰρ ἀπαλλάττει σε τῶν ἐπιόντων δεινῶν 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἔνδοξον δύναται ποιεῖν χαὶ λαμπρόν. 
Ὥσπερ γὰρ ἣ δύναμις αὑτοῦ πολλὴ, οὕτω χαὶ ἣ δόξα 
ἄφατος, καὶ τὰ 39 πάντα ἀπέραντα χαὶ τέλος αὑτῶν 
οὐδέν. Εἶδες πῶς πανταχόθεν ἤλειψε τὸν ἀθλητὴν, χαὶ 
θαῤῥεῖν παρεσχεύασεν ; Εἶτα, ὅπερ 1' ἔφθην εἰπὼν, 
δεῖξαι βουλόμενος, ὅτι πάντων μάλιστα μνησικαχίαν 
ἀποστρέφεται χαὶ μισεῖ, χαὶ μάλιστα πάντων τὴν 
ἐναντίαν τῇ χκαχίᾳ ν..33 ταύτῃ ἀποδέχεται ἀρετὴν, χαὶ 
μετὰ τὴν εὐχὴν πάλιν αὐτοῦ τοῦ χατορθώματος ὑπ- 
ἑμνησε, καὶ ἀπὸ τῆς χειμένης χολάσεως, καὶ ἀπὸ τῆς 

4. γυΐχο ἰορίταν καὶ τὸ νη πσιχαχεῖν. ΡαΑΓΙουΐδηλ παρα νΔπ], αυ5 δαἴνα 56 16η1ἃ ἀθ 6586 ΠΟῃ ροίαϑβί, ὁ δοδά. 
Α.Ο. ΕΞ τοοθρί. μορούυμῖ οἰΐϑην Ποτρρ. ὁπ]... 1«. περιέλαδε ν᾿ περιλαδὼν ρῥτγῶθοῖ. " τοῦτο οιη. ἢ. πάλιν οιῃ. (. 
δηλοῖ οἵη. Α. Β. ᾿νἴτἃ ἔστιν οηι. Α. ἐστιν ἐπίδειξις [ῃ06 ογι ἶτ6 Β. “9 σπουδὴν] Δαἀ. οὐχ ἡρχέσθη μόνον τούτοις, 
ἀλλὰ Β ΚΕ, " δαύτῳ! δῖος αν οἱ ργ. ἢ. εὐηὶ Ερ. οἱ γογεβ, οἴδιογὶ αὐτῷ. "' ἀφεὶς (. Ερ. ἀφὴς Ε΄. ἀφήσεις Β. "8 ἐν- 
δείχνυται εἴ Ὁ. Ρ. ἀφεῖναι Ε4, ." παρέχων] ἐπινοῶν Ε΄. δ παραιτεῖσθαι) οὗ παραιτεῖαθαι (ἡ. μήτε παραιτεῖσθαι 
-- ἀ. μήτε μὴν ἐπ. Ε΄. οὐ παρ. μὲν τ. ἀ. μὴ ἐπ. δὲ Ερ. ποη φιιάδηι πος γέσμδάγο σογίανμεῖπα, πδς ἰαηιδπ... (6. 
δοὰ ἰπῃ Γἢ) πος ἀεργέοσατὶ σοΤίαμιῖηα, ποῖ απίοιπ... ἴλ61} 4} οοδ 5 οὐπὶ ΑΓπ,. ποβαίίοηα οαγθηί. Οἵ. Ευ γ πὶ. 
Το. 1.0. 3239. " ἐπιγενομένων ΕπὰΔά. 78ι1ς. (. 0. Ερ. Οὁ. οπίον! μηδαμῶς, ἰδ ὅτε] ὅτου Βἷ6. Β. 1 5ὶς Ε.. 
Β. Περοράίαν ἕως ὅτε τὴν ἐξηυσίαν ἄνωθεν ἔλαδΞ χαὶ τὴν δύναμιν. Οὐχοὺν κἄν χ. τ. ἑ. 51Π6 5ιϑρίοἴομο [γϑἀϊθ. 
γον θὰ οσυμιιογονεα οὐαἰονοα! ΤΠ ορρΡ. ἦ τὰ] ταῦτα ας. "13 τῇ χαχίᾳ οηιν, ἂν Βι Ε΄ Δαποβοῦηι ἰΐϑγρρ. 
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φδομθη ογαιϊοηἶδ ὀχογάϊιπι. Νυπάυηι αυΐρρα ἰδ Ἰῖυ5 

ποῃ ροίοϑβι θδυτὰ νόζᾶγα Ῥαΐγεηι. 8, ἰίαηπο ἤιϊ6 1105 
ἴγος σοιροιϊι οὐατ0., Ογλι 16 δυρρ] 065. υἱ ρμοοοδίλ 

εἰ] ἀϊπη!ἰλπίυγ : ΐπο ρα δπὶ 651, παῆ]πο ροϑί ἰνδΌγυ 

1011} ρωρηἰδηιία: Ἰυστυμ. Νἰδὶ δηΐ 0. ἀσπ)οηβίγαγο 

να] 16ι., ΠῸΠ 521)6 ἀοι 5561 ΟΥΓΟ. Οὐ νΌΓΟ μοοοδία 

Ἰηθογαὶ, ᾿π06 !:4υ6 ΘΟΡυἢ) ΓΟΠῚ 55106η} θεῖο, 6 

ἄυςοι φυοπιοάο ᾿Ἰ2110 ΓΕΠΙ 55] 0} 61} ΦΟΙΒΕΠΟΔΙΊΌΡ, [ἀ- 

οἰ 4ι δά ᾿Π8π| ρᾶναὶ νην, ᾿ς οἱ ραίλιη 65ῖ, φυρά 

πονοῦίι οἱ ἀοοθαὶ ρο0556 Π08 δἰἶλ1) ρυ5ὶ ᾿ὩΥΔΟΡΙΗ ρ66- 

ολῖᾶ 2} ΠΟΓ6., ᾿ΙΔΠ ΒΡ] Δι 018. ἰόσοιη ἰησυχίι ; [18 

αἱ ἀϊμὴ ρασοιῖα τπηθπηογαῖ, Π058 δα ᾿πούὐοεῖθ δφϑι 

ἰπάυσδι ; ἀυπιν γόγὸ ᾿ιθοῖ 4}115 γον δ γθ., οπιηθιι ἷπ- 
ἰαγίαγυπν πιοιπουΐαπι ἃ ΠΟΡἿ5. Οἰπἶπδι ; ἀτππὶ αὐυΐθαι 

ΒΓῸ [8 Οη!ηΐιι5 56. Π0}}}5 σϑηΐδ) ΘΟΠΟΕΘΒΙΓΌΠῚ 6556 

ΡοΠΠἰσοῖαν, θοπᾶ π05 5Ρ6 [υ]εϊαϊ, 80 αἶγοὰ ᾿π0 {0} ]|6 1 

οὶ αὐἱϑογοογ απ "05 ΡΙ]Οβορ νοὶ ἀοοδαί. 
0. ὕτ αἰδὲς αἰπιλ ἰδ, εἰς αἰηι γ᾽ ποὐὶς. --- ΠῸς 

διΐοπι πιαχίηα Οὐδογναῃάυπι ὁδὶ, δι, ΟΠ 11) 511- 

νγδάϊοιὶϊς βίηφι! δ οπηηο Υἱγίι6πῈ ΘΟΝΠΘΠΊΟΓΟΙ, 

ἴῃ [ιλς οἰἰαιῃ ἰπ)υτίαγαπι γοοογά τοι θη ΘΟ Ι6ΟΙ! ὗς; 

Δ πὶ 510 ἘΠ Γἱ ΡῸΓ ΠῸ5 ποπίθη 605 )( ῥεγίοοιαπ) οἱ 

ἀρουγαιἰϑϑίπηυηι Υἱμ5 ἐπϑιυπὶ ρΘΓΙΪπαὶ ; οἱ νοϊ]υηϊα- 

ηι α͵υ5. {{νὶ ἰάΐροιπι Υυγϑὺ5 β σι οὶ; οἱ Ραίγθηὶ 

μο556 θοῦ τΟΟᾶΓΘ ἱποι !] ρλ [28 Υἱο5 ἀδΠηΟ"5ίΓΔ 10 68 ; 

ἰῃ φιΐθυβ οπνηΐθυ5 μος σοι ρΓΟΙοηἀΐπ, αυοὰ οροῦ- 

δαί ἰγταπὶ ἀ6 1} Γ}15 οοησαρίλῃ) ΓΘ ΠΙΟΓΘ;; δ. Π]6ῃ 
""5 συμ ίσης5. ποι! (υἱϊ ; 56ἃ οοἰσηάσγα νοΪθιι5 αυληΐδη) 

Ἰὰς ἀδ τὰ φεγαὶ 580}1οἰ πα ηλ, ἰά ρδιη Βροοίδ 0 Ὁ 
τοραίι; δα ροϑί ογδιϊοιθπι πε πὶ 411 αηδπηὶ ἰδιυά 
ΠΙΟΠΙΟΓΔΙ μγοδρίιη,, 56 ἴσθι: δὲ ἐν πε αἰ 56 ἷ8 

᾿ϑηιϊηΐϑιι5 ρεσσαία δογιηι, αἰπη οἱ υοϑῖς οἰ Ῥαίοῦ υδδίοτ 

εαἰεειὶς (ΜΠ αἰιἢ. 0. 14). Πα]υδ ἃ ποθ 5. ργὶμεὶμίυπι εϑί, 

εἰ ᾿υϑἑοἰιιη) 46 ηοὐνἷ5 (δγονάυμῃ ἢ) ποϑίγα δἰ} δὶ 
μοιἐβίαιο. Νὰπὶ π6 νεῖ δχ βίῃ ρ  ἀΪ8 αι ϑρίαπν ροβϑίϊ νδὶ] 

ἐῃ ρᾶγνα νοὶ ἰη πιλβπα γὸ οοηηιδγὶ ἀππὶ ᾿υαϊοαῖυΓ, ἰ6, 
γϑῦηι, οδ]ου] (Θγθηαὶ ἀοπίηυπηι [Δοἱΐ; οἱ Θποπηλάπιο- 

ἀυπι, ἱπαυΐ!, ἰὰ. ἀ6 16 'ρ5ο σαν 8, ο60 ἀ6 [6 }:1- 

ἀϊεαθο. 5:1 σθηβογνο αἰ) βου 8, ἃ ΠΙΘ ρΉΓ6ΠῚ ΓΕίοΓΟ5 

ετγαιΐδιη, Πυσπιαύδπι Γ65. ΠΟῚ μαγίδ 8ὶ1 Θοπα οι ἷ5. Τὰ 

ἐπίην ητιο Γαι 5ϑίοιια οξ648, γι |5, θαυ νοῦ σα 

πυϊὸ ορυβ Βαυθδί; ἰὼ οομυβοῖνο, Ὠδυβ Β6ΓΝΟ; [ἱ 

ξοχσοθηίογυπι Γοὺδ ροσοδίογπ), ἢ6ι185 νΟΤῸ ἱπηρεςοᾶ- 

"115 ουπὶ 511. Αἰδιηθη δὶς ἰ||6 νη δου ]οογα ἈΠῈ 5138) 

οβἰοηάϊι. Ναπι ουτῃ ροββδὶ βίπθ ᾿νὰς γμοϑβίία οσοηάϊιϊοηὸ 

οπλΐα Εἰ] ροοοδίδ οοπάσηῃαγα; Υὐὴι ἰχπιοπ (ἃ ἰη(α 

οἰΐλαιν Ὀθηοίεϊυπ) δοοίρογθ, πη 6 εἰ] υπάϊ 4:6 πιλῃ- 
δκυοριυά 8 οἱ ᾿νΠΔη} 2115 ΟΟΟαΘΟΠ65 ΙΠΪἰδίγϑβ., οἱ 

πιο ἴα 16 ὈεἰΠυἱηυπι ο5ι οἰ ἰπλῖη81}5, ᾿γὰπὶ ΘΧϑ ἢ Π ΊΘΉ8, 

οἱ υπάϊφυθ ἰ6 πιαπῦΓΟ ἰι}0 οουρὶυϊηληφ. Ουϊὰ εὐθὺ 
ἀΐσορο ροβδὶβ 7 δὴ 6 )))4}} αυἱάρίδη) ἃ ῥγοχίπηο ἐμ) υ5ις 
γ»βϑῦμη 6586 ἢ {Ππ|6 4010}}6 5ιπὶ ροοοδίδ ; ΠΔΏ) δἱ υϑί6, 

. υἱάδηι Μ65. ἢυηο Ἰοσπηι δῖ. ᾿αόπὶ ΟΥΩΟΘ : ὁ δὶ μά- 
μιστα χρὴ παρατηφῆσαι,, τοῦτό ἰστιν ὅτι καϑ' ἴχαστον τῶν εἰρημένων ὁλοκλι- 

4. μνημονεύσας τῆς ἀριτῆς, ταύτῃ χαὶ τὸ μνησυαχεῖν πιριδαθε. ου 

εἰς οουνογιὶ ἀδροηΐ, ἰυτία σουγαίυτμῃ ἸΓαραΖζυηίυπι : Π00 
αμίοια πιαχίπιο οδδογυαπάμηι 651. ἡμονίαπι δἰ πα μὲς φμῖθιι8- 
4'.6 8επιοπΠδ ρον [δοιἰοποοι υἱγ (18 ἱποίι46}8, εἴα 1η Ῥγα- 
(εαοπίῖδιι5 ἰι εγῖα» πος γτοίϑυεγὶί τοοογααγὶ. Βοϊσὶυ5 ἴ6- 
κιηόυπι τ ἰὼ στοο, χαὶ τὸ μὴ ννησιχακχεῖν περιόλαθϑ. 

ΙΝ ΜΛΔΊΤΙΌΝ ΠΌΜΠ,. τ ΙΧ. 455 

Ρορζοδίωμν Πα }πώ} 051. Δ1 (ὦ (πὶ γογῸ Ρϑοσϑίογυ", 

γι πο  ΓΔΠΠΓ5. ἀοσοάϊθ, ἰη0 οἱ Ὠμυ} 10 ΠηΔ) ΟΥ νι. 

Ἐπ ἀὐϊὸ νομί, πο ἡ πέιηϑιι φοιβδαι 5 68 ᾳγ- 
(ἰδ, δὐοοσίι5. 16 ἸμΔπῚ ΔΌΘΓΟ δηϊπδ, εἰ αἱ 

ΟἸ 6} Μ]Δη5. 10." Ὼ ἐπ δι] ἰ8. Ρυδῖ μας γῸΓῸ 

το δηδ Οὐἴαην 1] ΘΙ 65. {ΠΠ| 6 τοοοι δ οτἱἕ, φποΐὶ 
101} 5 ἃ (6 ρασολίογιμη γα! 0η 65 μοϑίυ]δίΓ, Ουο ἱρὶ- 

(υν ἀΐξηΐ δι 0]:ο, 0 ἐγ πη, 8] (411 δοςαρία ρμοιδϑίαις., 

δἰ θη) ποϑίγαι ῃΓΟύ Δηη15 2 4οιηοο φυΐοπι ἰ 4}}}8 

"05 ΘΧΔΙ ΓΙ] τορϑηλι8, οὑπὶ ΠΟΙ π5, ἀυπὶ ΡῈ Π 65 "0 ὦ 

δδέ, πος ᾿ρ5}5 ράγοογο ἢ 15. Εἰ πὸ πος ἱπώμοαξ πὶ ἰδ. 

(αἰἱοήθηι, δεα ἰϑόγα ᾿05 αἱ πιπίο. (λεῖα (ἴων 65, Τόσπίηι, 

εἰ ροί(εμίϊα, οἱ φίοτια ἱπ διϑοιία, αμιόπ. 1Π1|6ὸ δι 05 Υἱ- 

᾿Νς0η] ᾿οδίγαπι Οἰᾶγα ἀοοοί,, οἱ {πΠ|0 ΓΘ πὶ ΓΘΌΓΙ Πἰ : 

ΠΟΡΙΔἢδ υἱ σον δηλΐηἃ [υμἰΔπ 05, 56 η6 ἴῃ οδ ἐ}5}}}8- 

Ὧι15. [14 Θἷπὶ δὲ ποὐὶς νυἱοίογί βρίϑιάϊἶον δγὶὶ, οἱ 

αἰ 00} οἰαάθ5 πηαρὶβ8 γι 6 αν. Οὐ) (γᾺΠ]Ὁ οὐ, 

[ογἱ μον ϑίδηάιπ) 65ῖ ; ΠΟ νορδί05 δυίδπ) αυΐοδοογα 

Ορογίοϊ, ἃ6 ἰθΙΏρΡι11|5 ΟΡ ΔΗ ἢ Ἔχ βροοίλγρ, υἱ αἱ νῶμτς 

εἰουϊα: Ἔχρογίοβ οἱ ϑίγθηιοϑ 205 οὐ ἢ θολ}}85. ΜΔ] 

αὐυίοπι ἰἷο ἀϊδοϊυπ) νοοοΐ, [6 Π58 ἢο5 οὐ 0 ὕ6]- 

ἴθ ἱπαχρία 6 φόγογο, οἱ οδίθπάοηϑ ἴρδι Π ΟΠ. 

ΒαϊΌΓΑ Δ] 6! 6580. ἈΓ41|} ΘΠΪΠ ΠΟ 6Χ δ υγΆ, δοιὶ ὁΧ 

νοϊυπίδία σἰσηίυγ, ΠΠ|6 δυο ργαοίρη οἷς νοσαῖαν 

0)» ἰπζοπίοπιη Π)4|} 10 τηλρηϊυἀΐποηι : οἱ 4πϊ4 Μ1}}} 
ἰαβιι8 ἃ π0 8 πα ΧρίΑ  }}] 6 σΟΠ ΙΓ 1105 6] ὑπ ρον, 

ἰάθο ἤθη αἶνι, ΠἰθῸ ΓΔ ΠΟΘ ἃ 1818, 56ι.], 4. πιαίο, υὖ 

ΠΟΘ ΠΟΘΙ Π6 ὁθηΐΓὰ ργΓΟΧὶ ΠΠυ 1 ΔΠΊΔΙῸ ἘΠ} Β.Ώ}15, 

οἰἰδη δὶ η81|6 μαι δηλυν 4} {Π|5, δοὰ 4}}) [}}18. ἱροὶβ αὦ 
ὁϊαθοίυην (Γ ϑἰογοηἀδπὶ ἰπἰ τ 6} 118 ΠΊ 6556, υἱροίδ πιλ- 

ἰογυπὴ μηδ οϑι5ᾶπι. [ηἰΠιϊοὶ [1266 ΘΟΙΠΒΠΙΘΙΠΟΓα- 

εοπὸ 82, ΘΟΓΙΆΠΙΟἢ ΠΟΒ ρΓ ρΆΓΔΠΒ, οἱ δορηἰ ἰδιη Οπννδηὶ 

ἃ πο}}}5 Ἔχϑοϊπιίθ"β, γυγϑὰβ {Ἰἀυοίαπη Ἰησοῦ οἱ θη 

ογί σι, Ποσ πη οὐπι ΠΙ ΘΙΠΟΓΔΠ 5. 5} 400 ἴῃ δοίς 5.8 ῃ}1}5, 
οἱ οβίθιίθη8 ἰρϑυπὶ 6585 Ομ πὶ ᾿υΐοΙΗ 55: Π|0}}. 

Ταῖμ ὁδὶ. ἴθ αι}, τόφιηι, οἱ μοίοπίϊα,, οἱ φίοτία. δὶ 

ΟΓΡΟ ᾿ΠΠ108 691 ΓΟΡΏΌ), 6.10 {6 0}5 ὁσῖ, οὐ τ διμο 

δὶϊ αυἱὶ οὐδίβιογα ροϑοὶῖ, οἱ ηὶ ἐουίγα ἰ᾿ν ππρεγίια 

ἰϑιλοοί, στ δι αἀἰοὶι : ἡ καμε 68ὲ γέσπμηι, οδιοηά δε 
οἰἰδτι οπὶ., 40] Ὧ08 ἱπηρηβιλί, ἱροὶ βυ δα νε 6556, 

οἰ ιηϑὶ σομ ΓΔ ϑίδγο υἱάσδιγ, 60 ἰπίορμη ᾿εἰ ρα γ- 

ηνϊἰοη16. Ναπι οἱ ἰρ86 6Χ ΒΟΙΎΟΓΠ ΒΗΠΊΟΓΟ Οδί, ᾿ἰσοΐ 

ἰμ]ην πη οἱ ταργουογυηι; π66 δυθξὶῖ ΘΟΠΘΟΓΥΟΥΙΠΙ 

4μοιηρίαπι ἰηναύσγο, εἱδὶ ργυ5 ὀσδυροῦ δΔοσαροσί! ρο- 
(οϑίδίοιη.. Εοψυΐὶ ἀἶοο οομβογνόγυι ἢ Νἧ μΟΙΌΟΒ αυἱ - 

ἀδη) δυδὺδ 65ὶ ἰηναι γα, ἀθη66 'ρ56 μα βἰῖ ; θη 06 

ονυπι Ὀουπ)αιο σγεσοβ, ἰοπο6 ᾿Ιδοι ἴλη οἱ ροιθϑϑίοη 

Δοραρίβϑοῖ. ἰϊδαυθ οἰἰδπΊ)5ὶ ἴοι ἐμ ἢ] ]ΟΥ Θ5565, ᾿0υΓ6 

(οηδίἀδγθθ ἰδρῖ0 ἱροῦ 6 ΓΟρΡΘ.. 40} ροίδϑὶ γδγ (6 

ργοἶδγα (26 }] ορογὰ οὐσγο. Εἰ σίονία ἱπ εὐεξία, ἀπιομ. 

Ἴ. φυαπία ἰπ ἴϑεο ϑεπο[αοσιομεἰὶ ροίθείαδ. ()μαπίμην 

οὐ(ϊυϊο ἱπ)ιγίατμνι Ομ γῖδο 54 εογαϊ. Νοι σγαιὲα δοίμηι, 
46( εοἰΐανα ομεοτίϑωι8 [ίϊο5 εὶ ξ846 ΟΡΟΥί6Ι. 1)ότι4 π05 

ρίιις φιωηὶ Ῥαίοῦ οἰ ἡμμ εν αἰ 1!.---οΝ οι) 6πὶ πὶ 16 ροι δὶ 

ὁοἴπην ἃ» ΒΘ ΡΌΘΠΕΙθι5 Π}}}5 ἜΓΆΕΓΟ, δ6ιὲ οἱἴπι δίονο- 

δι} 5ρΙοἀϊάμιαιθ γοάθγο. δέου! δεΐμ Υἱγίυδ 6} η8 

᾿Ὡσηδ, (8 6δὶ φίογία 6}18 ἐμ {ι}0}}}5. : δἱ "ας Θημνᾷ 
ρΡογμοῖυς διιηΐ, ἢηΐβ4ιθ ΘΟΓω Ἡ0}} 5 ἐδί. Υ αἰ πεϊ εν 

αιοηιοᾶο υμπάϊηυς «ἰμἰοίλιη ἱπυηχὶῖ, ἰρϑίψιο Πὀυοίαι 
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ἱμϊάϊΥ͂ Θεϊπδο, υἱ ἰδπὶ ἀἰχὶ, υἱ οοἰδηάαΐ 56 ἰπἰιγία- 

γιπὶ Γδοογἀδιίοη θη) Πηοχὶπη6 ἀυογβατὶ εἴ οὐΐο μπᾶ ῦογο, 
ἰἐοχαδ ᾿νυἷς ορροϑίίαηη Υἱγίυιοηι τχὶπθ οπιηΐυ 

Δοςορίδ ὨΡΟγΓα.,, ροδὲ ογαϊίοθδ πὶ Γυγβὺβ ᾿ς ὈΟΠΗΠῚ 

ΒΡ15 ΤΘΙΠΟΓΑνΪ,, οἱ ἃ βῬΓΟρΟϑ110 βυρρί!εἰο, οἱ ἃ Ἄσοπη- 

ϑι[1υἱὸ Ῥγηο δυάπογοπι ἱπάυοδηβ δὰ ουϑοαπονάυπὶ 

μεῖς φγῴσθρίο. Ναιῃ αἷϊ : 14. δὲ ἀϊη δεν! 5 οπεϊμῖϑιιδ, 

εἴϊαηι ῬαΙΦΥ Ὁέξίογ εἰδἰοειἷ8 αἰπεῖοἱ υοῦῖα; 15. εἰ απίδηϊ 

ΝΟΊΙ ΤΟΙ 86 ΥΠ 8, πέμε ἰρεὰ υοϑὶς γεηϊ6ι. ἴὰ60 ΤΌΓΘῸ5 

φ108 οἱ Ῥαίγθη) ΘΟΠπ ΠΘΠ]ΟΓΔΙ, υἱ ἐχ 06 4ΙΟΩυ6 81- 

ἐϊογοπι ρυάογο δἰείαί, 5 ἰδηιϊ: Ῥαιΐρὶς ἢ ὼ5 οὐπὶ 511, 

[ογυδ ἐνδάαί, οἱ δ συ μιπι νυδϑιι18, ἰΘΡΓΟ ΠῚ 80 δι!- 

ἰΔΓΘΠΙ]6 56 η801} ἢ θθηι. Νοη δηΐπὶ Κγαϊὶα ϑοίυπι, 564 

ὀιίδην ορογίῦυ" ἢΠ105 θεἰ 6556 ορογίεϊ. ΝΙΝ] δυίθπ) 5ἷς 

60 εἰπιδθιῃ οὔδοϊὶ υἱ πια τι 8 2164116 ᾿πάθημῦι5 6586 
Ρ᾽λοαθί!θαι : συοπιλ ηούυπι οἱ δηῖς ἀθουΐί, οὐπὶ ἀΐ- 

σογεὶ ἰρϑουτ βο οπ δυιπὶ ΟΥΙΓὶ (ΔΘΟΓΘ 5ῈΡῸΡ Π22105 οἱ 

νοινο8. Ῥγορίογδα ρδῦ βίησυΐα νογῦα οθμηησπο ᾿εὶ 

ίδοογα ογδιίοβαβ, ᾿αία ποδίεν ἀϊοθηϑ, οἱ, Εϊαί υοἱμη» 

ας ἱκα, εἰσαί ἱπ ἐαίθ, εἰ ἱπ ἔσττα; εἰ, απο 4α ποῦ; 

οἱ, δὲἰην(6 ποϑὶς ἀδύϊία ποείγα ; οἱ, Νέ ποῖ ἱπάπιοα ἰὴ 

ἑωπαίἑοπέηι; οἱ, ἐϑεγα ος : ΡΙΌΓΑΙ; 09 56 ΔΊρΟΓ ἢυ- 

ΏΘΤΟ Εἰἱ ἰθοῶ;ϑ, υὧἱ π6 γνοϑιϊίυπι ψυϊ 6 πν ἱγὰΣ ἀὐγογ- 

805 ργοχ πὶ γε ΘΔ πτ5. (510 ἴδηι ἀἶσηΐ 510- 

Ρἰεὶο (ποτῖμ! ἰΐ ᾳυὶ ροϑί [ας οεπεΐα ΠΟ πιούο ἱρϑὶ 

ποη γα πη, 868 οἰΐδηι δου δὰ νἱβόϊοίλη ἰηΐηι» 

σοῦυπὶ ἰπνθοαδὲ, οἱ 4υλοὶ οχ ἀϊαπηθίγο ἰἰΔης ᾿666π) 

ἐγαμορτούϊπιυν, οἱ ἰος εὐγ8 ᾿||6 πἰΐ ποη [λεϊαί οἱ 

ορογοίυγ, υἱ πὸ πιιίυΐβ 06 αἰεϑι 19 αἰδλυησαπηι5 ἢ 

Θιΐα δηΐ γϑιὶϊχ "οποόγυπι ΟΠ π Θδὶ οὩγΪ (45, 68 (1.28 

ἡρϑϑ ροδουπιύληιϊ [0}}1, εἰ υπάΐᾳῃ!α π08 σθρυϊδγο 

διινδοίῖ. ΝῸΪ 15 διΐπη οδῖ, ἢ0}}08 σΟΓΙΘ, βῖ 09 ῃδίθν, δῖνο 

ΜΙΔΊΙΟΥ, δἶνθ δηΐου, δἷνθ αυϊνὶ5 4118, αυΐ η05 ἰ(8 ἀἰ- 

Ιοχογῖι, τὶ χυὶ (οεἰς πο5. θουϑ8. ΠΙυύψυς ΡΔ᾽8η ΟἸππὶη 

681 οἱ χ θοποιὶοῖὶς 4υπ τοι 6 σοηογι,, οἱ Οχ ρΓ:- 

ἐοριὶς 4} σοιιδι υἷι. Οιιοά δἰ ΦΓΙΙΠΠΠ45 Ω}}}}} Οἱ ἡ οἷΔ5, 

δὶ ἀοἸογαϑ οι ογα4ι6 ὙΠ πιαΐα ; οορὶι8 αιιαηι 5 ἢ} πὶ 

ιοιιἀϊα οἥδπάλε, ποαυδ υἱἱγὰ πη ΓΑ Γ8, δὶ αἰΐδμι 

Ρίυγα [18 π)αΐδ (6 ἱηνδάδηϊ ; 50 8] "Οπ0 δἴμῃβο γυδ- 

γἱς, τ δ8Π6 δίυραδ5 86 ΠηΓΟΓ. Νϑης ΒΟΡῸ ἰἱγ- 
γυδη(65 οΔἰΔιηὐ 4165 οοηϑρίοἑ 5, ΟἸ 528 41:6Π|, 4035 

αἰμε 6 φὐτηλἰπιι5, ΠΟΙ ἰῃ τη Θη 6 πν γὙοΟδπΠη}8 : ἰ(60- 

46 ἐπάΐξο (ογίιηυβ. Ουοὰ κ5 υηἱας αἰοὶ μδροδία 

Βοξίγ δοουγαῦο Γεεορ Δγδπυδ, ἴσης οἰλΓα ποββοηυβ, 

4υδηίονγυπι Γαὶ Ἐ956η05 πηήϊογυπι. Αἰαυθ υἱὲ, πιϊβ6ἷς 

οἐϊϊο αυα ηυΐδεμια νϑϑίγυὴ θη εἶ, {ΠΠ2 ροοοδίἃ συ 

ποὐίε ἔβεῖἃ δυηὶ Γεοθηβθδπι, οἰϊαπιϑὶ ΠΟῚ ΠΟΡΙΠῚ ἐπ 400 
υδϑϑίγι!η δίησυ!! ροοσανοτίηξ : αἰἰδπιθη ἰλπία δὶ ἀδ]1- 

εἰοίμπι οορίλ, υἱ 5 οἰἰαπι, πὶ δοσυγοίθ οπληΐὰ πο 

ποΥΪ,, μοβϑοὶὶ (ΠΊΘΙ ΟΣ 15 πηυ}}8 σάγραγα. Ουΐθ ἐγχο 

Βοδίγυπι ΠΟΙ. 566 15 [1 ἰδ ΟΥΑΠὰΟ  4υ͵ἱβ ΠΟῸΠ ἴῃ 81- 

Ῥογίοσιν ἐποἷ ̓  40]8 ΠΟΠ ἰῃ νδηδηὶ ψ]ογίϑη ἢ 4υ͵ἱδ 

ποη 66 (γα ρὶϑ δὺ0] [Δπγὰ ἀδίγαΑχς, Π6ς τη]ληι Ο0Π0Ὲ- 

Ρἰϑοση πὶ ὐπι}5}1}7 αυἷϑ πο ἱπηρυσ! οἱ οου}}8 Γ6- 

δρΟΤ Υ͂ αυΐδ πη ἰηϊπηοὶ οὐπὶ ληΐανὶ ποία γοοογάδιι 

48ι7 4πὶ6 πο: δΟΥ βαυτη ἰΒ ΠΟΡΟ γορίουϊ ἢ Ουρά 5ἱ ἰῃ 
δοεἰδοὶδ ΘΌΠ 5: Π|08., ὈΓΟΥΪῸΘ (ΘΙ ΡΟΓΟ ἰοἱ τ] ΟΓΌ ΠῚ 

ταὶ [εἰ] βαρηῦθ, 4υΐη8Π| οΥἰπιυ5, ἰδ6 δαγοϑϑὶ ἢ δἱ ἴῃ 

Ῥοτία ἰοἱ Πυσία5., ὑπ οχγοδϑὶ ΓὈΘΡΙ288΄ ἱπ ουγίρυ!ἢ 

5. ΖΟΑΝΝΙΒ ΟΠΒΎΥΘΟΘΤΟΜΙ ΔΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ, 48) 

ΠΙΔΙΟΥΊΤΗ, ἦι) [ὑτυπὶ ἀΐοο, οἱ υγθαηᾶ ποροιία, ἀοτααϑιΐ 
ΟΑ56Π6 ΟΌΓΆ8, 821) ροϊδγίπηι:5 Ὑ6] Π05 ἴρ8035 ΔΩΠΟΒΟΟΓΟ 

Αἰἰάπιδη δὰ [οἱ ἰΔη 706 οἸυδηἀ8 ροοοδῖ8 Θοπιροηάϊο- 
58Π| ΠΟΙ)Ϊ5 οἱ (26 }]6π| πο 5 ει νἱδπὶ ἀδαάΐι, οπμΐψυθ 

ἴλθογα ψασυδηγ, ()α͵5 ἴΠοΥ δηΐπι, ἱπ)αγίλιη ἰηδγθηιὶ 

αἀϊπιηίτιογα Υ ΠΑΡῸ υἱἱᾳυ6 οδί ἴῃ ποῖ γοην ἰδηο,, βοά 

ΓΘΙΪΠΘΗ6Ὸ ἧι πη! οἰ εἰλπὶ ; υἱ 6 ΘΟΠΙΓΆΓΙΟ 5ἰ ἱγὰ ἀδροπδίατ, 
ἰὰ πιδσπᾶπι ρα. 1} γα αίδιη., τοϑ4θ8 δἀιηοάυτ 
αδὶ υο]θηιὶ ἕως 18. 

ὃ. Ρτγεχατὶ σοπίγα ἱπὶηιῖσοα φιαηι πιαία τέδ.--- Νεη 8 
σπῖτι ΟΡΙ5 65. τηϑγίὶὰ ἰγδηϑίγείδγα., πδαὺς ἰοηφαπὶ ρ6- 
ΓΟΒΓΙ Πα ἰΟ")6 ΠῚ 8096 ρα γα, 6406 Ἰποπίϊαπιὶ ἰυσὰ 60ῃ- 

ΒΟ οΓ6, πθαυδ ρδουηΐ25 ἱπυροηάογα.,, Π641ι|6 συγρὰβ 

ΠηΔΟΟΓΆΓΘ, 566 γ6}]6 (Δηϊυπὶ κυΠῆιοὶ!, οἱ οπηηΐα ρδοςυῖα 

δοἸνυμίυγ. ϑ' γ ΓΟ ΠΟη 50] Π} ἷρ86 ΠΟοἢ Γοιμ (45, 56 

εἰΐδπι θευπὶ οοηίγὰ {ΠΠυπ} ΡΓΘΟΟΡΙδ, 4υδπὶ ροβι6 Δ 5ρδῖι 
88}0υ{}5 ΠΔΌΘὈΐ5, 410 ἰΘΠΊΡΟΓα Ὦ60 βυρρϊοα5 Πυηυς 

Ρτορ ἰδ σου ρὶ8, ἴθ ης ἰμ81}}} ΘΧ Δ ΡΘΓΔΠ5 : 5100 16͵5 ἢ 4-- 

Ὀήυ [ογοο νοσθῖη οτ ἴ6Π5, οἱ (64 τηλ σαὶ 1115 ΘΟΠ Γᾶ 
ζεῖρϑυπι οὐδουϊλη5 7 [460 ῬΑυ}15 οὐπὶ ἀ6 ΟΥα ΐοπ6 Ὠγ61}- 

εἰοηαηι [Δοοτγοὶ, Π1}}}} πα 515 γοαυΐοὶν!, αυδηι Ἰοσὶθ να - 

705 Οϑογνδιίοηθπ : ζευαπίέξδ, ἱπυΐί, ρυγα86 παπαῖ εἶπε 

γα εἴ ἀϊξοερίαίἰολι6(1. Τίπι.9. 8). 51 ΘηΠΠ οὐπὴ ΠῚ ΒΟΓΙ ΠΟΥ - 
ἀἷὰ ορυβ ΒΑ 0θ5, π6 {ππῸ αυϊάδοπι ἰγλπὶ γοπλ |5, 5. 
ἔΠΠ πὶ πποηογία ΓΘιΪΠ68., οἰϑὶ βοΐδα (6 οοηιγ8 (δἰ ρϑιιπὶ 
δἰλάϊαπι ἱπιροῖ γα, ασυδηάο ροίογῖβ 6586 πιϊδοῦίςογβ. 

οἱ πος πιαίΐαπι ποηυΐι τ νοηδηυπι ονοπηογ 5 Ουοὰ 5ἱ 
Βομάστῃ Δρδυγ 2115 ἢ) 506 πηασηϊυάίηοπὶ τά θᾶς, 
ἰάϊρϑιιπη δρυὰ Ποιηΐηθ8 ἰαοίυπὶ οὐρα, αἱ (υης νἱ 0815 

σοπίιπιοιἰα τίη πηαρηδπΊ. δ᾽ δηΐη ἴ6 Ποπιποηι δάϊγεϊ 

ηυϊβρίαπι δι ρ 0 ΠΟ. 5, υἱ 6}0.8 πιἰδογοαγίβ, ἀσἰηάδ, εὐυηι 
᾿νιπι} βιγαίυϑ ἰλσογοῖ, ἰπἰπϊοαπὶ νἱάογοι, οἱ [6 ργθοασί 

ἀοβίπαηϑβ, {ΠππῈ ρογουϊογοῖ, ἀηη0η πο ΠιΔΙΟΓΕπὶ ᾿ΓΆ ΠῚ 

(Οηοΐρογο8 ἢ Ηὸς οορίία οἱ ἴῃ Π60 δὐροίάογο. Νδαὶ ιν 
ύοχιδ ἀυπι 60 ΒΡ}! αθ,, βυρρ!!εδιίοπο ἰη(οτὶπὶ Γε- 
Ἰϊεῖα,, ἰἰηΐοσυπι ἀἰοιἰ8 νουθογαβ, οἱ Ὠοὶ 16Κζ65 σὐπῖι»» 

16} 18 ΔΠξοῖβ, ἀυπὶ ἰΠΠυπὶ αυὶ ἰοξὸ ργροδρίξ, υἱ ἰγδπιὶ 

Δάνογβιιβ 605 αἱ πο8 ἰηγα αἴερσονίπὶ ἀθροπᾶπιυβ,, 

ἰηνοσδϑ, ΓΟΖΆΒΩΙ6 υἱ ργρσορ 8 509 σσηΓΓΑΥΙα ἰδοίαι. 

Νοη ἀτρο (ἰδὲ λὰ νἱπ ἰοἰλπὶ 581:18 ὁ5ι, φαοὰ ἰδβοπι ἢ οὲ 
ἰγαπϑαγοάϊαγίβ, 56 οἱ ἰρϑιπὶ ΠΟ. οἱ ἔλοίδι ῬΥΘΟΔΥΪ5 ἢ 

Νυπιαυϊά δογυπὶ χυδ: ργασδρὶϊ ΟὈἢ (15 65. παπιχιά 

οηΐπὶ ΠΟΙΟ ὁδὶ αυὶ ο αἰχὶ 7 θουϑ 681, 4υἱ οπιηΐδ 
ΠΟΥΪ,, οἱ ι7ὶ νυ]ῖ ἰο,.68 51:38 δοσυγαῖδ 96 υυ δὶ : [3 - 

ἰὐπιη]π6 ἀϑαδὶ υἱ (Δοἰδὶ 114 φυςΒ Ῥοβίυϊαα,, υἱ οἰἶϑπὶ [6 

αὶ δς αἀἰοὶς, ἰΔηίυπι) αυΐὰ ἀΐεὶα͵ ἀγογβοίυγ, οὐΐοαθδ 

Πα θη, ΘΧ ἸΓΟΙΏΔΙΏΠΖ06 }}5 ἴ6 ραδπδπηιὶ Γεροίαὶ. Θυοοῦο 

ἰσίιυγ 40 {Π1Ὸ σοηβοχυΐ ροβίυ 45 6 συν δυπΊπΊ0 δῖα- 
ἀΐο νἱίδγο 'ρβα γα οἰρὶι ϑεὰ φυϊάαπι δυηὶ αυὶ 8} ἰϑη- 

ἴ.π| ἀπιδηιἰ3Π| ΡγΟΟΘββογ, υἱ ΠΟ πιούίο δοηῖγα 

ἰηἰπιίουβ ργθοθηίυν, 564 δἰΐδηι {1115 ᾿ρ5ΟΓΕΠΊ ΤΠ} 31λ ᾿πῈ- 

ῬγδοδηῖΡ, δίχα οἰΐαπὶ 5ἱ ᾿ἰοογαὶ ἰρβογυπι οἄγῆθ8 ἀ6- 

ξυβίαγε νο!]δηΐ, ἰπ|0 οἱ ἀδρυδίεηϊ. Νὰ τὨ}Π}| ἀϊχογίβ, 

(6 ἀομίθβ ποὴ ἰβ χῖ586 ἰῇ ξΟΓΡΕ5 ε)υδ ηνὶ [511 : πῶπὶ 
μιυΐϊτο Γδγοοΐυ5, φυλπίυπι ἰῃ (6 [Βἢ, ἰὴ ἰἰυτὴ δεν ἐδιὶ, 

τοφϑῆβ ἀδϑυρον ἰγδηι ἰη ἰἰΐαπὶ ἰηπιΐιϊ, οἱ ἱπαιογίαί! 

ἴγαϊ βυρρ εἰο, οὐιπᾳυθ ἰοἰαὰ ἀοπιο ον. (αἶθι.5 
δος τπιογδῖθυθ ψγανίογα ποι δυπιῦ 4} )5 (6115 ποη 

διοουθίοτα ἢ Νου πὸ τὰ ἀοςυ Ομ τϑιυδ; ΒΟ 80 68 
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ὡρισμένης τιμῆς τὸν ἀχροατὴν ἐνάγων εἰς τὴν τῆς 
ἐντολῆς ταύτης ὑπαχοήν. ᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε, φησὶ, 
τοῖς ἀγθρώποις, καὶ ὃ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος 
ἀρήσει ὑμῖν" ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆξε, οὐδὲ αὐτὸς ὑμῖν 
ἀφήσει. Διὰ τοῦτο τῶν οὐρανῶν πάλιν χαὶ τοῦ Πατρὸς 
ἐμνημόνευσεν, ὥστε χαὶ τούτῳ τὸν ἀχροατὴν ἐντρέ- 
ψαι, εἴγε τοιούτου πατρὸς ὧν, ἐχθηριοῦσθαι μέλλοι, 
καὶ πρὸς τὸν οὐρανὸν χληθεὶς, γήϊνόν τι χαὶ βιωτιχὸν 
ἔχοι φρόνημα. Οὐ γὰρ δὴ χάριτι δεῖ γενέσθαι ᾽} παῖ- 
δας μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἔργοις. Οὐδὲν [255] δὰ οὔ- 
τως ὁμοιοῖ τῷ Θεῷ, ὡς τὸ τοῖς πονηροῖς χαὶ τοῖς 
ἀδιχοῦσιν εἶναι συγγνωμονιχόν " ὥσπερ οὖν χαὶ ἔφθη 
διδάξας, ἡνίχα ἔλεγε τὸ 3" τὸν ἥλιον ἀνατέλλειν ἐπὶ 
πονηροὺς χαὶ ἀγαθούς. Διὰ δὴ τοῦτο χαὶ χαθ᾽ ἕχαστον 
τῶν ῥημάτων χοινὰς χελεύει ποιεῖν τὰς εὐχὰς, Πά- 
τερ ἡμῶν, λέγων" χαὶ, Γεγηθήτω τὸ θέλημά σον, 
ὡς ὃν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς" χαὶ, Δὸς ἡμῖν τὸν 
ἄρτον" χαὶ, ΓἼΑφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶγ᾽ καὶ, 
Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν" χαὶ, 'Ῥῦσαι 
ἡμᾶς" πανταχοῦ τῷ πληθυντιχῷ ῥήματι τούτῳ 
χελεύων χεχρῆσθαι, ἵνα μηδὲ ἴχνος ὀργῆς πρὸς τὸν 
πλησίον ἔχωμεν. Πόσης 5 οὖν ἂν εἶεν χολάσεως 
ἄξιοι οἱ μετὰ ταῦτα πάντα μὴ μόνον αὐτοὶ 38 μὴ 
ἀφιέντες, ἀλλὰ χαὶ τὸν Θεὸν ἐπὶ τὴν ἄμυναν τῶν 
ἐχθρῶν παραχαλοῦντες, καὶ ὥσπερ ἐκ διαμέτρου τινὸς 
τὸν νόμον τοῦτον παραθαίνοντες, χαὶ ταῦτα αὐτοῦ 
πάντα ποιοῦντος χαὶ πραγματευομένου, ὥστε μὴ 
διαστασιάζειν ἡμᾶς πρὸς ἀλλήλους; Ἐπειδὴ γὰρ 
δίζα πάντων τῶν ἀγαθῶν ἐστιν ἣ ἀγάπη, τὰ λυ- 
μαινόμενα αὑτὴν ἀναιρῶν ἼἼ, πάντοθεν ἡμᾶς πρὸς 
ἀλλήλους συνάγει συγχολλῶν. Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐχ 
ἔστιν οὐδεὶς, χἂν πατὴρ ᾿5, χἂν μήτηρ, χἂν φίλος, 
κἂν ὁστισοῦν, ὃς οὕτως ἡυᾶς ἢγάπηϑεν, ὡς ὁ ποιήσας 
ἡμᾶς Θεός. Καὶ τοῦτο μάλιστα χαὶ ἐξ ὧν εὐεργετεῖ 
καθ᾽ ἐχάστην ἡμέραν, χαὶ ἐξ ὧν ἐπιτάττει δῆλον. ΕἸ 
δὲ τὰς λύπας μοι λέγεις, χαὶ τὰς ὀδύνας, χαὶ τὰ τοῦ 
βίου χαχὰ, ἐννόησον ὅσα αὐτῷ προσχρούξις καθ᾽ 
ξχάστην ἡμέραν, χαὶ οὐχέτι θαυμάσῃ ᾿ἢ, χἂν πλείονα 
τούτων ἐπέλθῃ καχά" ἀλλ᾽ ἂν ἀγαθοῦ τινος ἀπολαύ- 
σῃς, τότε χαὶ θαυμάσῃ χαὶ ἐχπλαγήσῃ. Νὺν δὲ εἰς 
μὲν τὰ; συμφορὰς ὁρῶμεν τὰς ἐπιούσας, τὰ δὲ προσ- 
κρούσματα 5, ἃ χαθ᾽ ἐχάστην προσχρούομεν τὴν 
ἡμέραν, οὐχ ἐννοοῦμεν " διὰ τοῦτο ἀλύομεν. Ὡς εἶγε 
μιᾶς ἡμέρας μόνον μετὰ ἀχριδείας τὰ ἁμαρτήματα 
ἡμῶν ἐλογισάμεθα ὅ', τότε ἂν ἔγνωμεν καλῶς, πόσων 
ἂν εἴημεν ᾽5 ὑπεύθυνοι χαχῶν. Καὶ ἵνα τὰ ἄλλα ἀφεὶς 
τὰ ἰδέλ πεπλημμελημένα ἑχάστω, τὰ σήμερον εἴπω 
γινόμενα " χαίτοιγε οὐχ οἶδα τί ποτε ἔχαστος ἡμῶν 
ἥμαρτεν " ἀλλ᾽ ὅμως τοσαύτη ἡ περιουσία τῶν πλημ- 
μελημάτων, ὡς μηδὲ τὸν ἀχριδῶς ἅπαντα εἰδότα 
δύνασθαι χαὶ ἐχ τούτων ἑλεῖν. Τίς οὖν ἡμῶν 3 οὐχ 
ἐῤαθύμησεν εὐχόμενος ; τίς οὐχ ἀπενοήθη; τίς οὐχ 
ἐχενοδόξησε ; τίς οὐ χαχῶς εἶπε τὸν ἀδελφὸν, οὐδὲ 
ἐδέξατο πονηρὰν ἐπιθυμίαν; οὐκ εἶδεν ἀχολάστοις 
ὀφθαλμοῖς; οὐχ ἐμνήσθη μετὰ πάθους ἐχθροῦ, χαὶ 
οἰδαίνειν τὴν καρδίαν ἐποίησεν; Εἰ δὲ ἐν ἐχχλησίᾳ 
ὄντες, χαὶ ἐν χαιρῷ βραχεῖ, τοσούτοις ὑπεύθυνοι γε- 
γόναμεν χαχοῖς, τίνες ἐσόμεθα ἐξελθόντες ἐντεῦθεν - 
εἰ ἐν τῷ λιμένι τοσαῦτα τὰ χύματα, ὅταν ἐξέλθω- 
μὲν εἰς τὸν εὔριπον τῶν καχῶν, τὴν ἀγορὰν λέγω, 
χαὶ τὰ πολιτιχὰ πράγματα, καὶ τὰς ἐν οἰχίᾳ φροντί- 
δας, ἄρα ἑαυτοὺς γοῦν ἐπιγνῶναι δυνησόμεθα ; ̓Αλλ᾽ 
ὅμως τῆς τῶν τοσούτων χαὶ τηλιχούτων [250] ἁμαρ- 

38 γίνεσθαι (. 
τὸν ἥλιον ἀνατέλλει Ε΄. 
χαὶ σιγῆς ἐν ἐκχλησίᾳ διάγειν. Α. 35 αὐτοὶ ὁπ) 
ἴγηβρ. Ε΄. Μὸχ συνάγει οἴη. Ο. 

9 Ἄς Ὁ. ἑ. 

μετὰ ἀχρ. ἔλογ. Α. δ ἂν εἴημεν] ἐσμὲν Α. 

ΙΝ ΜΑΤΊΤΑΌΜ ΠΟΝΙΙ.. ΧΙᾺ, 

3: ἩΘΙΚΟΝ. Περὶ τοῦ μὴ χατα ᾿Α, ΒΕ, 
38 πατὴρ] αὐά. ἢ Βα. ἉΑ 

τον δὲ͵ ὅταν ἑπίωσι τὰ τοιαῦτα χαχὰ, τότε θαυμάσεις χαὶ ἐχπλαγήσῃ. ἣ ὅταν ἀγαθοῦ τινος ἀπολαύσῃς. Νῦν 
80 πργαχρούματα Δ. Β. Υἱά. Ἐν οηδαοί!. αὰ ΡΙΝίατοῖ. Μογ. Τοιι. νι ἢ. 865. 3) μόνον ἁμαρτήματα 

δὲ ὑμῶν ἃ. 35:39 ἐνίχα] καὶ ἡνίχα Ε΄. ὅταν ἡνίχα ἐξιλεοῦσθαι αὐ- 
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τημάτων ἀπαλλαγῆς ἔδωχεν ἡμῖν σύντομον χαὶ ῥᾳ- 
δίαν ὁδὸν χαὶ παντὸς ἀπηλλαγμένην πόνου ὁ Θεός. 
Ποῖος γὰρ πόνος ἀφεῖναι τῷ λελυπηχότι : Πόνος 
μὲν οὖν τὸ μὴ ἀφεῖναι, ἀλλὰ χατέχειν τὴν ἔχθραν " 
ὡς τό γε ἀπαλλαγῆναι τοῦ θυμοῦ, χαὶ ἄνεσιν πολλὴν 
ἐμποιεῖ, χαὶ σφόδρα εὔχολον τῷ βουλομένῳ. 

η΄. Οὐδὲ γὰρ πέλαγος διαδῆναι δεῖ, οὐδὲ ὁδὸν ἀποδη - 
μῆσαι μαχρὰν, οὐδὲ ὁρῶν ὑπερξῆναι κορυφὰς, οὐδὲ 
χρήματα δαπανῆσαι, οὐδὲ χατατεῖναι τὸ σῶμα, ἀλλ᾽ 

᾿ ἀρχεῖ θελῆσαι μόνον, καὶ πάντα λέλυται τὰ ἁμαρτή- 
ματα. "Ἂν δὲ μὴ μόνον αὐτὸς μὴ ἀφῇς, ἀλλὰ χαὶ τῷ 
Θεῷ χατ' αὐτοῦ ἐντυγχάνῃς, τίνα λοιπὸν ἕξεις σω- 
τηρίας ἐλπίδα, ὅταν ἡνίχα 353 ἐξιλεοῦσαι αὐτὸν καὶ 
δέῃ, χαὶ τότε αὐτὸν παροξύνῃς, ἱχέτου μὲν σχῆμα 
περιχείμενος, θηρίου δὲ φωνὰς ἀφιεὶς, χαὶ χαθ᾽ ἑαυ - 
ποῦ τὰ βέλη τοῦ Πονηροῦ ἑἐξαχοντίζων ἐχεῖνα ; Διὰ 
τοῦτο χαὶ ὁ Παῦλος εὐχῆς μεμνημένος, οὐδὲν οὕτως 
ἐξεζήτησεν ὡς τῆς ἐντολῆς ταύτης τὴν φυλαχήν" 
Ἑπωίρογτας γὰρ ὁσίους χεῖρας, φησὶ, χωρὶς 
ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. Εΐ γὰρ ὅτε ἐλέους χρείαν 
ἔχεις, οὐδὲ τότε ἀφίης τὴν ὀργὴν, ἀλλὰ χαὶ σφόδρα 
αὑτῆς μέμνησαι, καὶ ταῦτα εἰδὼς ὅτι χατὰ σεαυτοῦ 
“πὸ ξίφος ὠθεῖς, πότε δυνήσῃ γενέσθαι φιλάνθρωπος, 
χαὶ τὸν πονηρὸν ἀπολῦσαι τῆς πονηρίας ταύτης 
ἱόν; Εἰ δὲ οὐδέπω τῆς ἀτοπίας ταύτης εἶδες τὸ μέ- 
γεθος, ἐπ᾽ ἀνθρώπων αὐτὸ λογίζου γινόμενον, χαὶ 
τότε ὄψει τῆς ὕδρεως τὴ" ὑπερδολήν. Εἰ γὰρ ἀνθρώ- 
πῷῳ σοι ὄντι προσῆλθέ τις ἀξιῶν ἐλεηθῆναι, εἶτα 
μεταξὺ χείμενος ἐπὶ τῆς γῆς εἶδεν ἐχθρὸν, καὶ ἀφείς 
σε ἱχετεῦσαι ἐχεῖνον ἔτυπτεν, ἄρα οὐχ ἂν μείζονα 
ἐποιήσω τὴν ὀργήν ; Τοῦτο λογίζου χαὶ ἐπὶ τοῦ Θεοῦ 
συμόαίνειν. Καὶ γὰρ καὶ σὺ τὸν Θεὸν ἱχετεύων, με- 
ταξὺ τὴν ἱχετηρίαν ἀφεὶς, τὸν ἐχθρὸν τοῖς δήμασι τύ- 
πτεις, χαὶ τοὺς τοῦ Θεοῦ νόμους ὑδρίζεις, τὸν νομο- 
θετήσαντα πᾶσαν ὀργὴν ἀφιέναι χατὰ τῶν λελυπη- 
κότων χαλῶν, καὶ ἀξιῶν ἐναντία τοῖς ἑαυτοῦ προσ- 
τάγμασι ποιεῖν. Οὐχ ἀρχεῖ εἰς τιμωρίας το: λόγον, 
ὅτι σὺ παραδαίνεις τὸν νόμον τὸν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ χαὶ 
αὐτὸν τοῦτο παρακαλεῖς ποιεῖν; Μὴ γὰρ ἐπελάθετα 
ὧν ἐπέταξε, μὴ γὰρ ἄνθρωπός ἐστιν ὁ ταῦτα εἰπών ; 
Θεός ἐστιν, ὁ τὰ πάντα εἰδὼς, καὶ μετὰ ἀχριδείας 
ἁπάσης τοὺς ἑαυτοῦ φυλάττεσθαι βουλόμενος νόμους, 
χαὶ τοσοῦτον ἀπέχων τοῦ ποιῆσαι ταῦτα ἅπερ 
ἀξιοῖς, ὅτι χαὶ σὲ τὸν ταῦτα λέγοντα καὶ ὑπὲρ τοῦ 
λέγειν μόνον ἀποστρέφεται χαὶ μισεῖ, χαὶ δίχην 
ἀπαιτεῖ τὴν ἐσχάτην. Πῶς οὖν ἀξιοῖς παο' αὐτοῦ 
τυχεῖν, ὧν αὑτὸς μετὰ πολλῆς ἀπέχεσθαί σε χελεύεε 
σπουδῆς ; ̓Αλλὰ γὰρ εἰσέ τινες, οἱ χαὶ εἰς τοτοῦτον' 
ἁλογίας ἥχασιν, ὡς μὴ μόνον τῶν ἐχθρῶν χατεύ- 
χεσθαι, ἀλλὰ χαὶ τέχνοις ἐπαρᾶσθαι τοῖς ἐχείνων, καὲ 
αὑτῶν, εἶγε ἐνῆν, ἀπογεύσασθαι τῶν σαρχῶν " μᾶλ- 
λον δὲ χαὶ ἀπογευόμενοι. Μὴ γάρ μοι τοῦτο εἴπῃξν 
ὅτι τοὺς ὀδόντας οὐχ ἐνέπηξας τῷ σώματι τοῦ λελυ- 
πηχότος " πολὺ γὰρ χαλεπώτερον ἐποίησας, τό γε εἰς 
σὲ ἧχον, ἀξιῶν ἄνωθεν ὀργὴν ἐπενεχθῆναι χατ᾽ αὐ- 
τοῦ, χαὶ ἀθανάτῳ παραδοθῆναι χολάσει, καὶ μετὰ τῇς 
οἰχίας ἀνατραπῆναι ἁπάστς. Ποίων γὰρ ταῦτα οὐ 
χαλεπώτερα δηγμάτων ; ποίων βελῶν οὐ πιχρότερα : 
Οὐ ταῦτά σε ἐπαίδευσεν ὁ Χριστός " [297] οὐχ οὕτω τὸ 
στόμα αἱμάττειν ἐχέλευσε, Καὶ γὰρ ἡμαγμένων στο- 
μάτων ἀπὸ σαρχῶν ἀνθρωπίνων χαλεπώτεραι αξ 
τοιαῦται γλῶτται. Πῶς οὖν ἀσπάσῃ τὸν ἀδελφόν : 
πῶς ἅψῃ τῆς θυσίας ; πῶς ἀπογεύσῃ τοῦ αἵματος τοῦ 

Ὧν ἔλεγε τὸ] ἐλέγετο 44. ἔλεγεν ἀνατέλλειν τὸν ἥλιον Ε. ἔλεγε (5ἷς ὁ ΓᾶΒυγα : ργῖι5 ἐλέγετο) 
ἄσθαι τοῖς ἐχύροῖξ, χαὶ τοῦ μετὰ ἐχυρὸν χαὶ σεμνότητος 
Ρ. ἀφέντες Ἵ1 ἀγαιρεῖ (. Ὁ πάντοθεν ἀναιρῶν 

33 θβαυμάσεις })]5 Α. Β. Ῥοπί χαχὰ 50 ἰδρἢ Ὁ ἴῃ Α.. 

τὸν δέῃ . ὅταν γὰρ πῶς ἐξιλεοῦσθα! αὐτὸν δέῃ Α. ΥἹά. δάποί, 
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Δεσποτιχοῦ, τοσοῦτον ἔχων ἐπὶ τῆς διανοίας ἰόν "5." ; 
Ὅταν γὰρ εἵπῃξ, κατάῤῥαξον αὐτὸν, χαὶ τὴν οἰχίαν 
ἀνάτρεψον, καὶ πάντα ἀπόλεσον, χαὶ μυρίους αὐτῷ 
ὀλέθρους χατεύχῃ, οὐδὲν ἀνθρωποχτόνου διΞξγήνοχας, 
μᾶλλον δὲ ἀνθρωποφάγου θηρίου, 
Παυσώμεθα τοίνυν τῆ; νόσου ταύτης χαὶ τῆς μα- 

νίας, χαὶ τὴν φιλοφροσύνην, ἣν ἐχέλευσεν, ἐπ'ιδειξιὺ- 
μεθα περὶ τοὺς λελυπηχότας, ἵνα γενώμεθα ὅμοιοι 
τοῦ Πατρὸς ἡμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Πχυσόμεθα 
δὲ, ἂν τῶν οἰχείων ἀναμνησθῶμεν ἁμαρτημάτων " ἂν 
μετὰ ἀχριδείας ἅπαντα ἐξετάσωμεν τὰ πεπλημμελη- 
μένα "δ, τὰ ἕνδον, τὰ ἔξω, τὰ ἐν ἀγορᾷ, τὰ ἐν ἐχχλη- 
σίᾳ. Εἰ γὰρ μηδενὸς ἑτέρου, τῆς γοῦν ἐνταῦθα ὀλιγ- 
ωὡρίας τὴν ἐσχάτην ἄξιοί ἐσμεν δίχην ὑποσχεῖν. Καὶ 
γὰρ προφητῶν ψαλλόντων, χαὶ ἀποστόλων ὑμνούν- 
των, καὶ Θεοῦ διαλεγομένου, ἔξω πλανώμεθα, χαὶ 
βιωτιχῶν πραγμάτων ἐπεισάγομεν 55 θόρυθδον - χαὶ 
οὐδὲ τοσαύτην ἀπονέμομεν τοῖς τοῦ Θεοῦ νόμοις τὴν 
ἡσυχίαν, ὅσην τοῖς τοῦ βασιλέως γράμμασιν ἐν τοῖς 
θεάτροις οἱ θεαταὶ παρέχουσι τὴν σ' γὴν. Ἐχεῖ μὲν 
γὰρ τῶν γραμμάτων τούτων ἀναγινωσχομένων, χαὶ 
ὕπατοι χαὶ ὕπαρχοι χαὶ βουλὴ χαὶ δῆμος ὀρθοὶ πάν- 
“ες ἐστήχασι, μεθ᾽ ἡσυχίας ἀχούοντες τῶν λεγομέ- 
νων χἂν μεταξὺ τῆς ἡσυχίας τῆς βαθυτάτης ἐχεί- 
νὴς ἀθρόον ἄν τις πηδήσας ὅδ᾽ χαταδοήσῃ,ἅτε εἰς τὸν 
βασιλέα ὑδριχὼς, τὴν ἐσχάτην δίδωσι δίχην" ἐνταῦθα 
δὲ τῶν ἐχ τοῦ οὐρανοῦ γραμμάτων ἀναγινωσχομένων, 
πολὺς πανταχόθεν ὁ θόρυδος γίνεται: Καίτοι χαὶ ὁ 
πέμψας τὰ γράμματα πολὸ τοῦ βασιλέως τούτου 
είζων ἐστὶ, χαὶ τὸ θέατρον σεμνότερον " οὗ γὰρ ἀν- 

θρώπων μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἀγγέλων ἐστέ" χαὶ τὰ ἐπι- 
νίχια ταῦτα, ἃ τὰ γράμματα "' εὐαγγελίζεται, πολλῷ 
τῶν ἐν τῇ γῇ φρικχωδέστερα. Διόπερ οὐκ ἄνθρωποι 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, χαὶ οἱ τῶν 
οὐρανῶν δῆμοι, χαὶ οἱ ἐν τῇ γῇ πάντες εὐφγυμεῖν 
κελευόμεθα. Εὐ.1ογεῖτε γὰρ, φηδὶ, τὸν Κύριον, 
πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ. Καὶ γὰρ οὐ μιχρὰ τὰ χατορ- 
θούμενα, ἀλλὰ πάντα ὑπερθαίνει λόγον χαὶ νοῦν χαὶ 
διάνοιαν ἀνθρωπίνην. Καὶ ταῦτα καθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν 
ἀναχηρύττουσιν οἱ προφῆται, διαφόρως ἕχαστος τὸ 
λαμπρὸν τοῦτο τρόπαιον ἀναγορεύων. Ὁ μὲν γὰρ, 
Ἁγόδης εἰς ὕψος, φησὶ δ᾽, ἠχμαιλώτευσας αἱχμ- 
αὐωσίαν, καὶ ἔλαθες [358] δόματα ἕν ἀνθρώποις" 
χαὶ, Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατὸς ἐν ποιέμῳ. Ὁ 
δέ φησι, Τῶν ἰσχυρῶν μεριεῖται τὰ σκῦ.1α. Καὶ 
γὰρ" διὰ τοῦτο ἦλθεν, ὥστε χηρῦξαι αἰχμαλώτοις 
ἄφεσιν, χαὶ τυφλοῖς ἀνάθδλεψιν. Μαὶδ' χατὰ τοῦ 
θανάτου τὴν ἐπινίκιον ἀλαλάζων φωνὴν ἔλεγε Ποῦ 
σου, θάνατε, τὸ γῖχος; ποῦ σου, ᾷδη, τὸ χέν- 
τερον ; Ἕτερος δὲ αὖ δ᾽ πάλιν τὴν βαθυτάτην εἰρήνην 
εὐαγγελιζόμενος ἔλεγε" Συγντρίψουσι τὰς μαχαίρας 
αὐτῶν εἰς ἄροτρα, καὶ τὰς ζιδύνας αὐτῶν εἰς δρέ- 
πανὰα. Καὶ ὁ μὲν τὴν Ἱερουσαλὴμ χαλεῖ λέγων" 
Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιὼν 55, ὅτι ἰδοὺ ὁ βασι- 

5. ΖΦΖΌΑΝΝΙΚ ΟΠΎΥΘΟΒΤΟΜΙ ΔΆΘΗΙΕΡ, ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. 489 

εύς σου ἔρχεταί σοι πρᾶος, ἐπιδεξδηκὼς ἐπὶ ὑπο- 
ζύγιον καὶ πῶνον γέον». Ὁ δὲ καὶ τὴν δευτέραν 
αὑτοῦ ἀναχηρύττει παρουσίαν, οὕτω λέγων Ἥξει 
Κύριος, ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε, καὶ εἰς ὑπομενεῖ ἡμέραν 
εἰσόδου αὐτοῦ; Σκιρτήσατε ὡς μοσχάρια ἐκχ δε- 
σμῶν ἀγνειμέγα. Καὶ ἕτερος πάλιν τοιαῦτα ἐχπ)ληϊτό- 
μενος ἔλεγεν" Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν" οὐ «.1ογισθή- 
σεται ἕτερος πρὺς αὑτόν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως χαὶ τούτων 
χαὶ πολλῷ πλειόνων λεγομένων 7, δέον φρίττειν χαὶ 
μηδὲ ἐπὶ γῆς νομίζειν εἶναι, ἀλλ᾽ "5 ὡς ἐν ἀγορᾷ μέσῃ 
θορυδοῦμεν, ταράττομεν, τὰ μηδὲν πρὸς ἡμᾶς ὄντα 
διαλεγόμενοι ἅπαντα ἀναλίσχομεν τῆς συνόξεως τὸν 

χαιρόν. Ὅταν οὖν χαὶ ἐν μιχρηῖς χαὶ ἐν μεγάλοις, 
χαὶ ἐν ἀχροάσει χαὶ ἐν πράξει, χαὶ ἔξω χαὶ ἔνδον 
ἐν ἐχχλησίᾳ οὕτως ὦμεν ῥάθυμοι, καὶ μετὰ τούτων 
ἀπάντων χαὶ χατ᾽ ἐχθρῶν εὐχώμεθα, πόθεν ἕξομεν 
σωτηρίας ἐλπίδα, τοῖς τοσούτοις ἁμαρτήμασι προῦ- 
θήχην ἑτέραν χαλεπὴν χαὶ τούτων ἀντίῤῥοπον, τὴν 
παράνομον ταύτην προστιθέντες εὐχήν; “Ἔτι οὖν 
θαυμάζειν δίχαιον, ἂν συμθῇ τι τῶν ἀδοχήτων ἡμῖν 
χαὶ λυπηρῶν, δέον ὅταν μὴ συμδῇ θαυμάζειν : Ἐχεῖνο 
μὲν γὰρ τῆς τῶν πραγμάτων ἀχολουθίας ᾿ τοῦτο δὲ 
ὑπὲρ λόγον πάντα καὶ προσδοχίαν. Καὶ γὰρ ὑπὲρ 
λόγον, ἐχθροὺς τοῦ Θεοῦ γενομένους καὶ παροργ- 
ζοντας αὐτὸν, ἀπολαύειν ἡλίου χαὶ ὑετῶν χαὶ τῶν 
ἄλλων ἁπάντων, ἀνθρώπους θηρίων ὠμότητα νιχῶν- 
κας, χαὶ χατ᾽ ἀλλήλων ἱσταμένους, χαὶ τοῖς τῶν 
πλησίον δήγμασι τὴν γλῶτταν αἱμάττοντας, μετὰ 
τὴν τράπεζαν τὴν πνευματιχὴν, χαὶ τὰς τοσαύτας 
εὐεργεσίας, χαὶ τὰ μυρία παραγγέλματα. Ταῦτ᾽ 
οὖν ἐννοοῦντες, ἐμέσωμεν τὸν ἰὸν, χκαταλύσωμεν τὰς 
ἔχθρας, καὶ τὰς ἡμῖν πρεπούσας εὐχὰς ποιώμεθα" ἀντὶ 
δαιμόνων θηριωδίας, ἀγγέλων λάδωμεν ἡμερότητα " 
χαὶ ὅσα ἂν ὦμεν ἐδιχημένοι, τὰ ἡμέτερα αὑτῶν 
ἐννοήσαντες, χαὶ τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ἐντολῆς χεί- 
μενον ἡμῖν μισθὸν, μαλάξωμεν τὴν ὀργὴν, καταστεί- 
λωμεν τὰ χύματα, ἵνα καὶ τὸν παρόντα βίον ἀταράχως 
διέλθωμεν, χαὶ ἀπελθόντες ἐκεῖ τοιούτου τύχωμεν τοῦ 
Δεσπότου, οἷοι περὶ τοὺς συνδούλους γεγόναμεν. ΕΣ 
δὲ βαρὺ τοῦτο χαὶ φοδερὸν, ποιήσωμεν αὐτὸ χοῦφον 
χαὶ ποθεινὸν, καὶ τὰς τῆς παῤῥησία; τῆς πρὸς αὐτὸν 
λαμπρὰς ἀνοίξωμεν θύρας " χαὶ ὅπερ [2359] οὐχ ἰσχύ- 
σαμεν ἀνύσαι διὰ τοῦ τῶν ἁμαρτημάτων ἀπέχεσθαι, 
τοῦτο ἀνύσωμεν διὰ τοῦ γεγενῆσθαι τοῖς ἡμαρτηχό- 
σιν εἰς ἡμᾶς ἥμεροι (οὐδὲ γὰρ βαρὺ τοῦτο, οὐδὲ 
ἐπαχθές )" χαὶ τοὺς ἐχθροὺς εὐεργετοῦντες τοὺς ἦμε- 

τέρους, πολὺν ἑαυτοῖς προαποθώμεθα ἔλεον. Οὔτ» 
γὰρ καὶ χατὰ τὸν παρόντα βίον ἄπαντες ἡμᾶς ἀγα- 
“τήσουσι, χαὶ πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὁ Θεὸς καὶ 
φιλήσει, χαὶ στεφανώσει, χαὶ τῶν μελλόντων ἡμᾶς 
ἀγαθῶν ἀξιώσει πάντων " ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς 
ἐπιτυχεῖν, χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

59.477 όν} τὸν ἰόν ὦ. "5 τς τι, ὁ μόνη μῶζο δαί, ἡμῖν Ε. 5" ἐπεισαγόμεθα Ἐπ, 59 εἰσπηδήσας Α. Ῥουΐο 
Δηῖθ ἂν ἱἰπο! δὶς Θᾳν. ἀὐ!ον Θοτγγ. 
ἐπινίχια ταῦτα τὰ γρ. « αυϊΐαπι » ἀρ Πύη. φνῷ {{πἰδγὶς ἐιἶ8 πμλαπίαν 6. 

δ' Καὶ] ὋὉ δὲ Α. ὅδ. [οὐπη Βοίά. ϑιιργαάϊςῖ0] οἱ δὶς δι αϊὶ αν. 5 γὰρ] ὅτιΑ. Ῥενυχίηιπι φησὶ οἡν. Α. 
δ αὖ οὔ. Β. Ε΄ Ποσορίαπι τυδῖιν ΑΓΏ). 

σοι οιῃ. Ἐ. ΒΕ. 
88 ἀλλ᾽ οιη..Α. Ε. Εἰ. οἱ οοΥΓ. 

᾿ "ΠΩ δά. χήρυσσε, θυγάτη 
51 πλειόνων τερον Ἄξγ. Α. πλειόνων ὄντων τῶν λεγ. Ε. ἀλλ᾽ 

. Υά. ἀίηοι. 4. ῥ. 90 (. 

δὶ χαὶ ἐπινίχια ταῦτα τὰ γράμματα Ἀ. [οἱ Βοάϊ. 2945] καὶ τὰ (ἢ) 
82 φησὶ οὁηι. Β. Ε΄. Μον. 

᾿ 

Ἱερουσαλὴμ Ε. ἀοὁ. Ατιη. ᾿. ῥ. 
μως χαὶ πολλῷ ἑτέρων λεγ. ΚΕ. 

ΟΜΙΛΔΙΔ Κ'. 
Ὅταν δὲ γνηστεύητε, μὴ γίγεσθε ὥσπερ οἱ ὑπο- 

»ριταὶ, σχυθρωποί. ᾿Αφενίζουσι γὰρ τὰ πρόσ- 
ωὠπα αὐτῶν 83:46. ὅπως φαγῶσι τοῖς ἀγθρώποις 
ληστεύοντες. 

α΄. Καλὸν ἐνταῦθα στενάξαι μέγα χαὶ ἀνοιμῶξα! “ 
πιαρόν. Οὐ γὰρ μόνον τοὺς ὑποχριτὰς μιμούμεθα, 

ἀλλὰ χαὶ ἐχείνους παρεληλύθαμεν. Οἶδα γὰρ, οἷδα 
πολλοὺς, οὐχὶ νηστεύοντας χαὶ ἐπιδειχνυμένους 
μόνον, ἀλλὰ καὶ μὴ νηστεύοντας χαὶ τὰ τῶν νηστευόν- 
των προσωπεῖα περιχειμένου,, χαὶ ἀπολογίαν 
χείρονα τῆς ἁμαρτίας προθαλλομένους. Ἵνα γὰρ μὴ 
σχανδχλίσω, φησὶ, τοὺς πολλοὺς, τοῦτο ποιῶ, Τί λέ- 

52.866. ξΞαυτῶν Ἐ.1ἃ. σὐπίν. ᾿η605 οἱ Μ0511. οἴη. 5. “7 οἰλῶξα: Εαά, 
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ἐγυδηίλγα [υ58:1. Ναὶ ᾿υὐιδπιοάἑ ᾿ἰπσυῖ σγυσδηιδι}8 

᾿υϊηᾶπο 5δηφιιΐηα Ὀυσοὶθ ϑυηῖ ἀοίοτίογοβ. Ουοιηο0ο 

ἰμίτιν ἔγαῖγοπη ΔπΊρ] οἴ 65 ᾽ ́υοπιούο 5δογιβοίυτη ἰλη- 
865 φυοηπηοάο δαησυΐπαοιη ἀοχηϊπ' ευπὶ ἀσρι5ῖ δ ἰ5, [ἃ πὶ 
ἀΐγυπι δηΐηῆιο Ὑθποηυ ἢ 56 γΥη8 3 Ουδληὰο οηΐηι ἀἰοβ, 

Ὀίδοογρα ἰἰυπὶ, ο᾽.8 ἀοιαυπι ἀυθγῖα, οπμηΐδ ροΓ6, οἱ 

οχἰ εἶα τ} 16 ̓πργοσαγὶϑ., 18 }} δ ποι οἰάα ἀΠΠἴδΓ5, Π6 6 
ἃ [ἐγᾶ [ἘΠ Π158 ΘΆΓΠ68 ΥΟΓΔΗΐΘ. 

9. ἤυης ἰίαφυο πιογθυηπὶ ἀδροπδηι5 δῖ 406 ΤΟΤΌΓΕΠΙ, 
εἰ Βομθυο  οπιίοπι, υἱ [ιι851., ὀχ] γοΔλ5 ἀγσὰ ἰΠ|08 

4αυἱ πο08 ἰξεβουυηΐ, υἱ 5[π|}168 5'π)ὺ5 Ῥαϊγὶϑ ποϑίγὶ χυὶ 

ἔῃ 0258 651. Βοροῃθίηυβ δυίαπι, 5ἱ ρϑεολῖα ποθ γᾶ δὶ 

"Θπηογίδιη γαυ σοι ; 51 ἀο]]οἴ2 οἰμηἷα ποϑίγα 0}}1}- 

ξοπίον δσδηποινυβ, 40: ἰπίυ8, 40:8 (Οτ5, αὐ: ἰη 
ἴοτο, 41:5 ἰτν δςοἰοβία. Ναι δὶ ΠΟῸῚ δἰ ἰδ οἱ ὁ υ 581), 

οὐ ἠοςΠ χοηϊίπι ἰδιηοη,, 4ιιληι ἰἰἶο ΘΧ ἢ θ6Π}1}8, ΟΧΊΓα- 
μι ἰ5 ἀἠφωὶ βυιθυβ ρα ηΐ8. Νυπ ΡΓΟΡΟ 5 ρϑα] πε 5, 

᾿ἃροϑβίοιἱϑ Ὠγα!ηο5 οδηδηιυβ, [60 ἸΟ ποη6., [(ὉΓί5 

νλφλυγ, οἱ βου αγίυπι γογυη} ἰὑπηυ! 1} ἢ} ΠῸ5 [1- 

«διοίηνιβ ; Π6406 ἰδηίυπι 4υΐθι}5 οἱ 5:16 0{}} δά θοπι}}5 

δ Ὠεἱ ἰοζ658 δι θά 8., αυληΐθπι ἢ {0 1γ8 5ρθοιἢ- 

(0Γ65 δ θαηὶ, ἄτη ἱμπρογαϊογι 8 ογ ἰασυηίυν. 

ΗΙὶς δε οἱ ουηδυΐα5 οἱ ργυίθοι!, οἱ βοπαίυβ οἱ ρο- 
Ρυϊυβ 5:Δπί οἵη 65 οὐπὶ Πυΐαὶ6 οπμΐα δυο πῖ6 5; οἱ 91 
δ ἰοῦ ἁἰιη ΠΠ]υἀ 5:16 π| ΓΟΡΘΏΙ6 ᾿ 5.116 }5 ε18- 

μπνοῦ, υἱροῖα ααὶ Πιηρογοίογοην ἰη)υνα ἁἤξεογι!, 

οχί ΓΑ 5 ἰμ|1 ρΘρι85 : 6 νογῸ ἀυπὶ οἰ 68(65 ἢ|85 [ΐ- 

ἰδ Ἰσρυηιγ, πα} {π5 υηάΐαια οὐἱίαγ τΓυπια] 05, Οοὐπὶ 
15 4ιΐ ΠΠΟΓᾺΘ υἰ5,}, ἸΟ56 ΠΙΔ]ΟΥ 5ἰ1 ΠρΡΟΓΆΙΟΓΟ,, οἱ 

ιποδίγυπ ποπογο ὴ} 15 : ΠΟ ἸΏ 0 οπΐμ ᾿οΠη 65, 564 

οἱ 2ηφ60}} δάϑβιδιν!; οἱ νυἱεϊονγί: ργειηία, αι ᾿ιΐδ06 {|| 6- 

Γἷβ πυπιίδμίυτ, ἰοσα πιαΐογα (ὐγγϑηΐδ 1118. (γἰυ πη 118. 

Ουδριορίογ πο ἰιοιμ 65 ἰληϊυ, 566 οἱ δηροὶϊ, ἃΓ- 

οἰδησοὶ!, οἱ ο]οδίθϑ ρορυ!!, οἱ φυοίχυυϊ. οἰἰδπὶ ἰη 
ἰΘγια δυηὶ, ἰλυίαγο ᾿θθηῖΡ : Βεποαϊεῖίε, ἰπηυΐε, 

οηεῖπο, οπιμπὶα ορέγα ει ( Ῥεαί. 102. 22). Εἰοηίμ) 
μοὴ οχίψιιδ δυμὴ 114 ἀυ: (οςεἰ!, 56 Ομ δι ΒΕΡΙΠΟΠΘ ΩΣ 

8! ΡΟ ΓΔ "1, δίχιο πηϑηΐθιῃ ἐμ} 6}Πππιϊδηηηυ8 ἱπ ΔΏΔΠΊ. 

Ει πδς φυοιἀϊς ργα ἀϊοληϊ ργορ οὶ", ἀΐνοῦδο δίηφι 

δρ[οηθϊύυπι ἢ υὐ ττομαυπὶ σον η 168. Νβην Πἷο δ : 

Αεεοηάοης ἵπ αἰΐμηι εαρσαηι ἀπ ἰδ εαριἰαἰεπὶ,, 66- 
ρἱδιὶ ἀοπα ἵπ ποηιϊπῖδμε ( Ῥεαὶ. 67. 19}: οἱ, )ονιῖπιιδ 
[ογϊς εἰ ροίεης ἷπ ρμγαίο (εαί. 25. 8). 110 νϑγὸ ἀἰοῖ!, 

Εἰ [οτιΐμιι ἀἰϊυϊάδι ἐροίϊα ( 12αἱ. δ5. 12). Δ [00 οἷ πὶ 

γοηΐϊς, ὧἂἱ ργιβαϊεαγοὶ οαριϊνὶ8 ΓοΙη 55: 0 η6 πὶ, οἱ οι Εἰ8 

υἶδυδ γοϑιοποη, οἱ ἀθ νἱοῖα πιογία {0 }}8}} Υ 66 

}υδι!δης ἀϊοαι ναὶ : {ἰδὲ 6δέ, πιογδ., υἱοϊοτία ἱμα ὃ εδὶ, 

ἐμ (εγηδ, φἰἰπιμίπ 8 ἰμις (1. (ον. ἰδ. δ)  ΑἸτη15 γυγϑυπὶ 

νευϊιπάλπι ραοδπηὶ δνδιρο  ἰζλη5 ἀϊοοθαί : (οη[γη σεν 

σίαὐΐος εἰιθς ἰηπ αγαίγα,, εἰ ἰαποόας Ἔμαδ ἧι [αἰζε8 ( 15αἱ. 

4 δ. Ζοεί ὅ. 10). Εἰ [ἷὸ φυϊάοπι δογυδβα! θη) 56 4[10- 
φυωνγ : 1 ϊανὰ πιμίαν, βία δίοη,, γσυΐα ἐγο6 τέχ (μμ8 

ΙΝ ΜΑΊΤΤΗΕΌΝ ΠΗΟΜΙ,. ΧΧ. 4]. ΣΧΙ. 860 

νεπὶ! εἰδὶ πιαπδιιεῖιι8, δοάφη 8 δΏΡΕΥ διι)φαίεηι εἰ μαΐ- 

μπὶ πουοίίμηι ( Ζαεῖαγ. 9. 9). ΑἸΊ58 ναγὸ βϑουηκπι 

6}1.5 δάνθητυ μι ἰοαὶ [5 τοῦθ : δηΐοί δοπιΐπιι5, 
γυιόπι τὙ08 γιατί δ, εἰ φεὶς διιδιϊπεδὶ! αἷεπι ἐπ σγδδδιια 

6783 Επειμίίαί6 δἰομί υἱμμ ἃ υἱηομϊς αϑδοίμιὶ (Ἡ αἰαεῆ. 
ὅ.1.2. εἰ 4. 9). 1 4116 ΓυΓδυ5 ἀὁ μ͵8 ΟὐὈϑβίιραβοοῃς ἀΐ- 

οευαϊ : Πὶο δεὶ 7λόιιδ ποδίεν ; πξὸ τερμίαὐ γ᾽ αἰτῶν οἰπι 

ἡ ( Βατιιοῖ, ὅ. 56). Αἰϊάπιοη οὐπὴ πο αἱ πλ} 0 μυτα 
ἀϊοδηϊυγ, οὐπὶ ΡῈ ο556ῖ ΠΟΡΓΌΓΟ, οἱ ριϊίάγα "05 ἦτ 

1ΘΓΓᾺ ΠΟ 6556; 458] ἰη πιράϊο ἴογο (πλ0] υϑπηυΓ, 

τυτγῃδηγι5, ἀὸ 118 4115 Π1}}}} δὰ Π08 5ροοίδηϊ ραγγίοηϊας, 

ἰοίυπι ᾿ηϑυπηΐπνι}8 οο]]6οίαν τ[Θπλρυδ. υπὶ ἰία4ι6 εἰ ἰη 

δχίσυϊβ δὲ ἴῃ τηαϑηΐθ, οἱ ἴῃ δὐυδίία οἱ ἴῃ δεῖυ, οἱ (οΥἷ8 

δι ἰηῖγα δοοἰ δοίη, [ἃ 5ἰπιυ8 ἀρδίιθ5, γιοῦ ἰα δ 

Ἢ οηλἶα 6Ε12Π} ΘΟ ΓΑ ἰ 608 ῬΓΟΟΘΙΏῸΓ : πὰ 5ρ0πὶ 

δ᾿ ΪαὉἰ5 μα ουίηνυθ., οαπ τοϊ ᾿Δη 506 ρΘοοδι}8 δά - 

ἰὩπηθηιυπιὶ Δ] υὰ μγαν ἰσϑίπλιπ, ρὰΓ ργϊοσιδυ8, ἰ  αυώι 

ΠΟΙῚΒ6 "πὶ γα οι 8} 1οἰϑη8 7 ΑἸ ΘΓΚῸ τη] Γὰ- 

ἄπ, 5 αυϊὰ πο}5 π|8}} ἱποχϑροοίαίυμ δοοίἶϊ, οἴ 

σοηῖγ8 τ γαη τ) 65ϑοῖ δὶ ἤθη δοοι ἐγ ἢ ΠΠυἀ οηϊπὶ 

6Χχ ἐοπϑοσυοια ΓΟΡυπῚ 681 ; 06 δυῖϊο πη ΡΓΌΛΟΡ γι ]0- 

πο πὶ οἱ Ἔχ ϑρϑοίδ! 0116 1 65501. Εἰ δηΐπι ζγιδῖον γι] Οἤοηὶ 

οβδδϊ, ἰηἰπιίςο58 Ὠοὶ οἴσοίοσ, {Πρ πι|6 δά ἰγάϊῃ ριὺ- 
γοσδηί08 5016 [Γυΐ οἱ ρ]υΥ}}5 21}15.}.00 ὉΠγ}} 1515, ΠΠΟΠΙ ὁ 
ἐπι 1416 ἴαγαϑ ΘῈ ΠΟΥ 65, οἱ 4105 ΘΟ Γὰ 8105 

δἰληίοβθ, ἃ6 ῬΓΟΧΙΝΙΐ 5}}} πιοῖδι ἰδηΐαιὶ ϑαησυΐπηα [Π|- 

ξύληι ογυθη 65 : ροοῖ ΠΟ ῃβῶ ᾿ΠΠπ| δρὶ Γ᾿] 61}, 

οἵ τοὶ θοποῆποία, ᾿πηυμήθγάυδ ργοσρία. 1. ἰίαητ6 

ΟοΟρ ἈΠ! 65, Ὑἱ 5 ΘΥΟΠΊΔΏΝΙ5., 50 ν 81.118 ἰῃἰπι "16, 

οἱ ρῥγεθυβ, 4 σΟμβθη 86:8 0 }}5 δὶ, [υμὐδινυ8, ἃ6 

νἷςα ἀαπιοιίδοςς ἢΠΠ ἔπι 5 {6 γ[18118. Δη σο]Ογ πὴ πιο θειθίιε- 

ἀϊηθιι ἀβϑυπηδυϑ : οἱ (υδη|50ΠΊ4116 ἰπ) υΓἱ 15 δἰ πλυδ 

ΔΙοοι, αι ἰρβογιπὶ 50η1 ΠΟδΙΓΔ 6556 οὐρίδιί65, 

πδοιοη ᾿πογοδάριῃ πουὶβ ρΓῸ ἰιος βόγνυϑίο ργασορίο 

Γοροϑίίλπι, δϑύθιηι5 ἰγδπὶ, Πυοίυβ τορι ϊ δ υ5., οἱ 

ρυββομίθην Υἱϊαπὶ δἰπα ρογίυν θαι] 0π6 οἰποιἀπλιγ, εἰ 

Ππις δἀναιίδηί65 ἰδ ]ὸπὶ Ἔχρογίαην Ὠοπιίπαμ, συλ] εν 

ΠῸ5 δὕψᾶ οοηβεγνοϑ [ιεγίμυ8. Θυ0ὦ δὶ στάνα {ΠΠ οἱ 

τογγὶ 1} 6 511, ἴανα ἰάϊρουπι οἱ ἀοϑἰ ἐγ 8016 [ἀοίδηνυ5, εἰ 

δρ[ ὁπ 1445 δύυοία ογρα ἡ πὰ ποβίγ [4085 ἀρθιΐὰ - 

πιιι5; 846 4ιοά ποῃ ροίυϊπιυβ Δλβααυΐ ὑρϑι(ἰηθπάυ ἃ 

ραςοδιῖ8, ἰος Δ55θ4 λυ ΠῸΓ πηληϑυθι αἰ Π61η Π6- 

ϑίγαη ΘΓ 605 αυΐ ἴῃ ἢ05 ροσολνοῦιν ; ΠΟημ6. Θμΐπὶ 

στάνα ἢ] ἀ νοὶ πιοϊοβίαπι δαῖ; λ6 θεηθῇοία ἐπ] οῖ5 

ποϑίγῖβ οομέογθη! 65, πη τ ΠΟ 0}5 δου οἰ Π τη πνῖ56- 

εἰοογάϊαπι. ϑῖς δηΐπη δὲ ἦμ ργθθβϑθηι Υἱὰ ἃ ΟὨλπίθ 5 

δι ππυγ, οἱ ργα οαιογ8. οἰηηἰθυ8 )υ8 'ρδ 09 

ΔΙΠΑΌΪ οἱ σογοπαῖε : ποραὰδ [ιτυγὶδ οαγηΐθυυ5 Ὀοδὲς 

ἀϊφηαϊήταγ : 4018 υἱηαπὶ ΟΠΊΠ65 4556 601 ΡΟΒΒ5ΙΠ} ΙΝ 

στα οἱ δεηϊριμαῖς θοιηΐπὶ ποϑι}} 365 ΟἸιγίδιΐ., δι 

σἰοτία οἵ ἱπηρογίαιῃ ἰῃ βου !α βθοιΠογυπι. Δμη6ῦ. 

͵ι᾿ὉὈὉὈὉὈὉὈὉὈὉὈὉὃὉὃΘὃὉΘὉΘὃὉῤῤὁΦτῆ͵᾿ τ || ιιωἋὴ..:--ς.-ς--ς-ς-'--ς-Ἕ--Ἕ“ὅ.-ς----΄------ς 

ΒΟΜΙΠΙΑ ΧΧ. 4]. ΧΧΙ. 

ῶμ». 8. ν. 16. ὕμπι αμοπ [ο]μπαιὶς,, πο 6 βεγὶ δἰομῖ 
ἀψροογίία (τγἰδίεε. Εχίογηιίπαμπε δπΐηι [ἀοῖ66 Φιας,, μί 

ἀρρατοϑαπί Ποιπὶπὶ με 76) παν 68. 

4, Ηΐς ὅσοῦθα φοθογο οἱ δ᾽ υἱάγα Ἴ05 ΘΟΠΥΘΗΪ,, 

Νοη βοίυπι δηΐων ΠΥ ρΟΟΓΙ(Δ5 πη ἸΔῈ, 5606} οἰ ΠΏ 51106- 

τλιηυ ΠΠ|05. ΝοΥΪ οηΐπ, ΝΟΥ] οογία τυ} 105, πο πιθύο 

φαΐ )εἰυπδηὶ οἱ 5656 Οδίοηίδηϊ, 5664 οἰίδη 4υἱ Ποῃ ͵6}υ- 

Πληὶ οἱ Ἰο) υπαηἴπ| ΡΟΓΒΟ μα ΠΔ ρΓ 56 ἴθ υδ,, ῬΘΟΘΑΐΘ' 
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ηι6 ἱρδορτανίσγει ἐχεμθδοῃοπι αθογυμε. ἰὸς ἔλοΐο ἰῃ- 

φαϊυπι, πο μοι }8 οἤεηῃάϊου]ο 5ϊμὰ. Θεά ἀἰοῖϑ 1 Ὀϊνίυα 

Ἰχ εὐ ψιι μος ργωαείψι, αἱ μι οεναϊειμμ οιμὸς 

τι 5} οὲ εἰ οπϑιοάϊαϑ ᾿οπὶ, οδειουδο 6566 μαμᾶ8. 83 

ποῦ οὐπιοείδα, 506ε05 ἢ πϑιμς 81: 5 ἱπορεϊ 5 ἀδ- 

ἰοναῖς κἿ Απροῦ ὑεθίμοθ ὕγροεν 8 6556 ρον, ἀυρὶϊ- 

ἐοηα ἰνγροογίϑδ ὑϑαγρῶξα, 416. ἰδη! δὴ ὙΥἱΕ}} ολεὺ» 

᾿πϑη Θτεορίίαγο 3 ἴμεν βἰπα μιάογα ἀϊοι! [π}η8 ΘὨ2- 

εἶπα ρμεγεὶρίο5  Νοι δοέυπα εἰ, ἰηαυΐξ, βέλη, 568 

εξ ἑος τοποιβοπείβ ρυηφαῖ, Εχίογηείνάμί ἐπὲηὰ [θεὶες 

δίας, ἰὼ 6581, οοσταδιριη!, ραγύμιην. δὲ ἀυίεδι μος ἐδὲ 

μααἰεὶ οπιοπηϊπλϑο, δὰ τϑηϑτη αἰογίαιθ 568ὲ ρμοϊβδυνοι 

οαλέθετο, αυἱὰ ἀϊεοπέπεοι ἀα πιυ ενθε5, αυκα [χοἰοςδ 

8885 μ᾽ χη εἰ [υς]5 ἐονΡυπρυηὶ δ ραεηϊοίοιη ᾿π- 

γινύκογυνν μιτοππρκ ῦ ΗΠ ὀμμα δἰδὶ ἰρϑὶϑ ἰδ πο - 

φρηῖ: ἵκα τογὰ εἰ εἰμ εἰ ᾿ἰβ 4] ρ888 οοηδρίοιαμ, 

Θυλρτγορίον οἱ πε εἰ ΐβπὶ ρέϑίειη οπεμΐδο ἴυξογα 

Ρὰγ 65. Νυῃ ϑοΐινη εὐΐδο ᾿5811 ΠῸ8 8680 Οϑιἐπίαγθ, 

«οἱ οὔἴανη κὶ βίίίοσς, υἱ ἰαἰεοηὶ : φυοά οἱ 'μδ6 ληϊοᾶ 

[ἐεοταῖ. δ6 εἰδειβοθυβὰ ρόῦεο, Ὠ0ὴ δἰμηρ οι ον [τ ρο- 

δι! ; βεὰ εὐπὶ ἐἐχίβϑεὶ : Αμθηα 6. Ἠ6 Εἰεεπιοεῳμαπι [α- 

εἰωμς εογαμι κοιεὶ πέδαι, τά εεῖῖ,, 1 νἱαἀδαημὲ αὐ εἰς; 

ἐς [οἰυπῖο δυοῖν οἱ ογαι θη πὶ δα ἀεσγον! 

Θυν ἐἸυἀ 1 (γαῖα οἰεδιοβυηδ ἰαἱγο πραυϊὶ, }δ) υμίυπι᾿ 

δαἴοιι δὲ ογαο οεου τὶ ροϊεϑί. ϑίουϊ λαμ οὐ ἀἱ- 

χὶς, Δι ξείαὶ εἰπίείνα ἰμὸ φιὶα [αοἰξ ἀθαίενα (μα, θη ἀθ 

πιληΐῖθιβ ἰϑηυμίυ5 δὶ, βοὐ ϑἰφιμ 81 ΟρΟΓΙΟΓα Ομ Ω 65 

οοἰατί " οἵ οὐ ιιδϑὶν ἴῃ οὐδ συ αι ̓ ίγογο, πΌη ΜΠμὲ 

ρΡγαβεγιῖπη ργαεῖμει οἱ 10] ργερομηι, 86 ἰὐΐϊρϑυιῃ 

εἰἰλπα δα μπάϊ αν : 5ίς δὲ μος ἰο60 οὐπὶ 70) Δ πῖ0 ΠῚ 

4666 ὕπθογα ᾿υδδὶῖ, ὨΟΏ ΘμμλΐΠ0 ργϑοίρίϊ, υἱ 05 ἰηυῃ- 

ξλίπιϑ, Β8Π| ΟΙμ68 ἰλλθῸ ἰτδηβσγοάϊ Ιζοπὶ ἀδργοίοι- 

ἀογοσνοῦ ; τηοχίπνο ἰδ ἰῃ ργίπν 5 φὰΐ ἰδ) υμίτπι ΒΕγνΆΓΘ 

δα επί, πουδεέβόγυ ρορυϊ,, φὰΐ Ὠνοπίὸ5. ΘΕσ ρΆ 1. 

Νὸμ ἰϊδηιδ δυς γγαείρια ; νογαμὰ ἡυἱὰ ἃρυὰδ νοιοΓΟ5 

πιο 5 ἔα, μὲ δο88 ὑπφογοιν ἐπα ' φαμἀϊο οἱ [εΠΠ|8 

τογβαγοηίυγ, αυοὰ ἴῃ Βανί οἱ ἰῃ )3η16|6 οἰλγα ε}- 

δεοίϊαν, ὑπξεγα 56 ὁρουίογε ἀϊχίν, ποὶὶ αἱ ἰιος ΟΙΠὨἾΠΟ 

[λοϊαιυα, 56 μὲ οὐ οἴωμὶ δι] δίᾳυθ ἀν ἰρθοια 

νος δον ϑοινθπμβ. Αίαηδ οἱ ἀΐπ028 γοπὶ ἰ(2 50 ἰ)ἃ- 

υεγα : {16 ἴρϑα φυὶ μος νογίὐβ ργισοθρεγαῖ, οἱ ἀὁ ἴμειο 

ΘΥβοαι 8 εϑὲ ; οὐν ΡῈΡ 4ϑι γαίῃ ἀ65 Ἰο)υπανὶϊ, 

γοὐυδπάυ Ἰδέ, βοαμ6 5656 μχὶ, ὨΟΩΌΘ 5656 0] υἷι : 

δὲ παπιθη οἰἰδοιοὶ ἢος πον δοονὶί,, δπ6 νδῆᾶ ίοσία 

"ανίνιθ οὐβιιΐυσι ἰοίυπι ρογίοοϊ! : φυοὰ Εἰἰᾶπὶ ὨΟὺ 8 

μγινεὶρίι, Βγμοογῖδ ἴῃ πιραϊιμη ἡἄἀθυοι8, οἱ δυάϊιογί- 

μνυ5 ὀνρ οὶ ργαςδρίο ἴῃ οοιίγαγίιπι ἀνοοϑιίδ ; 4|}- 

φιἱϊά εἰἰληῃ ρὲγ δ νὰ ποιμθῃ,, Ὠγροοστγιαγαιη νἱἀεἰίςεὶ, 

καὐὐπάϊοανίι. Νοαυθ δαὶ βοϊαι φαοὰ γο5 οδϑεῖ Τα - 

εἰἴα, πδ]υ6 φιρὰ ἀδινδινη ἰμίογιει τηαχιηυπι, 56 

εἰίαπι φυοὰ ἰνυλυβιμοί! [Δ|1Δοἰὰ ἰθιρογληθᾶ ΘΧ 68 - 

ἴυν. ἃ ργᾶνα ἢΠ| οοπειρίβοι πηι Ὁ 0 ἀιΟἷϊ, ἨγρυοΓίιἃ 

διΐπι ἰδηνόϊι οἰατίον ἀρρᾶγεῖ, αηδπιάϊΐα {παῖ ιν 56- 

ἀδεῖϊ : ἱπιὸ γϑγο ποηῖδ απο ἀριὶ οπιπ65. ΝΌΤΣΟΙΙ ΘΠ} 

μ]υγίπΐ βροοίαιογιπι φαΐ οὐπὶ δἰ μῖ 11}}} φι 118 δι μν ] ον. 

(:οἰδγιπη βοίυϊο {Ποᾶῖγο, πηΔ}} {5 1|851πὸὺ Οπηηΐθ5 ΓΟ- 

νοϊαπίυς. [1ος ἰφίίυν εἰοτγίοα οὐ] 405 μα] πΕΟ 55 γι πῺ 

ε ηυδάλπι Μ535.. {ας ἐκειι σα! 006 αὐϊένμιδ. 

5. ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΠΎΘΟΘΤΟΣΕ ΘΗΙΕΡ. ΓΟΝΟΤΆΝΤΙΝΟΡ. 988 

Ῥγογῶι ἐ51. μπ0 αἴδρῃ μὲσ 8 μα] 3 68], ΒΟ 6556 

69 μὶ ηυοῦ 6586 υἱκίθηιυν ; εδὲ ἰλγνα βοέιηι οδίοψί. 
Μυϊιο ποα 5. αυϊοῶλ ρορίοα ολρίομιν, ᾳφυληἀοθ οδμηία 

μιὰ εἰ Δρ6Ε2 ογιιδ. ΑἸϊυπο δυίενν γαγϑυὴ δἰσα Δὺ 
ἱβεροστγίεἰα ἀμάμοὶ!, απ οδιομ ἢ πο ουὐθροβθθη 6556 
ὈΣιοςορίυμ. Νοαυο ομΐ ἰοϊμολιαν ἐσιοπμι!, βοφθα ἰθα- 

φἰμ5 ἕδνὶ υνεῖ; βοὰ 6 Ελ|ι6 ουγθῶφ βόγοϑὶ ἰηβίϑιΗ. 

[4456 αιοὰ 5ο0᾽0υπὶ οπογοδυδὰ υμἰοίμς, οἱ πομὲθ οὲ ἢγ- 
ῬοογΗἷ8 οὐ θηθ οϑὶ: βρῶ οἱ εἰ ἰολναηῖ; απο 

ϑυίοι 6δ8ὶ ἰον βϑέπηλ ἰρβίβϑῳθο ῥγοφγίθων, ἢ 530} δὲ 
᾿υϑονδηίοβ οογοηὰ μενεμίιν, ΙΝ υὰ εθὲ. ἰηθ, ΄συθά 

ἦηνυεα : ἰαδνονῆλιιθ ΒΒ} δὐύουβ., υλονοα!δέμις νόθα 

οΟΙ Π σοῆβ ἐπὶ ἐμε591 124 ἐλυίοἶα, Ὧ66 5ῃῆδη8 ἔβκευγθ- 
πδῖθ5 δυΐγο, δέους }}} Δ, αυἱ ποίη! 608, φῶς ἴῃ 

ΟἸγνιρίοὶϑ ᾿ωϑἱδ ἀεεόγίμωι, ἱπρδίτὶ, 4, ἰῶπ!0 ρορυΐϊο, 

ἰοἱ ρεϊβοϊριυιι5 ϑοάδηε ιβ, ᾿βοἱ υοΐποι μίροοιο μὲ 

οογοιδι) ἱρεὶς (σραϑι, [θεὲ {116 θῆρα 81. διίεεϊοῦ ; ἰὰ 

τοῖο ΟἸΝ (ἰπλ5 θοὰς νἹεοἰοεῖ25 ᾿ρ8ὲ πουβέγαη δὲ εδι:- 

888, πὶ ηαυοιὰὲ ἐξα ργδωῖα αἀἰδιγ υυδὲ, ἰυπὶ αποὰ δΡα- 

οἰδη 65 ΟΠΙΒ5 5'8ὸ 0} Θοδυβογδίθε6 βυϑογοῦ, 818: 95 

16 οβίεπαβ, 40] θη πιοὰο πὲ ἢ}} Ε0] ρεούο556 ροδδαμὶ, 

ρα φιὶ ἰὰ πηαχίηιϊα [:Ράϑῃ!. 

ᾧ. γ᾽ εις αἰἰσιαπάο εογαπε ποιπὲπ δ οἰοτὶ βοαδέίεν. 

(οπίτα κἰπιαίαιαπι νἱγίμίφηι.---- Αἰίδθδη, ἰΒαυΐϊ, η6 Βος 

φιοφυθ πμροῦϊο. Νάπ δὶ ποηϑ 05 ἐξ οδεθηάογα τὸ- 

|ῖ5. δυβρδοία  ΠδΙῺ δος ογὸ (18] ἀϑθυηάδιμ! 5 ργρϑίδ- 

"νο, οὲ εὐ πιῶσπο ἔσο. Νϑυς οηΐμ [6 06 20 68 ηυ 

8..Ἃ διὸ 6ϑἱ ἰογὶὰ ἀὐνο! ϊ, οἴου! Ἰά ἀδϑρίεσδγε ἰα 186- 

οὐ εορυΐϊδὶ ; ἰὕμ6 Ὑ6ΓῸ ΟΠ ΡΕ5 ἰγυδγὶδ εὐπὶ ἔσο Ὺ- 

ἰδ1α οπιηΐ, Π66 ράγνυ 86 ἐγιιείυαι δός Θχοδριθξυς 

ε9, σιιϑὰ πεῖρα οπλ θη) Βαιηϑπᾶπι σ᾽ οείδη) ἐοδοῦϊεες., 
οἱ ἃ ταν! ἢΪὰ ποιίπυπι βουυίευιο ΠΟ σὶβ, γο γᾶς υἱγ- 

νιἷς Ἔχογοῖ ἶο ΡΒγαϑίδη8. Νιιρε οοηΐγὰ 5 ἢ 0 αἴδοείις 

89 'θοόο, δὲ 5ἱ ἰμ ἠθϑδογίο 515, ὁθνὴηϊ νϑοῦυυβ Υυἱγέωϊο 

οτὴβ, ποῦ Βδθθηϑ εροεϊοίογαοβ. Θὰ σοτία 654 νἱγιωι 
διοσηδηη ἱπίογτα σοπι πιο ϊλπι, 5] ΝῸΒ ργορίον ἰμδϑπι, 

96 ργορίονῦ [πϑγ δ, Ὁ γΆΓΙΟ8, δυάς ἔογθηδε υυϊϑιβ 

ἰδ δόθῦβ : υἱ οἱ ἐηρτοῦΐ, οἱ φυὶ αὖ ἰΠἰὰ ἰοῖχα ἀϊ- 

βἰδηΐ (6 δἀπιϊγοπίυνγ, ἰεἰεὶσοβηυο 6}058 τοοῶϑ αὐ οδιδη- 

ἰιϑεοησν δὲ βροοϊδουϊυμα : 86 5ἰ 48 μυμΐοα ἄξεγε υὰ - 

᾿ἶι, ὕοῖν Ῥγορίοσ ἰρουθ ρυάϊεϊε5 ὑνθῆαπα, εθὰά υἱ 

ρἰδθοδὲ ἱπιρυάίεἰς. Εἰ τὰ ἀγβὸ υἱγίυϊθδε "οι οἰ ἐΒΊ585ε 5, 

εἷδὶ οὐ νἱτγίυιίς ἰνἰιίοος : ἐυπε ορογίεγοὶ οἢ ναὶ ἐπα 

πηϊγαγὶ, αυοΐ ἰϊπιΐοο5. 5808 εἰἰαπι ᾿υθαιογεα Βαθεοῖ. 

Αἀπιγατὶ ογχὸ απ οροτγιεῖ, υἱ Ῥὰγ 65ῖ, ΠΟΙ ρύορίεγ 

4108, 50 ῬΓΟΡΙΟΥΓ ἔρδδῶν : αυδιἀοηυϊάοπι π08 εἰϊδπε, 

αυλπάο ποῖ ΠΡΟΡΙΘΡ ΠΟῸ5 'θ805, 56ἀ ργορίδγ δ}|05 δ58- 

ΠΙΕΓ, οομειμη 6  ᾽9π| ἰΔ 6586 ρινειηυδ. 0 ἰρδυ ἴδαυς 

ἀα νἱγίυϊο οἰΐοπι γορυΐδ ; βοῴ6 ργορῖοῦ Δ]108. ἐδιῃ 56 - 

4υᾶγα, π6406 ῬΓΟΡΙΕΓ Βοπιίβεϑ ὕ0 ουδβοφθλνῖβ, 80 

Ῥγαρίοῦ θο ποπήπηϊνυδ; δὲ νεϑῦοὸ δοηιγλγίυμη ἰϑοὶΔ2, 

Ἰἰοοί υἱυταίδηι δάϊγα υἱάθατὶβ,, ρογίπα ἑΐυπι ἃ ἴγαδι 

οοποϊαοι!, ἃς δἷ υΐϑ ᾿Πδπν ποι δαΐγοῖ : φυειηδάμιο- 

ἀυμ δεΐπι (6 οο αυοὰ ποη [ΔοοΓοῖ, ἱπουβοαυθι8 []}, 

εἷς οἱ ἴὰ οο φυοὰ ποῃ γἷϊα ἴδεϊα5. 19. Νοίπε {ποδαιτί- 

χαγα υοὐὶε {Π͵᾿όξαιιγοα ἱπ ἱεγτα. Ουΐα οπὶπὶ νὰπα: βίο 

προνθυπι Ἔχρα !, ορρογίυνα 8π| ἀ6 ἀϊν!ἰταπι 6011- 

ἰειπρῖα δουμοηοῖῃ ἰ 001}. ΝΙΝ οηἰηι [ἴα δα ἀϊν γιὰ 
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γεις; Νόμος ἐπτὶ θεῖο; ὁ ταῦτα χελεύων, χαὶ σκαν- 
δάλου μέμνησαι ; χαὶ φυλάττων μὲν αὐτὸν, σκανδαλί- 
ζειν νομίζεις, παραδαίνων δὲ, ἀπαλλάττειν σχανδάλου: 
χαὶ τί ταύτης τῆς ἀλογίας "5 χεῖρον γένοιτ᾽ ἄν; Οὐ 
παύσῃ χαὶ τῶν ὑποχριτῶν χείρων γινόμενος, χαὶ 
διπλὴν τὴν ὑπόκρισιν ἐργαζόμενος ; καὶ πολλὴν τῆς 
γαχίας ταύτης τὴν ὑπερδολὴν “ ἐννοῶν, οὐχ αἰσχυν- 
θέσῃ τῆς λέξεως ταύτης τὴν ἔμφασιν; Οὐδὲ γὰρ 
εἶπεν, ὅτι ὑποχρίνονται ἀπλῶς, ἀλλὰ χκὶ χαθάψασθαι 
μειζόνως βουλόμενος, φησίν’ ᾿Αφςανγίζουσι γὰρ τὰ 
σρόσωπα αὑτῶν, τουτέστι, διαφθείρουσιν, ἀπολ- 
λύουσιν. Εἰ δὲ τοῦτο ἀφανισμὸς προσώπου, τὸ πρὸς 
χενοδοξίαν ὠχρὸν φαίνεσθαι, τί ἂν εἴποιμεν περὶ τῶν 
ἐπιτρίμμασι χαὶ ὑπογραφαῖς διαφθειρουσῶν 19 τὰ 
πρόσωπα γυναιχῶν, ἐπὶ λύμῃ τῶν ἀχολάστων νέων ; 
Ἐχεῖνοι μὲν γὰρ ἑαυτοὺς βλάπτουσι μόνον" αὗται δὲ 
χαὶ ἑαντὰ; χαὶ τοὺ; ὁρῶντας. Διὸ χρὴ καὶ ταύτην 
κἀχείνην φεύγειν τὴν λύμην ἐχ πολλοῦ τοῦ περι- 
ὄντοξ. Οὐδὲ γὰρ μύνον μὴ ἐπιδείχνυσθαι, ἀλλὰ χαὶ 
σπηυδάζειν λανθάνειν ἐχέλευσεν " ὅπερ χαὶ ἔμπρο- 
οὔεν ἐποίησε. Καὶ ἐπὶ μὲν τῆς ἐλετμοσύνης οὐχ 
ἁπλῶς αὐτὸ τέθειχεν, ἀλλ᾽ εἰπὼν, Προσέχετε μὴ 
σοιεῖν' ἔμπροσθεν τῶν' ἀνθρώπων, προσέθηχε͵ πρὸς 
τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς - ἐπὶ δὲ τῆς νηστείας χαὶ τῆς 
εὐχῆς 7! οὐδὲν τοιοῦτον διώρισε, Τί δέποτε; Ὅτι 
ἔλετ μοσύνην μὲν ἀδύνατον πάντῃ, λαθεῖν εὐχὴν δὲ 
χαὶ νηττείαν, δυνατόν. Ὥσπερ οὖν εἰπὼν, Μὴ 
ἡφψώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, οὐ 
περὶ χειρῶν ἔλεγεν, ἀλλὰ περὶ 3 τοῦ δεῖν μετὰ ἀχρι- 
δείας ἅπαντας λανθάνειν " χαὶ [200] κελεύσας εἰς τὸ 

ταμιεῖον εἰσιέναι, οὐ πάντως, οὐδὲ προηγουμένως 
ἐκεῖ μόνον ἐπέταξεν εὔχεσθαι, ἀλλὰ τὸ αὑτὸ πάλιν 
ἡνίξατο" οὕτω χαὶ ἐνταῦθα ἀλείφεσθαι χελεύσας, οὐχ 
ἵνα ἀλειφώμεθα πάντως ἐνομοθέτησεν" ἐπεὶ πάντες 
εὑρεθησόμεθα τὸν νόμον παραθαίνοντες τοῦτον, χαὶ 
τρὸ γε πάντων οἱ μάλιστα αὐτὸν φυλάττειν ἔσπου- 
δαχότες, οἱ τῶν μοναχῶν δῆμο:, οἱ τὰ ὄρη κατειλη- 
φότες. Οὐ τοίνυν τοῦτο ἐπέταξεν ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῖς 
παλαιοῖς ἔθος ἀλείφεσθαι συνεχῶς ἦν εὐφραινομένοις 

χαὶ χαίρουσι (χαὶ τοῦτο ἀπὸ ποῦ Δαυϊδ χαὶ ἀπὸ τοῦ 
Δανιὴλ ἄν τις κατίδοι σαφῶς), εἶπεν ἀλείφεσθαι, οὐχ 
ἵνα πάντως τοῦτο ποιῶμεν, ἀλλ᾽ ἵνα διὰ πάντων 
σπουδάζωμεν μετὰ ἀχριδείας πολλῆς 13 χρύπτειν τὸ 

χτήμα τοῦτο. Καὶ ἵνα μάθῃς ὅτι τοῦτό ἐστιν, αὐτὸς 
ποὔτο, ὅπερ διὰ τῶν λόγων ἐπέταξε, διὰ τῶν ἔργων 
ἐπιδειξάμενος, χαὶ νηστεύσας τεσσαράχοντα ἡ μέρας, 
χαὶ μετὰ τοῦ λαθεῖν νηστεύσας, οὔτε ἠλείψατο, οὔτε 
ἐνέψατο" ἀλλ᾽ ὅμως χαὶ ταῦτα μὴ ποιήσας, μάλιστα 
πάντων χωρὶς χενοδοξίας τὸ πᾶν ἤνυσεν. "Ὃ δὴ καὶ 
ἡμῖν ἐπιτάττει, χαὶ τοὺς ὑποχριτὰς εἰς μέσον ἀγα- 
γὼν, χαὶ διπλῇ παραγγελίᾳ τοὺς ἀχούοντας ἀπο- 
τρέψας, Καὶ ἕτερόν τι διὰ τῆς προσηγορίας ταύτης 
ἡνέξατο, τῆς τῶν ὑποχριτῶν λέγω. Οὐ γὰρ μόνον τῷ 
τὸ πρᾶγυα εἶναι χαταγέλαστον, οὐδὲ τῷ ζημίαν ἔχειν 
ἐσχάτην, ἀλλὰ χαὶ τῷ πρόσχαιρον δεῖξαι τὴν τοιαύ- 
πὴν ἀπάτην, ἀπάγει τῆς πονηρᾶς ἐπιθυμίας. Ὁ γὰρ 
ὑποχριτὴς μέχρι τότε φαίνεται λαμπρὸς 7", ἕως ἂν τὸ 
θέατρον χάθηται" μᾶλλον δὲ οὐδὲ τότε παρὰ πᾶσιν, 
ἽἼσατι: γὰρ οἱ πλείους τῶν θεωμένων, τίς ὧν τίνα 
ὑποχρίνεται. Πλὴν ἀλλὰ τοῦ θεάτρου λυθέντος, σαφέ- 

46 ἀλογίας 5: Ε. 6. Ατιη. οσφιογὶ ἀπολογίας. 5:π|}}15 ἙΟη[τ510 Ρ. 225 Β. 
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στερον ἅπασιν ἐχχαλύπτετα:. Τοῦτο τοίνυν καὶ τοὺς 
χενοδόξους ὑπομένειν ἀνάγχη πᾶσα. Καὶ ἐνταῦτα 
μὲν γὰρ τοῖς πλείοσίν εἰσι κατάδηλοι, ὅτι οὐχ εἰσὶ 
φοῦτο ὅπερ φαίνονται, ἀλλὰ προσωπεῖον περίκχξινται 
μόνον πολλῷ δὲ πλέον μετὰ ταῦτα ἁλώσονται, ὅτε 
πάντα γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα φαίνεται. Καὶ 
ἑτέρωθεν δὲ πάλιν αὐτοὺς ἀπάγει τῶν ὑποχριτῶν, 
τῷ δεῖξαι χοῦφον τὸ ἐπίταγμα ὄν. Οὐ γὰρ τὴν νη- 
στείαν ἐπιτείνει, οὐδὲ μείζονα ἐπιδείξασθαι κελεύει, 

ἀλλὰ μὴ τὸν ἐξ αὐτῆς ἀπολέσαι στέφανον ᾽5. Ὥστε ὃ 
μὲν δοχεξ φορτιχὸν εἶναι, κοινὸν ἡμῖν καὶ τοῖς ὑπο- 
χριταῖς " νηστεύουσι γὰρ χἀχεῖνοι“ ὃ δέ ἐστε κουφό- 
πατον75, τὸ χαμόντας μὴ ἀπολέσαι τὸν μισθὸν, τοῦτό 
στιν ὃ χελεύω, φησί" τοῖς μὲν πόνοις οὐδὲν προστι- 
θεὶς, τοὺς δὲ μισθοὺς ἡμῖν συνάγων 177 μετὰ ἀσφαλείας 
ἁπάσης, χαὶ οὐκ ἀφ'εὶς ἀστεφανώτους ἀπελθεῖν, 
καθάπερ ἐχείνους. Καὶ οὐδὲ τοὺς ἐν ἑοῖς Ὁλυμπιακοῖς 

ἀγῶσι παλαίοντας μιμεῖσθαι ἐθέλουσιν, οὗ, τοσούτου 
χαθημένου δήμου καὶ ἀρχόντων τοσούτων, ἑνὶ βού- 
λονται ἀρέσαι τῷ βραθεύοντ: τὴν νίχην αὐτοῖς, καΐτοι 
πολλῷ ὄντι [30] καταδεεστέρῳ᾽ σὺ δὲ διπλῆν ἔχων 
τὴν ἀφορμὴν τοῦ τὴν νίχην ἐπιδεέχνυσθαι ἐχείνῳ, 
τῷ 15 χαὶ αὐτὸν εἶναι τὸν βοαδεύοντα, καὶ τῷ πάν» 
των ἀπτυγκρίτως ὑπερέχειν τῶν ἐν τῷ θεάτρῳ χαθ- 
ἡμένων, ἑτέροις ἐπιδείχνυσας τοῖς οὐ μόνον οὐδὲν 
ὠφελοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τὰ μέγιστά σε παραδλάπτουσι. 

β΄. Πλὴν οὐδὲ τοῦτο κωλύω, φησῖν. Εἰ δὲ ἯὉ χαὶ ἀν- 
θρώποις ἐπιδείξασθαι βούλει, ἀνάμεινον, καὶ ἐγώ σοι 
χαὶ τοῦτο μετὰ πλείονο: παρέξομαι τῆς περιουσίας, 
χαὶ πολλοῦ τοῦ χέρδους. Νῦν μὲν γάρ σε ἀποῤῥήγνυσι 
τῆς πρός μὲ ξόξης τοῦτο, ὥσπερ οὖν συγχολλᾷ τὸ 
πούτων ὑπερορᾷν᾽ τότε δὲ πάντων ἀπολαύσῃ μετὰ 
ἀδείας ἀπάτης, οὐ μιχρὸν καὶ πρὸ ἐχείνων χαὶ ἐνταῦ- 
θα καρπωσόμενος 55, τὸ πᾶσαν χαταπκατῆσαι τὴν ἀν- 
θρωπίνην δόξαν, χαὶ τῆς χαλεπῇς τῶν ἀνθρώπων 
ἐλευθερωθῆναι δουλείας, χαὶ γνήσιον γενέσθαι τῆς 
ἀρετῆς ἐργάτην. Ὡς νῦν γε οὕτω διαχείμενος, ἂν "' 

ἐν ἐρημίᾳ γένῃ, πάδης ἔρημος ἔσῃ τῆ; ἀρετῆς, οὐχ 
ἔχων τοὺς θεωροῦντας. Ὃ χαὶ αὐτὴν ὑδρίζοντός ἐστι ᾿ 
τὴν ἀρετὴν, εἴγε μὴ δι᾽ αὐτὴν, ἀλλὰ διὰ τὸν σχοινο - 
στρόφον, χαὶ τὸν χαλχοτύπον, χαὶ τὺν πολὺν τῶν ἀγο- 
ραδωυν δῆμον μέλλοις αὐτὴν μετιέναι, ἵνα χαὶ οἱ χα- 
χοὶ, χαὶ οἱ πόῤῥω ταύτης ὄντες σε θαυμάσωσι" χαὶ 
«οὺς ἐχθροὺς αὐτῆς καλεῖς ἐπὶ τὴν ἐπίδειξιν αὑτῆς 
χαὶ τὴν θεωρίαν’ ὥσπερ ἂν εἴ τι; σωφρονεῖν ἕλοιτο, 
μὴ διὰ τὸ τῆς σωφροσύνης χαλὸν, ἀλλ᾽ ἵνα ἐπιδείξη - 
παι τοῖς ἡταιοηχόσι. Καὶ σὺ τοίνυν οὖχ ἂν εἴλου τὴν 
ἀρετὴν, εἰ μὴ διὰ τοὺς ἐχθροὺς τῆς ἀρετῆς" δέον αὖ- 
τὴν χαὶ ἐντεῦθεν θαυμάσαι, ὅτι χαὶ τοὺς ἐχθροὺς 
ἑπαινέτας ἔχει" θαυμάσαι δὲ, ὡς χρὴ, μὴ δι᾽ ἐτέ- 
ρους, ἀλλὰ δι᾽ αὐτήν. Ἐπεὶ χαὶ ἡμεῖς, ὅταν μὴ δι᾽ 
ἑαυτοὺς, ἀλλὰ δι᾽ ἑτέρους φιλώμεθα, ὕδρ'ν τὸ πρᾶγμα 

νομίζομεν. Τοῦτο τοίνυν χαὶ ἐπὶ τῆς ἀρετῆς λογίζου" 
χαὶ μήτε 58 δι᾽ ἑτέρους αὐτὴν δίωχε, μὴτε δι᾽ ἀνθρώ- 
ποὺς ὑπάχουε τῷ Θέῷ, ἀλλὰ διὰ τὸν Θεὸν ἀνθρώποις" 
ὡς ἂν τὸ ἐναντίον ποιῇς “", χἂν μετιέναι δοχῇς ἀρε- 
τὴν, ὁμοίως τῷ μὴ μετιόντι παρώξυνας, "Ὥσπερ γὰρ 
ἐχεῖνος τῷ μὴ ποιῆσαι παρήκουσεν, οὕτω χαὶ σὺ τῷ 
παρανόμως ποιῆσαι. Μὴ θησαυρίζετε "' ὑμῖν θη-Ἱ 
σαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς. Ἐπειδὴ γὰρ " τὸ τῆς χενλ 
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δοξίας ἐξέθαλε νόσημα, εὐχαίρως λοιπὸν γαὶ τὸν περὶ 
ἀχτημοπύνης εἰσάγει λόγον. Οὐδὲν γὰρ οὕτω χρημάτων 
ἐρᾷ» παρασχευάζει, ὡς ὁ τῆς δόξης 86 ἔρως. Διὰ γοῦν 
«οὔτο χαὶ τὰς τῶν ἀνδοαπόδων ἀγέλας, χαὶ τὸν ἐσμὸν 

τῶν εὐνούχων, χαὶ τοὺς χρυσοροροῦντας ἵππους, χαὶ τὰς 
ἀργυρᾶς τραπέζας, χαὶ τὰ ἄλλα τὰ χαταγελαστότερα 
ἐπινοοῦσιν ἄνθρωποι’ οὐχ ἵνα χρείαν πληρώσωξτιν, οὐδ᾽ 
ἵνα ὑδονὴς ἀπολχύσωσιν, ἀλλ᾽ ἵνα τοῖς πολλοῖς ἐπιδείξων- 
ται. ᾿Ανωτέρω μὲν οὖν, ὅτι ἐλεεῖν δεῖ μόνον ἔλεγεν ἐν- 
ταῦθα δὲ χαὶ πόσον ἐλεεῖν χοὴ δείχνυσιν, εἰπὼν, Μὴ θη- 
σαυρίζετε. Ἐπειδὴ, γὰρ οὐχ ἐνῆν ἐξ ἀρχῆς ἀθρόον τὸν 
[262] περὶ τῆς ὑπεροψίας τῶν χρημάτων εἰσαγαγεῖν 
λόγον διὰ τὴν τυραννίδα τοῦ πάθους, χατὰ μιχρὸν αὑτὸν 
διατεμὼν χαὶ ἐλευθερώσας, ἐνίησιν ἐν τῇ τῶν ἀχροα- 
τῶν διανοίᾳ, ὥστε εὐπαράδεχτον γενέσθαι. Διὰ δὴ τοῦτο 
πρῶτον μὲν ἔλεγε, Μαχάριοι οἱ ἐλεήμονες " μετὰ 
δὲ τοῦτο, Ἴσθι εὐὑγοῶ»" τῷ ἀντιδίκῳ σου" χαὶ μετ' 

ἐχεῖνο πάλιν, ἘΔν τίς σοι θέιϊῃ 5"' χριθῆγναι, καὶ τὸν 
χιτῶγά σου «ἰαδεῖν, δὸς αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιογ' ἐν- 
ταῦθα δὲ τὸ πολλῷ μεῖζον πάντων ἐχείνων. Ἐχεῖ μὲν 
γὰρ εἶπεν, ὅτι Ἂν δίχην ἐπιχειμένην ἴδῃς, τοῦτο ποίη- 
σον᾿ τοῦ γὰρ μάχεσθαι ἔχοντα " βέλτιον τὸ μὴ ἔχοντα 
ἀπηλλάχθαι μάχης. Ἔνταῦθα δὲ οὔτε ἀντίδιχον, οὔτε 
τὸν χρινόμενον θεὶς, οὔτε ἄλλου οὐδενὸς τοιούτου μνη- 

μονεύσας, αὐτὴν χαθ᾽ ἑαυτὴν διδάσχει τὴν τῶν χρη- 
μάτων ὑπεροψίαν, δειχνὺς ὅτι οὐ διὰ τοὺς ἐλεουμένους 
τοσοῦτον, ὅσον διὰ τὸν διδόντα ταῦτα νομοτεθεῖ" ἵνα χἂν 
μηδεὶς ἧ ὁ ἀδιχῶν χαὶ ἕλχων εἰς διχαστήριον, χαὶ οὕτω 
χατατρρονῶμεν τῶν ὄντων, παρέχοντες αὐτὰ τοῖς δεομέ- 
νοις. Καὶ οὐδὲ ἐνταῦθα τὸ ὅλον τέθειχεν, ἀλλὰ χαὶ ἐνταῦ- 

θα ρέμα, καίτοιγε τοὺς ἀγῶνας τοὺς περὶ τούτων μετὰ 
πολλῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ὑπερδουλῆς ἐπιδειξάμενος. ᾿Αλλ᾽ 
ὅμως οὐ τίθησι τοῦτο, οὐδὲ εἰς μέσον ἄγει" οὐδέπω γὰρ 
ἐχχαλύψαι χαιρὸς ἣν’ ἀλλὰ λογισμοὺς ἐξετάξει τέως, 
συμθούχον μᾶλλον ἣ νομοθέτου τάξιν ἐν τοῖ; περὶ τού- 
τῶν φυλάττων λύγοις. Εἰπὼν γὰρ, Μὴ θησαυρίζετε ἐπὶ 
τῆς γῆς, ἐπήγαγεν Ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀξανίζει, 
καὶ ὅπου χιλέπται διορύττουσι καὶ χιλέπτουσι. Τέως 

δείκνυσι τοῦ ἐνταῦθα θησαυροῦ τὴν βλάδην, καὶ τοῦ ἐχεῖ 
τὴν ὠφέλειαν, χαὶ ἀπὸ τοῦ τόπον, χαὶ ἀπὸ τῶν λυμαινο- 
μέων 55, Καὶ οὐδὲ μέχρι τούτου "9 ἵσταται, ἀλλὰ χαὶ 
τερον ἐπάγει λογισμόν. Καὶ πρῶτον, ἀφ᾽ ὧν μάλιστα 

δεδοίχασιν, ἀπὸ τούτων αὐτοὺς προτρέπει. Τί γὰρ δέ- 
δοιχαὰς ; φησί" μὴ ἀναλωγῇ τὰ χρήματα, ἐὰν ἐλεημοσύνην 
δῷς ; Οὐχοῦν δὸς ἐλεημοσύνην, χαὶ τότε οὐχ ἀναλωθήσε- 
ται" χαὶ τὸ δὴ μεῖζον, ὅτι οὐ μόνον οὐχ ἀναλωθήσετα', 
ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ προσθήχην λήψεται πλείονα" χαὶ γὰρ τὰ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς; προστίθεται, ᾿Αλλὰ τέως αὐτὸ οὐ λέγε:, 
ἀλλ᾽ ὕστερον αὐτὸ τίθησι. 

γ΄. Τέως δὲ ὃ μάλιστα αὐτοὺς προτρέψαι ἠδύνατο, 
«οὔτο εἰς μέσον ἄγε';, τὸ μένειν ἀνάλωτον αὐτοῖς τὸν 

θησαυρὸν, χαὶ ἐχχτέρωθεν αὐτοὺς ἐφέλχεται. Οὐδὲ γὰρ 
εἶπεν, ὅτι ᾿Εὰν δῷς ἐλεημοσύνην, τηρεῖται μόνον, ἀλλὰ 
χαὶ τὸ ἐναντίον ἡ πείλησεν, ὅτι χαὶ Ἐλν μὴ δῷς, ἀπόλλυ- 

ται. Καὶ ὅρα τὴν ἄφατον σύνεσιν. Οὐδὲ γὰρ εἶπεν, ὅτι 
Καὶ ἑτέροις αὑτὰ χαταλιμπάνεις" ἐπεὶ χαὶ τοῦτο ' ἡδὺ 

τοῖς ἀνθριποις" ἀλλ᾽ ὅμως ἑτέρωθεν αὐτοὺς φοδεῖ, δει- 
κνὺς ὅτι οὐδὲ τούτου τυγχάνουσι’ χἂν γὰρ ἄνθρωπο: μὴ 
ἀδιχήσωσιν, εἰσὶν οἱ ἀδιχοῦντες πάντως, ὁ σὴς χαὶ ἡ 
βρῶσις. Εἰ γὰρ καὶ σφόδρα εὐάλωτος εἶναι δοχεῖ αὕτη ἡ 

80 δόξῃ} χενοδοξίας ϑαγ. Βοη. οοηῖγὰ οοὐϊουηὶ οἱ αγς5. ἤάοι. 
γνομένων) 

γανοπαηι δ6. που Παροὶ Ατι. 

πωσαι 4). χαρπώσῃ Ε΄. ρ. Ρ. ἄθλων Β. Ε. "8 
ΘθιπΣ 058, 5 πολλοῖς) τοῖς πολλοῖς Ε. " ὁ ἀοοϑί ἰῃ Εϑά. 

5. ΦΟΑΝΝΙΘ ΟΗΒΥΒΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΉΙΕΡ. Γ(ΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ, 499 

λύμη, ἀλλ᾽ ὅμως ἄμαγός ἐστι χαὶ ἀχάθεχτος" χἂν ὁτιοῦν 
[2365] ἐπινοήσῃς "", οὐ δυνήσῃ ταύτην ἐπισχεῖν τὴν δλά- 
δην. Τί οὖν; τὸ χρυσίον σὴς ἀφανίζει ; Εἰ χαὶ μὴ σὴς, 
ἀλλὰ χλέπται. Τί οὖν ; ἅπαντες ἐσυλήθησαν ; Εἰ χαὶ μὴ 
πάντες, ἀλλ᾽ οἱ πλείους. Διὰ δὴ τοῦτο καὶ ἕτερον, ὅπερ 

ἔφθην εἰπὼν, ἐπάγει λογισμὸν, λέγων “Ὅπου ἐ θησαι 
ρὺς τοῦ ἀνθρώπου, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία αὑτοῦ. Κἂν γὰρ 
μηδὲν τούτων γένηται, φησὶν, οὐ μιχρὰν ὑποστήτῃ βλά- 
όην, τοῖς χάτω προσηλωμένος, καὶ δοῦλος ἀντ᾽ ἐλευθέ- 

βου γινόμενος, χαὶ τῶν οὐρανίων "" ἐχπίπτων, καὶ μη- 
ὃὲν τῶν ὑψηλῶν ἐννοῆσαι δυνάμενος, ἀλλὰ πάντα χρή- 
ματα χαὶ τόχους χαὶ δανείσματα χαὶ χέρδη χαὶ χαπη- 
λείας ἀνελευθέρους" οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν ἀθλιώτερον ; Καὶ 
γὰρ ν᾽ ἀνδραπόδου παντὺς ὁ τοιοῦτος διαχείσεται χεῖ- 
ρον, τυραννίδα χαλεπωτάτην ἐπισπώμενος, χαὶ τὸ πάντων 
καιριώτατον προδοὺς, τὴν εὐγένειαν τοῦ ἀνθρώπου χαὶ τὴν 
ἐλευθερίαν. Ὅσα γὰρ ἄν τίς σοι διαλέγηται, τῆς διανοίας 

προσηλωμένης τοῖς χρήμασιν, οὐδὲν ἀκοῦσαι δυνήσῃ τῶν 
σοι προσηχόντων᾽ ἀλλ᾽ ὥσπερ χύων τάφῳ "" προσδεδεμέ- 
νος ἁπάσης ἁλύσεως χαλεπώτερον τῇ τῶν χρημάτων τὸ- 
ραννίδι, χατὰ τῶν προσιόντων ἁπάντων ὑλαχτῶν, ἕν ἔρ- 
γον τοῦτο ἔχεις διηνεχὲς, τὸ τηρεῖν ἑτέροις τὰ χείμενα' 
οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν ἀθλιώτερον ; ̓Αλλ᾽ ὅμως ἐπειδὴ τοῦτο 
ὑψηλότερον ἣν τῆς τῶν ἀχροωμένων διανοίας" χαὶ οὔτε ἡ 
βλάδη αὑτοῦ τοῖς πολλοῖς εὐσώνοπτος, οὔτε τὸ χέρδξος 

φανερὸν, ἀλλὰ φιλοσοφωτέρας ἐδεῖτο γνώμης, ὥστε ἐχά- 
τερα ταῦτα συνιδεῖν" τέθειχε μὲν αὐτὸ μετ᾽ ἐχεῖνα τὰ 
δίλα, εἱπών᾽ Ὅπου ὁ θησαυρὸς τοῦ ἀνθρώπου, ἐχεὶ 
χαὶ ἡ καρδία αὐτοῦ" ποιεῖ δὲ αὐτὸ "5 σαφέστερον πάλιν, 
ἀπὸ τῶν νογτῶν ἐπὶ τὰ αἰσθητὰ ἐξάγων τὸν λόγον, χαὶ 
λέγων" Ὁ 1ύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀςθα.λμιός. Ὃ 
δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστι᾿ Μὴ χατορύξῃς χρυσίον ἐν τῇ γῇ. 
μηδὲ ἄλλη τι τῶν τοιούτων μηδέν" τῷ γὰρ σητὶ χαὶ τῇ 
βρώσει χαὶ τοῖς χλέπταις αὐτὰ συνάγεις. ᾿Εὰν δὲ χαὶ 

ταύτας διαφύγῃς τὰς βλάδας, τὸ δουλωθτιναί σου τὴν χαρ- 

δίαν, χαὶ προσηλωθῆναι τοῖς κάτω πᾶσιν, οὐ διαφεύξτ' 
Ὅπου γὰρ ἂν ἢ ὁ θησαυρὸς, ἐχεῖ καὶ ἡ καρδία σον. 
Ὥσπερ οὖν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀποτιθέμενος, οὐ τοῦτο χα’- 
ποῦσαι "7 μόνυν, τὸ τυχεῖν τῶν ἐπὶ τούτοις ἐπάθλων, 

ἀλλ᾽ ἐντεῦθεν ἤδη τὸν μισθὸν λαμύάνεις, ἐχεῖ μεθορμ'- 
ζόμενος, χαὶ τὰ ἐχεῖ φρονῶν, χαὶ ὑπὲρ τῶν ἐχεῖ μερι- 
μνῶν" ὅπου γὰρ ἀπέθου τὸν θησαυρὸν, εὔδηλον ὅτι χαὶ 
τὴν διάνοιαν μετατίθης. Οὕτως ἂν ἐπὶ τῆς γῆς τοῦτο 
ποιήσῃς, τἀναντία πείσῃ. Εἰ δὲ ἀσαφές 6οι τὸ εἔρτ μένον, 
ἄχουσον τῶν ἑξῆς" Ὁ ιύχγος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ 
ὀφρθωῖμός. Ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαιμός σου ἀπιϊοὺς ἢ, 
ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται" ἐὰν δὲ ὁ ἀς»θα.- 
μός σου πονηρὸς ἧ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν 
ἔσται. Εἰ δὲ τὸ " φῶς τὸ ἐν σοὶ σχότος ἐστὶ, τὸ 
σκχότος πόσον. [2304] Ἐπὶ τὰ αἰσθητότερα ἐξάγει τὸν 
λόγον. Ἑπειδὴ γὰο ἐμνημόνευσε τοῦ νοῦ, ὡς χαταδου- 
λουμένου χαὶ αἰχμαλωτιζομένου, τοῦτο δὲ οὐ πολλοῖς "ἢ 
εὐσύνοπτον ἧν, ἐπὶ τὰ ἔξω χαὶ πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν χεί- 
μενα τὴν διδασχαλίαν μετατίθησιν, ἵνα ἀπὸ τούτων χαὶ 
περὶ ἐχείνων νοήσωσιν. Εἰ γὰρ μὴ οἶσθα, φησὶ. τί ποτὲ 
ἐστι βλάδη νοῦ, ἀπὸ τῶν σωματιχῶν τοῦτο χατα μάνθαν:" 
ὅπερ γάρ ἔστιν ὁ ἴ ὀφθαλμὸς τῷ σώματι, τοῦτο ὁ νοὺς τῇ 
ψυχῇ. “Ὥσπερ οὖν οὐχ ἂν ἕλοιο χρυσοφορεΐν, χαὶ σηριχὰ 
περιθεθλῆσθαι ἱμάτια, καὶ πεπηρῶσθαΐ σου τοὺς ὀφθαλ" 
μοὺς, ἀλλὰ τὴν ὑγείαν τὴν τούτων ἁπάσης τῆς τοιαύττς 

57 βέλει Εὐἀά, 55 ἔχοντα οη). Β. Ε. 55 λυμαι- 
| ἷς Ατγην. εἱ φπίπηια οο6α. εἴ. ρ. 131 Ο. ἐπερχομένων Ἐ. ὑπερεχομένων ΕΠάᾺά. ἀε ἰρεα οπιϊκαπῖϊα ὑτα- 

ποῦ (6. ΑΔ Ἰοοῖ}]0 λνομένων ἃ ϑΑν} 0 ̓ πδπιογαῖυγ. ῥ 
( 55 ἐπινοῆς Εἀἀ. 55 8. Εα46. οἱ Υγ58. σου οο5 οὐρανῶν, ."" Καὶ γὰρ χαὶ Α. πᾶν- 

τὸς) τινὸς δ. τἱ!!. δΔιίνοῖ. 58 τάφῳ] 51. ἔρ. (6. Αγ). τάφρῳ Α. Ὁ. δἱ ργ. Ο. 5 αὐτὸ] δὐϊ!. τοῦτο Βαό. 

99 τούτων Β. ἢ. ": τοῦτο] λά44. πολλάχις Α. ποη- 

ι Δὲ χάρ- 

ἱ οὖν τὸ « ΟΠΊΠ63 Π155, οἱ 520]}. » ΑΙομῖε[. ΕΠ δὲ τὸ πιεὶ εἰ ΜΟΞ41 
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ϑιηογοιι οποία, υἱ ' αἰογί ουρίάἀϊιας, 60 ἢ 8π|- 

406 δΕΕΥΟΓΟΙ τοξοθ, Θαη ΠΟ ΟΥ Ὼ δέπιῖηδ, ὀ4υ08 

ΔΌΓΕΟ ΟΥπαία ἰηϑίσησβ, Ἀγζθη 685 Τηὐθη525, Δ] 86 8 
τηοφὶδ τἀ απ δχοορίιαηι Ποπλΐη68., ποι} υἱ ας 65518- 
[6η) εχρίοδηϊ, ποαυσ υἱ νοϊυρίλι6 ἰγυδηίυγ, δὰ υἱ ρ]υ- 

Υἱπηΐὶδ 8666 ΟΞἰοηίοηΐ. ϑυρογίυβ ἰφίυγ ἰαπίυπι ἀϊχὶϊ 

πιϊΞογϊσογάδῃι 6556 Ορογίογα ; ἰς ν6]Ὸ ἀοοοί φυδηιπὶ 
τηϊδογατὶ ορογίοδὶ [5 νου ΐβ : Νοίϊὁ (ἠεφαιτίζατο. Ουϊᾶ 

δηΐιη ποη [8 [Δεΐ 6 ογαὶ ἰηΐ το ἀἰν. γα πὶ ΟΟπιοπρίι5 

ἀοςοιγηδι ἰηάυσογα ργορίοῦ ψἱπὶ το, ροβίυδιη 

ραυϊαιίπι ἰὰ νἱ αἰ τοβοσυθογαὶ οἱ δὰ ᾿ἰθεγιδίοπι ποπιΐπα5 
γονοζανογαῖ, ἰὰ ἴῃ τηϑηΐοιῃ αὐυὐϊ!οσιπὶ ἐπε! {|}, ὃυἱ 

ἦδην (εἰ! ϊι5 δοεϊρίαπι. Ῥγορίογθα ργίιπο ἀϊχὶῖ,, Βεαιὶ 
πιεετίοοτάεε (Ναί. δ. 7); ροδῖίθδ δυίΐοιπ, Βείο θη - 
δεηίἰεπ αἀνεγεατίο 0 ([ὑἱά. υ. 825. 40); ἀεί μίο, δ᾽ φμὶς 
υοἰμεγὶ! ἰεομηὶ ἡμαϊ!εὶο σοπίεπάστε, εἰ ἐμπίσαπι ἱμαηὶ [οἱ - 
ἐεγε, ἀα εἰ οἱ ρμαϊ{μλ); Ὦΐα γοργὸ [1118 ΟΠ ἢ )118 ΠῚΔ 7118 

ηυϊάρίδιῃ εἴεγι. {Π|Ὸ δπἰπὶ ἀϊχὶ!, δὲ [16 πὸ ἰη!οη αν 

υἱάολϑ, ἢος (ας : πγη6 ]}05 6ηἰπὶ 656. ΠΟ γΓδιΪ ΠΟΤ οἱ ἃ [16 

Ἰθαγατὶ,, φυλ γαιΐπογα δἱ ᾿ἰἰχαγα. ΗΘ ὙογΓῸ πος δἰ- 

ναγδαγΐπ, πθ66 ἰὰ σοηϊοηάσηϊοθπ) ΡΟηΘη8, ἢ66416 

δἰίιπι φιηδιηρίαπι 5 π|}}6Π| ΠΙΘΠΊΟΓΔΏΉΒ, ἀἰν} ΠΡ πὶ Θ0η - 

ἰεπιρίιπὶ ἀυπιίᾶχαι ἀοσεῖ, οϑἰοπάθη8 86 ΠΟη ἰὰπι ὑτο- 

Ρίαγ 6085 αυἱ 6χ 4ἰἸογυπὶ πιϊοοτοογάϊλ 416 νδπιΓ, 

αυαπὴ γγομίῦ οοΚ 4υἱ ἰαγρὶ υμ!γ, Πδ5 ἰοζ65 ἴογγα : υἱ 

οἰἰδπιϑὶ ποίη ἐπ νίδῦ ἱπίαγαι, ἤθη δὰ ἱπάϊοϊυιη 

ἰγαϊαὶ,, 4.5 δάβιιηϊ "οη8 σοηιθιηπδηυβ, οσοηί5716 
ἰγαάδιηυ5. ΝΟαις Ὠΐς ἰοἰυπὶ ΘΟπίογ ἐπὶ ρο51}}, 56} ρλυ- 

1.]π| : οἰδὶ ὑδγὸ ἰῃ ἀσβοῦῖο σογΙ Δ) ἢΔ5 ΟἾΓΟΔ Γὺ8 

οἰ Υἱ πηση: Οχ  ἶδυ δεῖ, αἰἰαπηδη ἰά ἠθη Δἤονί, Π6- 

αυα ἰη τοσύϊιπι ἀὐάυς!! : πονάσηιν δηΐπ ἰδ ρ08 ΟΓΩὶ 
Πς ΤΟΥ ΟΙΆΓΟ; 56ι} γα οοϊ εἶα απο άλιῃ Θχοι!, Θ01151:- 

Ἰοπι15 Ροιΐι5 ηι|8π| οὶ δἰαιοῦίβ πιυῦυβ ουΐδηβ. Οὐπὶ αἰ- 

χίςδαί οιἶη, Νοίϊι {Ποδαμγίχατε ἴῃ ἰοττα., δ] υηχὶ! : 
{νὶ ατισο εἰ ἰἱποα ἀεηιοίδμγ, εἰ ιἰϑὲ [μγϑε οἤοαϊΐμηι οἱ 
[ιταπίμτ. Νυις οδβιοηάίε ἰογγαπὶ ἰμοδϑαγὶ πύχϑηι, οἱ 
ο:Ὁ]οδε}5 αἱ}! Δϊοι, (ὑπ ἃ ἸΙοο0, ᾿᾿π 40 δάνογϑὶ- 

ἰεἰδυ5. Νεᾳυθ ἷς φγδάυ 5|5{}}, 5σδὰ δἱυὰ ᾿πάυ- 

εἷι ναι οοϊηΐυη; οἱ φυϊύοσηη ὑγῖπιο ἂὖὺ 115, 41 Ὸ πῶ» 

χί πα ἐη6η1, ΘΟ γί ᾿1|05. ()»4, ᾿ἰπημἷϊ, ε᾿π|65 Ὁ 6 

ἰηδιιπυν ρΡΘΟυἷι δὶ θά θγ}8 οἰ σα πη οϑυ δι} 1 οΓρῸ 

οΟἰσδιμοβγδπ)., οἱ ἴυῆο "0 ὐϑυμηθμίυγ : φιοά(ι6 
Π8)08 65, Π0η πηούο ηοὴ αὐδυπιοιίυγ, 56} οὐδ δά - 

εἰϊιΔιῃΘη πὶ 1)}2}118 δοοὶρίοηἱ : δἰοηΐ πὶ οι σα] 6518 

Δ) οίουΓ. γογιη ἰά δάμυς ποη αἰοἰῖ, 56 81} "06 

4} |εἷϊ. 

ὅ. θυρίϊοεὶ ταϊΐοπο (γι αὐ εἰδομιοσίπαμι αὐδμεῖί. 
οομηὶ φιπηὶ αἰ οὶ 6 ξεγυαπίμν. ()μοά οομίδ σογροτὶ.. 

ἐεί, ἰά απΐπια δοπιλιὶ.----ἰ ἰόντ νογὸ ἰὰ αυοά ᾿Π105 ἢ!8 - 

χΧί] 6 ΘΟΒΟΓΙαΓΙ μοίογαί, ἰὴ πιοαϊυπὶ διἰάυοὶ!, π θη ρ6 

εἰ 65δυ γι ἰηἰδοίιπι ϑογνωνὶ, οἱ αἰγίι6 1105 ΔΕ {ΓΔ}. 

Νοὴ ον ἀϊοεὶῖ τΔηΐμπ}, ϑὶ οἰ ἐΘ Οσγ πὶ ΘΓΟβΆνΟΓϑ., 
ΘΆ δογνδίυγ, δοιὶ σοηιγαγι ἢ) ΘΟΠΊΠΙΪΠΔΠΠΓ : δὶ ΠΟΙ 

ὑκαστγὶβ, ρογῖα εἰν]. Εὰὶ νἱ δ ᾿πο Πα} 1] 6} ρνυάοηιί,η), 

Νοη ἐἰχὶς, ΑἸϊ8 1}14 ἀϊην 65 : φυϊα 5506 ᾿Πυὰ οπιὶ - 

εἶ 05 διιᾶνα δδι: διιδιῆθη Π|05 αἰϊμηἀδ ἰογγοὶ, οβίθη- 

ἀδης ἀϊν! 145 πα ΠἸὺ5 φιοπὶ, 40} μοβοι οι, 6856, 

ἰϊσεῖ εἰΐπὴ Ὠοηιΐθ8 115 οι] Ποδοληὶ, ογαπὶ ἴὩΠ|. ἃ 

δ ᾧλν, Βροη. τὰ. ταηῶ;. 

ΙΝ ΜΑΤΤΗ ΕΝ ΗΟ}. ΧΧ. αἱ]. ΧΧΙ. 4}0 

οἤμηΐμο 411 ποσολῃὶ, {ἰπΠ68 50 }}|66ἱ οἱ φγυφο. ()ηϑιηνε 

ΟηιΠΊ ΥἹ τὶ [Δ6}]6 ροθ56 νἱιδηιυν [δος ρογηΐςδ5, δἰι- 

πιθὴ ᾿ποχρυρηι}}}}5 οβῖ, ποο ἰηιροάϊ τὶ ροίοδί; οἱ 4ι8ῃ - 

ἐν ν}5 σΟφ [165 ΠῸη ΡΟίοΓὶδ ᾿ο. ἄΓο γα ἀδηιηιη. Ουΐὰ 
ἰφίτων ̓  ΔυΓαπΙ 6 ἃ (ἶπ6 8 φογγυιηρίίαγ᾽ 51 ποη ἃ {ἰποᾶ, 

ἃ [υγ]θ05 σοΓία δδρογίλιιγ. Οιὰ ογθὸ ᾽ ἢ οὔμΠ68 5ρυ- 

᾿ἰαιὶ ἃ (γί θυ5 δυηὶ 7 8: ΠΟ ον 65, δἃ1 μϑιγίὶ. Νοο- 

406 αἰϊυὰ ἀ6 ΄αῦο 8 ἀϊχὶ, ἰπάυοεϊ! γα οοἰπίυτ ἀϊοθη5. 

22. ὕὲ ι᾿εεαμτιι8 μοηελιῖδ, ἰδὲ δἰ σον εἾα5. Εκὶαπιδὶ πἰ 

δΒογυπὶ δοοίάδι, ἰπαηΐι, Οἢ ρᾶγυπη Δοοὶρίο5 ΠοσιΠηοἢ - 

1], δ' ἰουγθη 5 δἴχυϑ 585, οἱ ὁχ ἢ ΌΓΟ δοῦν οἴδοίις, 

Εἰ 5] ὁχ οι: οϑι}}}18 Θχοί 5, ΝΠ ὰ 6 6χ 500} πὶ ῦυ.5 Ρο58- 

815 σοξίίδΓγο, 56} Ῥδουηίαβ ΞΘΠΊΡΟΓ, {5|Γ88, [ἀπογᾶ, 
Ἰυογᾶ, οδυροηδγίαϑ {ΠΠ 6 γα 68 : απὸ 4ηϊὰ πλΒΟΓΆ ἢ 

[υοτὶ! 5 ΕἸϊοπὶ πὶ οπιπὶ 56ΓΚΟ πλἰβουὶονῦ δγὶϊ (115 Ἰοηιυ, 
ροδβϑι πιδιὴ δἰ υἱ ἐγγαπηΐἀ6πὶ ΔΓ 586 η8᾽, αι ο 418 [Ππ6- 

δἰ 5 δδῖ, ῥργοιϊθη5. ΠΟΙ πἰ 5 που ἀιθιη ἀ(4π6 ΠΠΡΟΓΙ ἃ- 

ἴοπι. ΝΑπὶ (υἀδπίδουϊηηιυ8 {Π0] ἀϊσαηίυῦ, δὶ πη 6}5 ροσυ- 

εἶ Ϊ58 αὔϊχα [υδτγῖ., ἈΠ} 6 ργοίυιυγι) δυάϊγο ροῖε 5; 

δο φυοπηαὐπηοι πὶ οΔπ|5 ἰῃ ἰυπΊ}}0 ᾿ἰκαῖαβ, ροσυνἰι- 

γυπὶ ἰγγδημ 6 στανΐ5 αυληιὶ σαίοια αππρίδιι ςοηϑ.Ὁ]- 

εἰ 5, Ποηίγα ἀἀδυμί65 ἴ6 οπη}05 Οὔ] Δι Γα}}}8, ΠΟ Ο ὕπι1 

Ρογρείυο ορυϑ Ἔχβθυθη8, υἱ ἰἐροϑίϊα ΘΟΠΒΕΡΥΘ5 8}}}8 : 

400 4υϊὰ ππαυδιη πιβογὶα 8 {ποτῖι Υ Αἰϊαπιθη 4018 ἰὸς 

δι0 1 πιΐ5 δγαὶ, 4φυ δηλ υἱ ροϑ56ι Δ ΠΠΟΓῸ πὶ πη ἢ διιίη- 

φεγα; ποαυε ηἀ6 ογίυπι ἀϑιππιιη ἃ πὴ υ{|5 (Δ οἷ]α ροιοιδὶ 
ἐηι6 }}Π|σὶ, ποιυσ ᾿πογαπὶ ὁχ σοῃ!οηνρία ονἵμπν ροΓεὶρὶ, 

δβαὰ ρἰ!Ποϑορ! δ ορυβ ἐγαὶ υἱ μος υἱγα "4:6 μοτερὶυ 
Ροββ6ῖ : πος ροϑ8ι {Π|Π4 πιϑ [6ϑιἴογα ροδυΐ! ἀΐοθ6ι5 : ὑὕ[ὲ 
ἐδὶ {Ππδδαιιτῖς ἰοπιϊ εὶς, ἐὑϊ ὁδί εἰ ΠΟΥ οἦμ8. ΠΠἸυ οἰΐν ρο- 

8108 Οἰαγίυς οἰ ἃ δρί γἰ 00}} 115 διὰ 565. }} 18 50Γ- 

ΠοΠοπὶ ἰγα το 5 [118 σοῦ 8 : 22. Ζιμσόγνα ΓΟΓμοτὶδ 

εἱὶ 68, οι (μι. (οὰ ἀυτπὶ αἰοὐ!, ᾿μ}5ηγοι!  οδι : 

Να ἀεἰοιϊα9. δυγι ἰ ἰαγγ, πὸ αἱ ἷλπὰ δἰπιῖϊο : 

Πδιὴ {ἰπ6ῖ, ΡΟ σί ἢ οἱ [ΟΣ 05 ᾿νδ6 6 οοηφγοξηβ. Εἰ ηνεὶ 

ἼΟΓΟ τς ἀδηηη Οἰδισοῦὶθ, ἰᾳΔ ἰδιπθ ΠΟῸη οἴωρίος, 

4ιιοὦ ΟΟΓ παν ἴῃ δοῦν αἋὸ τού χαίυγ, οἱ 6. γ8}}}8 

᾿νῆσαίιν : {δὲ δπΐμι [μεΥὶ1 (ἀσδαμγας κι4, ἰδὲ οΥἿ ἢ οἴ ΠΟΥ 

μη. δὶ ΠΟΓΓΟ ἴῃ Οοο0 ἀσροη85, ἢ0ι) ἰυης πιοάιν [1- 

αἰιπὶ ροότγοὶρὶ8, φιοά ργαηλ}:} υΓῸ [}18 ρᾶγα!α Ομ 56 ηϊ2-ς 

γἰ5; νδγυι ᾿ἰο ἑλπ πιογοθύ θη 86οἰ μ8, ασυοὰ 10 {Γ}}9- 

ἰδίιι8 οἰϑ, φιοά ἐπ ]οβι} 5} 85 δἱ ὧδ 1|}}5 50] ] οὐ τ}5 

815 : μ8διη ΟΠ ἢ 65 [6 ἴ1}|0 δηϊηλ πὶ ἐΓΔηβίι} 1556, ἢν] 

{ΠπΠοβλυγι ἀσροει δι}. πα ΟΓΠὶ 5 ἰῇ ἰογτὰ ἀδροβυδεΐβ, 

σοηίγαγίἃ ὄχ ρογίογὶβ. Ουοά 5] δὲ ᾽πὶ ἀἰοία οΟὐποι γα 

δἰῃϊ, δυὰ] βοαυσηία. Δμοόνηα σοὐροτὶα [μὶ 68ι οενίμ8. 

δὲ ἰσίμγ οσμίν5 ἐμ8 δἰπιρίοα [μον], [οἰιηι ΠΟΥ μ ἃ [μὴ 

ἱμεϊάμηι ετῖὶ ; 20. ἱ τόγο οεμίιδ 18 [ἰεΥὶ! πεφμοηι, [0- 

μπὲ κοΥΡρες ἰμμηι ἰεπεῦτοδιιμι οΥ 1. δὶ ΦΥ00 ἰμπιεπ, γιοά 

ἐπ [6 6δί, ἰοποῦγ( εἰπι, ἱρ5α ἰἐποῦγι᾽ φμαμία ἐτπί 7 Αὐ 

πη ϑ 19 56 5}}|ἃ 56 ΓΙΉΌΠ6 1} εἰοὐυςσ!ι. Ουΐα οι ἀδ 
τηθιῖα 841) ἰοσιίυβ ογαὶ, αἱ ἰῇ δαγν) 6} Γοάδ- 

οἰᾳ οἱ οτριίνα, ἃ αποά ἃ τη0}}}5 πο ας }]6 μοίδν3ι 

ἐμ16}}Ἐ }ιὶ, ἡ δχίθγηα οΓ ΘΟ} 5 βΌ}) 6.1 βϑγηοῦθηι 
ἐγαπδίουί, οἱ ἃ}ν 5 "Π|ὰ [16 Πα γο ροσϑοηί. ΝΠ) 81 "Ὸν 

, ὙΠ θ8ῖ5 αυς8 ἴῃ απο Ἰοουπὶ ἀἰδρυΐωϊ ΕΓ οΓίου5 ΕἸ εἰὸ 
ἴὰ Λαποίαιοηθυ5 80 5. 
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μοκίΐ, ἱπαυΐι, χυϊὰ 511 προ 16 ἀδίηηυπι, ἃ ΘΟΓΡΟΓΟἶ8 μΒ0ς 
εἰὐΐποα : φιοά διΐπὶ ΟΟυ 05 651 ΘΟΥΡΟΓΙ, 06 Π26118 68 

φΐιπαν. Οιδιπδάπιοάυπι Θηΐπὶ πιῃαυδίη ορίθδ λυ γῸ 

οὐ ηλτὶ, οἱ φογίοἰβ ἱ νοϑιϊδυδ, δὲθυ] 4υ6 Θχοθροῦεὶ 

οου 5, δοὰ πογυπὶ ἱποο μλ 4618 ἰοἱἱ μ υϑπιοῦ ! 8ρ- 
μαγαίυΐ δηϊεροποηάδπι Ἔκ ἰβἐἰΠ|6 85 : ΠδΠὶ δὶ Υἱδὺπι ρ6- 

4.15, πὲ} εἰ] το! χυα νῖ τὰ ργοάοδι (5ἰουϊ ἐπ οκοαοδώ8 

οου δ, γο ̓φυόγυμ [ΘΓ διθιη υγογιμη Ορογαι Δυϑοθάν, 
οχϑιίμοία ἰθς6 : δὶς ΘΟΓΓΌΡΙΆ βϑηιθὶ ἐδ μ(6 ἱπηυ πιο 5 

γἱ ἃ τη4}}5 γορ] δε τ): φυθιηϑάἀπιοάιηη Ἔγθο ἰῃ ΘΟΓΡΟΓΘ 

Ἰος δυγϑίηι8, υἱ Οου] 5 5:1 8:15, δ16 ἀ6 Πη6Πἰ5 54- 

πἰίδι6 ουγλπάμηι. δὶ ἢὰπο ΧΟ ΠΟΘ 5. ́υ85 4118. 181- 
οσιη τη ηἰδίγαγο ἀθθοι, ὑΠ6 74: ΔΘρίοοΓὰ ροίογη 57 

δίουϊ δηΐὰ 4υἱ ἔοηΐοι διίδρι, Πινέυη δχϑβίοοδε : 50 

40] πιρηϊδιη οὐτυϊῖ, Οἵ 65 6}115 ἢν 46 Υἱ(Ά οροζαιο- 

ΠΟΒ Οδδουγανῖ!. [ἀθοὺ αἰἱ, δὲ ἐν θν, φμοα ὧι [6 θεῖ, 

ἰοποῦγ εἶμ!, ἱρβῶ ἰἐπεῦγα φιαμία! 5 Νὰ! οὐ} ση 06 Ὁ- 
ΠΑΪΟΓ δυ πλοῦ ρίιυσ, οἱ Ἰυσογηδ Θχδιϊ συ υγ, δι ἀυχ 

δλρί Ὁ, 41: Ερ08 ροϑίοα 80} }|5 7 

4. Ῥτοριιφπαίμν αἰυϊίατιμν οἰρὶ ας. (ἡΜο ραςίο ἀκ 

υἱ [νμοίπηι ματὶαπί. -- Ουδργορίοι πηι 55. ᾿π 5.6} }8 

ΡΕΓ ἀϊν  εἰ45 βἰγιοι 8, ρυφηΐθ, {{π|||}58 (66. ΘηΐΠῚ 8ι}- 
γμεγίιβ δυθὶ παϊοανὶς ἀἰςθηβ : Τγαάφί [ὁ «αυστφανὶμδ 
)ναϊεὶ, εἰ ἡμάοα πιϊπίδίτο [Ἡ αι. ὃ. 425]), [}͵}5 ομμηί νυ 
ΒΘΟΝΟΓΆ ργοίογθηβ, 50 ἀνάυοϊ ἃ τπηαἷὰ οοηουρίβοθηιίδ. 

Ειεηΐην ἰοῶζα ἀσίογί 5 ὁδὶ τηθηίοπὶ ἢ]. ΤΟΥ 58}- 
ἐϊεί, φυδῖν ἰη ΟὭΓΟΘΓΟ ἀσβογα : οἱ 2}16γὰπ} αυΐ θ ΒΟ 
ΒΘΙΏΡΟΙ Δοοίαϊϊ, 4Ι16Γὺπι νΟΓΟ Οϑι 56} 00} οὕ ῃσου- 

Βἰάγυπὶ ουρίἀ 16 ΘΟ") υποίυπι. Ουδιβοῦγαπι ἰος ροβὲ 

Ππὰ ροηΐδ, υἱροία σγάν8 οἱ οπμηἷπο δυυδθηιθης. 

Νὴ δου8, ἰῃ 48}, τη ΘΠ ἸῺ Ποὐλὶς ᾿ μ}}}. εἱ ἱζηο- 

ΤΑη(|3π| αἰ 55 ΡῈ Π}08., οἱ γϑγάμ ᾿πὐϊοία) γοοίυπ (6. 

ΠΟΔΠΙΙ5, ϑίυδ σοι γα ομηηΐδ πη δία ποχίϑαιο Πος 
4πλοὶ [610 6ἱ ἰυπ|}}}0 αἰοηί65,, ἢ) ἰυἱ0 πιοποληι5. Νος 

τογὸ ἀομυπ ἰος ργοσϊηυ5 οὐ φιιάδηι βυρογνδοδηθᾶ 

οἱ ἐν} 14. Οὐ οεἶδηὴ Ορυδ τ} }}1}0}}8 δυγὸ οὨυπι18, 

Πυληάο ἀπχ σαριίνυϑ 651 3 ᾳυοά ᾿θΟΓιπὶ ὁΧχ ΟΥμδ[19- 

δίμηιδ πϑνὶ, αιδηᾶο δυδθεγπδίοῦ δυθηογευβ οδί ὃ φιυϊὰ 

Ρἰυ5 αῦθ698 ΘΟΓΡΟΓΟ ΓΟΟΙΘ οοῃϑιυἱο0, δὶ οςὨ}Ϊ κἰηΐ 

ὁχοροδιὶ 3 Θμπδηδἀπιοάυπι ἰφίυν πιεάϊουπι, αυσίῇ 

μεοπὸ νδίογα ορογίεί, οἱ Δ] ΟΓΌἢ, ΟἰΓοὶ ΠΠΟΓΌΟΒ, δἰ 

ηυἱβ ἴῃ πιορθιπῇ οοι) οὶ, αἱ ἴῃ ΡβΘΙ 60 Ἰοοο ἃῦΓ60- 

406 (πυϊαπνο ἰαοογὸ ᾿υυθαῖὶ, ΡΓΟΓΒΙΒ ἰηυ16Π| ΦορΤὶδ 

Γεϑαϊι : οἷς δὶ μοβίφυδπι ΠΙΘη 6 ΠῚ ΟΟΓΓΌΡΟΥΪΒ, 61|π| 

8ηΐπι! πιογδὶ5 πιεάδνὶ ροβϑὶὶ, (Πδυγο 455] 6 Γ6 63ΠῚ 

ΟἸΙΓΑΥΟΥΪΒ., ΠΟΠ τηριὶο Η}}}|} {Π124π| ]αναδῖ!,, 56 ἀΔπΊη0 

Δ ΟΙβι, οἱ τοἱἱ δηΐπη (5 ποουΐδι!. ὙἹ 511 π᾿ 4υ0- 

μνο 0 ΡῸΓ 4125 ᾿ϑηηΐη65 26 ποαιυι ίαῃ υϑίχυσ οὐ - 

(λι6 [γυμ, ΡΟῸΓ Πα πηαχίηδ δ᾽ 114 ἈΡϑΙγΓαΠδΐ, αἱ 

44] νἱγιυίεῖ γοἀυσλιῦ (γ, ἱπαίί, ρϑοση 88 δοποι:- 

Ρἰδοὶ5 ἢ ποηηῆς υἱ νοϊυρίαϊα ἀεὶ! οἰΐδαυς [γυδτὶ5} 1«ἃ 
δαγία εἰ ποη ἰηι6 ργογθιοθὶ, βθὰ σοπιγδγίυπ) ρΓ0Γ-- 

δι15. Οιυσηχεἀπιοάιϊιπ οηἰδ) ΟΟΥ}}8 ἀνυ}815 ΠἾ 11 βιιανα 

86:51: Π6ΓοΙρί πηι5, Ὁ} Βυ υβηποα 64]! 06 γ : πλυ 0 

γασῖβ ἰΏ τη 6η{]5 ΟΥ̓ΘΓΒΙΟη6 οἱ οὐβοί(αι6 ἢθῈ ρα 6 Πη. 
ἢυὰ ἀα ολ0584 ἀθ[οἀ 5 ̓) ἰσΓΓΔΠπὶ᾽ υἱ [010 Βογνοίυῦ 

, γοργυπι εὶς οἰΐἰδπ σομΓυγ πὶ δοοίἀοι, ἰπημ!ῖ. δίοα 

6 ΑἸ, φιαπάο ἀνα οαρίξυιια Γαι μ;. 

5. ΖΟΑΝΝΙ5 ΟΗΠΒΎΘΟΒΤΟΜΙ ΑΝΟΉΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 22 

Θἤιπὶ Οὐ) 4] ρῥγορίοῦ νδπλπὶ φἰοιίδηι ῥο͵υπϑι, ἀαὶ 
οἰξεπιοδγωδῃ), οἱ ῥγδοδίωσ, δὺ ἰΐδ ἐρβὶθ 4:3 τα κίηα 
ευρίξ, ἃ γδᾶ φἰογία γείγαχίϊ (δὴ) οὔγ, ἱμηυΐ, "18 
ρεεολγί, δὲ ὧδε οἰδοδιοδγηϑαι ἢ Δπησῃ 408 ποπιίηυπι 
εἰοτίδπι αἰ αἰ5  Ὠοὶΐ ἜΡΩῸ δὶς Ὀγῶγα, δὲ ἰυης 12: 
ΟΟηδοαθοεδ, ἰδ ζυΐαγο παπιρο ἀΪ6) : εἰς οἱ ροδσθηΐπ 
Ἄοὐρίάαπι, ρῈΓ ΘᾺ 4ιϊδθυ5 πιλχίπιο δίυάουδέ, ΡῈ δλάψηι 
δι δορὶι. Θυΐὰ νἱ5, ἰβαη : αἂἱ μοουμ:α εὐ ὲ βαγυθπέυῦ 

οἱ νοϊυρίδιο ἐγιυῶτίθ 1 0 δαιδο εἰ ΐ σορίοαὶ δεὶ 

Ρταουο, 5ἱ {Π| ἀδροπὰϑ δυ γαῖ, υἱὲ [υ θῦο. Αρεη» 
ιἰὰ8 δυίδη ἦι οι} 5 ἀδημηυπι ἰ 6 πιρηεκὶ 2.» 
(πὶ οἰ ϊ, εὐ δρίηδευπι ποι μοπο) [δοϊ! - ἰηίὁ- 

τί γοργὸ ἰαϊρϑυιῃ ἰνὲς ὡορ ρετγίαπείοτία κυυθϊηἀϊοανῖε, 
ἐπι οϑίοηι  οϑιεβουγϑίν οι 6586 δυιὴ 4υἱ εἰτεα Βεδς 

Πγοροι. ΑςἊ ηὐοπρδίιπούυπι ἰἱ αὐ ἰη ἰοηου γα δυηὲ 

Β}}}} εἰαγθ νἱ ἰδ, β6 δἱ (Ὁηδῶὶ υἱἀδείηϊ, ρυίΔηϊ 6556 

ΒΟΙΡΘηίβσβιῃ, δἰ "9.68 δὲ γ2}}68, ρΆΥΟΓΟ ᾿ηοτγίυπίυγ : 

8) οἱ δι} {φι8 υἱθμα υι5 (ΟΓη 40} 1ἃ ποη δυηὶ, δι:- 
ϑνθοῖδ βόθοη!ϊ : Ω81} ρδιρεογίδίθιῃ παιδίου: ἴ020 0 ἢ 
Ραυροτίαιοιη ἰδηίυτ), 864 νοὶ ἰθσνὲ αυοερίδηι (δι 1- 
ϑθηίΐυη. Εἰοηΐ 5ὲ πηοάΐουπι 4ιϊά ἀπιέφογὶ μὲ, βηλψὶδ 

σὴ 86. ογυοίαηϊυν 4υᾶῃ) ἰΐἱ ΄αυἱ ἠαορρδϑδγίο εἰὼθ 

οξεηί. Μυ 1} ΘΕΓΙΘ ὁΧ νι) ϑηηοάϊ εἰν θι}8, [416 68 
ἰογομίδο ἰηἰογμ πὶ, δὰ ἰααιδυ δοσυγγαγυωὶ. ὕοι- 

ἰυϊποὶ ας ἀιῖοη) οἱ ἀδηλῃ8 [ἃ {119 ἰηιοἰοΓδυ ἐα νϑδη- 
ἰυγ, ὺἱ 604 (6 ὀδυξδᾶ ᾿ἰΘιὴ Β)υ} 1 ὁχ ᾽)86 Υἱία δυγοριὶ 

(υδγίηϊ. Α4 οΘμηΐα αυΐρρα πιοί 68 αἰ γ }8 γοϑἀϊ δεινοὶ, 

Ριωίογᾳυδηι δὰ {Πᾶγυϊὴ τηλιϊδιογίθ). Ουληάο δῖα 
1115 ἴρθο9 υἱ δἰυΐ βογυίδπί δοιρο  υμὲ, τἴυης 1} δ8- 

ἀλεῖογ ραγίει δ πιοΓιἰ5 διίδυηϊ, Ὑογθογα, ορρτγουυγίᾶ 

ουὨηθ4υ8 ἱφηοι δ σοι. (06. 586 Θχίγαιμα: 365 

Βυ5 Οδ5δὶ Ὠλ Β ΓΙ, Ὁ ΘΠ οπορίνατὶ οροείεγοι, οἱ- 

᾿ἰβϑίμνοδ 6556: υδἱὶ ἀνθ ρίο6 αἱ νογόσυνδ8 ἐ898 

ρᾶγ εδδοὶ, ἰὑἱ ἱπηρυ( ει ϑείανθς οἱ 585.Ἴββϑίῶνοβ δζ- 

᾿θεγὶ. Ειθηῖῃ ἰάΐρδαι ἐ}Π}|}5 σοπείηχὶῖ, υἱ 5] υὶς 

ροδὶ ἑρόονὰ ἰμσεοθηίοῦ δυθαρίᾶ πηδ6 ραιί ἴων. {Π|π 

ὨΔΠΜΙ06, ἰῃδίδηῖα ἰΘΙΉΡΟΓΘΟ, 4110 πάροδβαγίἃ 6ϑὶ δχ- 

Ῥδη58, εὐπὶ πη} ροϑδὶὶ ὦἱ1Γ ἐπροπιϊογο, ἰμοῖογἃ- 

ἰννΠα ρϑιίυν ι.218, οστὴ δ" Οπηΐα πιδία δυβυιρία 

[υογὶηΐ. 

5. Ας ᾳφυοσπιλἀπιοάμπι ἴῃ δοδη2 ἢ δι ΓΙΌ Π65 ἰῃ τη] ἰς 

αυϊθυκάδληι γι θα5 ἱπδίγυοι!,, ἰῷ 118. τὴ} δι θροη 8 

οἱ ρει ουΐοδα βυϑιβοηϊ, ἰὴ 2118 Ὑ6ΓῸ υΠ|Π 08 π6οας- 

δαΓ 86π6 Γαῦυ89 ῬΡΟΓΡΙΙ5 ἰπαμιϊ δ γ οι φυνν : 516 

οἱ ἰν ἀ6 φυθι5 αφίπιυβ. ἘΠοη πὶ ᾿ἰδιιοι 5. 1} αυὶ 
ΡΟΓ ἰοπδυπὶ {πὶ δηιθυΐαμδ, οἱ ἰΔηιδπὶ ἰΠ)ὲὶ [ΓΟγεΐ1ι:- 
ἀΐποπι ἀχῃ ΐθοηὶ; συληὰο αυνδρίδη) οχ ἡδοσοβηγιὶς 

γόθυς δυάδοίλπηι ΓΟ ΓΙ ἃς ΓΟΥᾺ ΘΠ : Ω6 σΟρὶ ὯΓα 
φυϊάοπη 4141 ροϑϑιηῖ. 'ς ἀἰνίιο5, αἱ Οἰπηΐϊ 

ΡΓΟΡΙΟΓ ῬΘαιἷ25 δυάδηϊ, 41 ΡΠ] ΟΘΟΡ  Δηἀπὶ πος 
τηασηῦπη, πες ράγνυπι υϊάρίλπιὶ 081) ροβϑιη!,. Δα 

δίουϊ {ΠῚ Τυγίοδπι οἱ ἰἰγυοσίοϑήχῃ ΓΘ ἰΓασίδηϊ,, εἰς 

οἱ δὶ μουίου!α πιὰ ἰοἰογαηι οἱ ργποϊρί τα δάδιηὶ, 
40." οπηπΐα ἰη8.}}} ἤπ6 οἰαυάυμυῦ; ἂς ἀμ ρ) εἱ οαΠ πα 
ἱμνοϊνιταγ, τ αυο Θυ θῶ πιδηῖα οχοιροδιὶ δὲὶ, 

ἴυπὶ ηυοὰ 6χ [}1Δοἱ 501 ἀπ! πιο ἰσηο γα 

1 Ηξος οἴηπίδυ9 οοὐά. οοπείπυμί. Ὑαυΐρο : ΟΜ υἱξ, 
φαΐ, ροοιίας ἰδὲ δογυατὶ ᾽ αμιοη ’ἱ ἀοἰἰοιῖδ, φίογία εἰν. [ὃ 
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περιουσία: ποθεινοτέραν εἶναι νομίζεις (ἂν γὰρ αὐτὴν 
ἀπολέσῃς χαὶ διαφθείρης, οὐδέν σοι τῆς λοιπῆς ὄφελος 
ζωῆς" ὥσπερ γὰρ τῶν ὀφθαλμῶν " τυφλωθέντων, τὸ πολὺ. 
τῆς τῶν λοιπῶν μελῶν ἐνεργείας οἴχεται, τοῦ φωτὸς αὖ- 
τοῖς σθεσθέντος, οὕτω χαὶ τῆς διανοίας διαφθαρείσης, μυ- 
ρίων ἡ ζωή " σου κακῶν ἐμπληδθήσεξαι)" χαθάπερ οὖν ἐν 
σώματι τοῦτο σχοποῦμεν, ὥστε τὸν ὀφθαλμὸν ἔχειν ὑγιῆ, 
οὕτω χαὶ ἐν τῇ ψυχῇ τὸν νοῦν. Αν δὲ τοῦτον πηρώ- 
σωμεν, τὸν Χαὶ τοῖς ἄλλοὶς ὀφείλοντα πάρέχεϊΐν τὸ φῶς, 
ἀόθεν διὰ δλέψωμεν ἡ λοιπόν ; “Ὥσπερ γὰρ ὁ τὴν πηγὴν 
ἀνελὼν, χαὶ τὸν ποτὰμὸν ἐξήρανέν, οὕτώς ὁ τὸν νοῦν 
ἀφανίσας, πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρᾶξιν 
ἐθόλωσε. Διό φηδίν, Εἰ ἐὸ ρῶξ τὸ ἐν σοὶ σκότος, τὸ 
σχότος πόσον; “ὑτἂν γὰρ ὁ χυδερνήτης ὑποδρύχιος γέ- 
φηται, καὶ ὁ λύχνος σθεσθῇ. καὶ ὁ ἡγεμὼν αἰχμάλωτος 
γένηται, ποία λοιπὸν ἔσται τοῖς ὁπτ,χόοις ἐλπίς | 

δ΄. Διὰ δὴ τοῦτο ἀφεὶς εἰπεῖν νῦν τὰς ἐπιδοϑλὰς τὰς 

διὰ τὴν πλοῦτον, τὰς μάχας, τὰς δίκας" ( ἡνίξατο μὲν 
γὰρ αὐτὰς ἀνωτέρω εἰπών: Παράδώσει ὕε ὃ ἀντίδιχος 
κῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ " τὰ πάντων χα: 
λεπώτερα τούτων σνυμθαίνοντα " πάντως θεὶς, οὔτως 

ἀπάγει τῆς πονηρᾶς ἐπιθυμίας. Τοῦ γὰρ τὸ δεσμωτή- 
ρ:ον οἰκῆσαι πολλῷ χαλεπώτερον τὸ δεδονλῶσθᾶι τὸν νοῦν 
τῷ νοσήματι τούτῳ " καὶ τὸ μὲν οὐ πάντως 5 συμόὄαΐνει, 
τὸ δὲ ἐφεξῆς συγχεχλήρωται τῇ τῶν χρημάτων ἐήιθυ- 
μίᾳ. Διόπερ αὐτὸ μέτ᾽ ἐχεῖνο τίθησιύ, ἅτε χαλεπώτερον 
ὄν, καὶ πάντως συμόδαϊνον. Ὁ γὰρ Θεὸς, φησὶν, ἔδωχεν 
ἡμῖν νοῦν, ἵνα τὴν ἄγνοιαν διασχεδάσωμεν, χαὶ τὴν τῶν 
πραγμάτων χρίσιν ὀρθὴν ἔχωμεν, χαὶ πρὸς τὰ λυποῦντα 

πάντα χαὶ ἐπιθλαδὴ τούτῳ ὥσπερ ὕπλῳ τινὶ χαὶ φὐὠτὶ 
χρώμενοι, μένωμεν ἐν ἀσφαλείᾳ. Ἡμεῖς δὲ προδίδομεν 
τἣν δωρεὰν διὰ τὰ περιττὰ χαὶ ἀνόνητα: Τί γὰρ ὄφελος 
στρατιωτῶν γρυσοφοροόντων, ὅταν ὁ στρατηγὸς; αἱχμά- 
λωτὴς ἕλχηται7; τί χέρδος νηὺς καλλωπιζόμένης;, ὅταν 

ὃ χυδερνήτης ὑποδρύχιος γένηται; τί δὲ σώματος εὖ 
συγχειμένου πλέον, ὅταν οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς ὄψεως ὥσὶν 
ἐχχεχομμένοι; “Ὥσπερ οὖν τὸν ἰατρὸν τὸν δῳφῳείλοντα 
ὀγιαένειν, ἵνα λύῃ τὰς νόδους, ἄν τις ἐμδαλὼν εἰς νόσον; 

εἰς ἀργυρᾶν χελεύσῃ χεῖσθαι χλίνην καὶ χρυσοῦν θάλα- 
μον. οὐδὲν ὄφελος [465] ἔσται τοῖς χάμνουσιν " οὕτως ἂν 
κὸν νοῦν διαφθείρας τὸν δυνάμενον λύειν τὰ πάθη θτσαυ- 
ῥῷ παρακαθίσῃς, οὐ μόνον οὐδὲν ὥνησα;, ἀλλὰ καὶ τὰ 
μέγιστὰ ἐξημίωσας ", ἀαὶ ἀᾶσαν ἔδλαψας τὴν ψυχή. 
Εἶδες πῶς δὲ’ ὧν μάλιστα ἐπιθυμοῦσιν ἄνθρωποι τῆς 
πονηρίας πανταχοῦ; διὰ τούτων αὐτοὺς μάλιτία ἐχείνης 
ἀπάγει, καὶ πρὸς ἀρετὴν ἐπανάγει: Τίνος γὰρ ἕνεχεν 
ἐπιθυμεῖς χρημάτων ; φησίν" οὐχ ἵνα ἡδονῆς ἀπολαύῃς " 
καὶ τρυφῆς ; Τοῦτο μὲν οὖν μάλιστα οὐχ ἔσται σοι ἐν- 
«εὔθεν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἅπαν. Εἰ γὰρ ὀφθαλμῶν ἔχχο- 
“έντων οὐδενὸς αἰσθανόμεθα τῶν ἡδέων διὰ τὴν συμ- 
φορὰν τὴν ἐχεῖθεν, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ τοῦ νοῦ διαστροφῇ 
“αἱ πηρώσει τοῦτο πεισόμεθα. Τίνο; δὲ ἕνεχὲν χατορϑτ- 
τεῖς ἐν τῇ γῇ ; ἵνα φυλάττηται μετὰ ἀσραλείας ; ̓Αλλὰ 
«ἄνταῦθα πάλιν τοὐναντίον, φησίν. Ὥσπερ οὖν τὸν νη- 
πεύοντα χαὶ ἐλεοῦντα χαὶ προσευχόμενον πρὸς κενοδο- 
αν», ἀφ᾽ ὧν ἐπιθυμεῖ μάλιστα, ἀπὸ τούτων αὐτὸν ἐπε- 

5 -ὧν ὁφθ.} τούτων Α. τυφλωθέντο ων Ε΄. ὁ ζοωὶ Α. ὧν ὀφθ.] τούτων Α. τυφλωθέντων] πηρωβέντων οὴ ̓ ζω}} ψυχῇ 
“αὶ συμό. δ. εἰ με. ἢ. (ορυΐϊδην ᾿ ριι Ἰμ  Γρρ. 
«ὡς Β. τὸ μὲν τούτου πάντως ( 
-ἄρδος δώ. 
ηὐχὶτῆςΑ. "ρ 
δοξάξεσθαι] χαὶ 
αειϑαοηίο οἰΐλιη ἐοηίοχίι,, ἀο]ανὶ, 
“αἱ ὁπ.. (Ὁ. "5 οὗτοι Εια. 
11. ἐν ἐχείνῃ Δ. ἰμ νι ΠΟ Γρρ. 

ῬαΆταοι. (πα. Τ0Ὁ}}. 

Ἵ] λοι 

ΙΝ ΜΑΤΤΙ ΕΌΜ ΠΟΜῚ,. ΧΧ ,.ν]. ΧΧΙ. 

Π. Νορδιϊοηοιν βοὴ Ἰόφί! των. : ; , Βτι 
" γογα ἐξημίωσας καὶ αὔϑυηι ἃ Β. Ε. Ε΄ πμδο 66 556 ν᾽ ἰορίυγ πΠγμρ. ἢ ἀπολαυσῃς )). Ε΄. τῇς] 

τὴν Α. 5 σοι: Β. Ὁ. Ὀρίπ4α ροβὶ φυλάττεσθαι, νυΐφο ἰορίίαν : 
δονῆς ἀπολαύειν; Ὗογθα ἰπουθ οὕ πα θ6 ᾽ν οοήἀ. ὀχδίαπί, ΠΟΘ 

12 ἔδειξεν Λ. ἀπέδειξεν Ε΄. Ῥαμ]ο ἰπίγὰ σχοτοῦ 
6 πληουτούντων] Δι. τούτων Εαά. 
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σπάσατο εἰς τὸ μὴ χενοδηξειν" (Τίνος γὰρ ἕνεχεν οὕτως 
εὔχῃ καὶ ἐλεεῖς ; φησίν " τῆς "ὁ παρὰ τῶν ἀνθρώπων 
δόξης ἐρῶν; οὐχοῦν μὴ οὕτως εὔχου, φησὶ 1! χαὶ 
τότε αὐτῆς τεύξῃ ἑατὰ τὴν ἡμέραν τὴν μέλλουσαν") 
οὕτω χαὶ τὸν φιλάργυρον, ἀφ᾽ ὧν μάλιατα ἑἐπούδαχεν, 
ἀπὸ τοὐτων εἷλε. Τί γὰρ βούλει ; φησί" τὰ χρήματά 
σου "5 φυλάξτεσθαι, καὶ ἡδονῆς ἀπολαύειν ; Ταῦτά δοι 
ἀμφότερα παβέξομαι μετὰ πολλῆς τῆς περιουσίας, ἐὰν 
ἐχεῖ καταθῇ τὸ χρυσίον, ὅπου χελεύω. Σαφέστερον μὲν 
οὖν ἐν ἐηῖς μεξὰ ταῦτα τὴν τοῦ νοῦ βλάθην τὴν ἐντεῦθεν 
γινομένην ἐπέδειξεν 15, ὅτε τῶν ἀχανθῶν ἐμνημόνευσε" 
τέως δὲ χἄϊ ἐνταῦθά οὐχ ὡς ἔτυχε ταῦτο ἠνίξχτο, δείξας 
ἐσχοτωμένον τὸν ξερὶ ταῦτα μαινόμενον. Καὶ χαὐάπερ "" 
οἱ ἐν σχότῳ ὄντες οὐδὲν δρῶσι σαφὲς, ἀλλὰ ἄν τε σχοῖνον 
ἴδωσιν, ὄφιν εἶναι νομίζουσιν, ἄν τε ὅρη χαὶ φάραγγας, 
ἀποτεθνήχασι τῷ δέει" οὕτω καὶ αὐτοὶ "δ τὰ μὴ φοδερὰ 
τοῖς ὁρῶσι, ταῦτα δι' ὑποψίας ἔχουσι" χαὶ γὰρ πενίαν 
τρέμουσι" μᾶλλον δὲ οὐχὶ πενίαν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν 
τυχοῦσαν ζημίαν. Καὶ γὰρ ἂν μιχρόν τι παραπολέσωσι, 
τῶν τῆς ἀναγχαία; ἀπορούντων τροφῆς: μᾶλλον ἀλγοηῦσι 
καὶ διαχόπτονται. Πολλοὶ γοῦν τῶν πλουταύντων "5 χαὶ 
ἐπὶ βρόχον ἦλθον, τὴν τοιαύτην οὐχ ἐνεγχόντε: δυστ- 
μερίαν. Καὶ τὸ ὑδρίξεσθαι δὲ χαὶ τὸ ἐπηρεάζεσθαι οἥτως 
ἀφόρητον αὐτοῖς εἶναι δοχεῖ, ὡς καὶ διὰ ἑοῦτο πάλιν τῆς 
παρούσης πολλοὺς ἀποῤῥαγῆναι " ζωῆς. Πρὸς γὰρ πάντα 
βαλαχοὺς αὐτοὺς ὁ πλοῦτος ἐποίησε, πλὴν τῆ; αὐτοῦ 
διαχονίας. “Ὅταν γὰρ αὐτῷ δουλεύεϊν χελεύῃ, καὶ φόνων 
κὰἀτατολμῶσι, καὶ μαστίγων, Χαὶ ὀνειδῶν, καὶ αἰσχύνης 
ἀπάσης. Ὅπερ τῆς ἐσχάτη; ἐττὶν ἀθλιότητος, ἐν μὲν οἷς 
δεῖ φιλοσοφεῖν, πάντων εἶνὰδι μαλαχωτέροψς" ἐν δὲ οἷς 
εὐλαθεστέρους εἶναι ἐχρῆν, ἀναισχυντοτέρους Πάλιν Χαὶ 
ἱξαμωτέρους [900] γίνεσθαι. Καὶ γὰρ τὸ αὐτὸ συμθαίνει 
τούτοις, οἷον ἂν εἰ τις πάθοι τὰ ὄντα πάντα ἀναλώσας 
εἰς τὰ μὴ δέοντα; Ὁ γὰρ τοιοῦτος, τοῦ Χα!ροῦ τῆς ἀναγ- 
καίας δαπάνης ἐπιστάντος, οὐδὲν ἔχιυν ἐπιδοῦναι, τὰ 

ἀνήχεστα πάσχει δεῖνα, πάντων τῶν αὐτοῦ προαναλω- 
θέντων χαχῶς. 

ε΄. Καὶ χαθάπερ οἱ ἐπὶ τῆς σχήῆνῆς τὰς ποντρὰς τέ- 
χνας εἰδότες ἐχείνας, ἐν μὲν ταὐταὶ; πολλὰ τῶν παρα- 
δόξων καὶ ἐπιχινδύνων ὑπομένουσιν, ἐν δὲ ἑτέροις 3" 
χρησίμοις χαὶ ἀναγκαίοις πράγμασὶ πάντων εἰσὶ χατα- 
γελαστότερδι οὕτω χαὶ οὗτος, Καὶ γὰρ οἱ ἐπὶ σχοίνου 
Σεταμένης βαδίξοντες, τοσαύτην ἀνδρείαν "" ἐπιδειχνύ- 
μένοι, ἡνίχα ἄν τι τῶν ἀναγκαίων τόλμαν ἀπαΐτῇ καὶ 
ἀνδρείαν, οὐδὲ ἐννοῖ,σάί τι δύνανται ἣ ἀνέχονται τοιοῦ - 
τον. Οὕτω δὴ Χαὶ οἱ πλουτοῦντες, πάντα ὑπὲρ χρημάτων 
τολμῶντες, ὑπὲρ τοῦ φιλοσοφεῖν οὐ μιχρὸν, οὐ μέγα τι 
τοιοῦτον ὑπομεῖναι ἀνέχονται. Καὶ χαθάπ:ρ ἐχεῖνοι χαὶ 
σφαλερὸν χαὶ ἀχερδὲς: πρᾶγμα μεταχειρίζουσίν " οὕτω 
χαὶ οὗτοι χινδύνους μὲν ὑπομένουσι πολλοὺς χαὶ Ἀρη- 
μνοὺς, εἰς οὐδὲν δὲ χρήσιμον ἀπαντῶσι τέλος, χαὶ δι- 
πλοῦν ὑπομένουσι σχότος, ἀπό τε τῆς τοῦ νοῦ διαστροφῆς 

πεπηρωμένοι, ἀπό τε τῆς ξῶν φροντίδων ἀπάτης πολλὴν 
κὴν ἀχλὺν ὑπομένοντες. Διόπερ δὺδὲ διαθλέψαι ῥᾳδίως 
δύνανται. Ὃ μὲν γὰρ ἐν σχότῳ 35 ὧν, μόνον ἡλίου φα- 
γέντος ἀπαλλάττετα: τοῦ σκότους" ὁ δὲ τὰς ἔψεις πεπη- 

ἐ διαδλέψομεν Α. Ἀ. " συμδαίνοντα 
μὲν τούτῳ πάντως Δ. τῷ μὲν τοῦτο πάν- 

7 ἔλχηται) ἄγηται ἔρ.. γέλ ται Ευι. ϑεΐ πο τί δὲ 
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. ρωμένος, οὐδὲ ἡλίου φανέντος " ὃ δὴ χαὶ οὗτοι πεπόνθασι. 
᾿ Οὐδὲ γὰρ τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης λάμψαντος χαὶ πα- 
ῥατνοῦντος ἀχούουσιν, ἀποχλείσαντος αὑτοῖς τοὺς ὀφθαλ- 

μοὺς τοῦ πλούτου. Διὸ χαὶ διπλοῦν σχότος ὑπομένουσι " 
τὸ μὲν ἐξ ἑαυτῶν "", τὸ δὲ ἐχ τοῦ μὴ προσέχειν τῷ διξα- 
δχάλῳ. 3" Προσέχωμεν τοίνυν αὐτῷ μετὰ ἀχριθείας, ἵνα 
ὀψὲ γοῦν ποτε ἀναδλέψωμεν. Καὶ πῶς "" ἀναδλέψαι δο- 
νατόν: Ἐὰν μάθῃς πῶς ἐτυφλώθης. Πῶς οὖν ἐτυφλώθης ; 

, δ Απὸ τῆς πονηρᾶς ἐπίθυμίας. Καθάπερ γὰρ χόρῃ ᾽ 
Χαθαρᾷ χυμὸς ἐπιῤῥεύσας πονηρὸς ὁ τῶν χρημάτων 
ἔρως, πυχνὴν τὴν νεφέλην ἐποίησεν. ᾿Αλλὰ καὶ διασχεδα- 
θῆναι χαὶ ῥαγῆναι "ἢ τὴν νεφέλην ταύτην ῥάδιον, ἐὰν 
τὴν ἀχτῖνα τῆς τοῦ Χριστοῦ δεξώμεθα διδασχαλίας " ἂν 
ἀχούσωμεν αὐτοῦ παραινοῦντος καὶ λέγοντος" Μὴ θη- 
σαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ τί μοι, 
φησὶ, πλέον ἀπὸ τῆς ἀχροάσεως, ὅταν ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας 

“κατέχωμαι ; Μάλιστα μὲν οὖν χαὶ τὴν ἐπιθυμίαν ἡ συνε- 
ἀὴς ἀχρόασις χαταλῦσαι δυνήσεται Ἶ5. ᾽Αν δ᾽ ἄρα ἐπι- 
ψένῃς κατεχόμενος, ἐννόησον ὅτι οὐδὲ ἐπιθυμία τὸ πρᾶ- 
γμά ἐστι. Ποία γὰρ ἐπιθυμία, δουλεύειν χαλεπῶς, χαὶ 
ὁποχεῖζέθας τυραννίδι, καὶ δεδέσθαι πανταχόθεν, χαὶ ἐν 
σχότῳ διὰτρέἕδειν, χαὶ θορύδου γέμειν, χαὶ πόνους ὑπο- 
μένειν ἀχερδεῖς, καὶ ἑτέροις φυλάττειν τὰ χρήματα, 
τολλάχις δὲ χαὶ ἐχθροῖς; ; Ποίας ταῦτα ἐπιθυμίας ἄξια : 
ποίας δὲ οὐ φυγῆς χαὶ δρόμων; Ποία ἐπιθνμία, θησαυρὸν 
ἀποτίθεσθαι μεταξὺ χλεπτῶν : Εἰ γὰρ ὅλως ἐπιθυηεῖς 
γρημάτων, μετάθες ἔνθα δύναται [207] μένειν ἀσφαλῇ 
καὶ ἀνεπηρέαστα. Ὧ: ἅ γε νῦν ποιεῖς, οὐ χρημάτων 
ἐπιθυμοῦντός στιν, ἀλλὰ δουλείας, καὶ ἐπηρεία:, χαὶ 

ζημίας, καὶ ὀδύνης διηνεχοὺς. Σὺ δὲ, ἂν μέν τις ἀνθρώ- 

πῶν ἐπὶ τῆς γῆς τόπον ἀνεπηρέαστον δείξῃ "7, χἂν εἰς 
αὐτὴν ἐξαγάγῃ τὴν ἔρημον, ὑποσχόμενος ἀσφάλειαν τῇ 
φνλαχῇ τῶν χρημάτων, οὐ χατοχνεῖς, οὐδὲ ἀναδύῃ, ἀλλὰ 
καὶ ἐμπιστεύεις, χαὶ ἐχξάλλεις "5 ἐχεῖ τὰ χρήματα᾽ τοῦ 
Θεοῦ δὲ ἀντὶ ἀνθρώπων ὑπισχνουμένου σοι τοῦτο, χαὶ 
οὐχὶ τὴν ἔρημον, ἀλλὰ τὸν οὐρανὸν προτιθέντος, τὰ 
ἐναντία χαταδέχη. Καίτοιγε χἂν μυριάχις ἐν ἀσταλείᾳ 
γένηται " χάτω, τῆς φροντίδος οὐδέποτε ἐλεύθερος γε- 
γέσθαι δυνήσῃ. Κἂν γὰρ μὴ ἀπολέσῃς, τοῦ φροντίζειν 
“μὴ ἀπολέσῃς 35 οὐδέποτε ἀπαλλαγήσῃ. Ἔχεϊ δὲ οἱδὲν 
ὑποστήσῃ τούτων χαὶ τὸ δὴ πλέον, ὅτι οὐ χατορύττεις 
"πὸ χρυσίον μόνον, ἀλλὰ χαὶ φυτεύεις, Τὸ γὰρ αὑτὸ χαὶ 
θησαυρός ἐστι καὶ σπόρος μᾶλλον δὲ ἐχατέρων τούτων 
“πλέον. μὲν γὰρ σπόρος οὐ μένει διαπαντὸς, τοῦτο 
δὲ μένει διηνεχῶς. Πάλιν ὁ θησαυρὸς οὐ βλαστάνει, 
Οὗτος δὲ ἀθανάτους σϑι φέρει χαρπούς. Εἰ δὲ τὸν χρόνον 

“οι λέγεις, χαὶ τὴν ἀναδολὴν τῆς ἀποδόσεως, ἔχω μὲν 
“καὶ ἐγὼ δεῖξχι, χαὶ εἰπεῖν ὅσα καὶ ἐνταῦθα ἀπολα:ι.- 

Ῥάνεις χωρὶς δὲ τούτιυν, χαὶ ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν βιωτιχῶν 

3) αὑτῶν Β. " ΗΘΙ͂ΚΟΝ. Κατὰ φιλαργύρων. Α. 35 πῶς] «ἀά. 
Ὁ ἤναι Α.(Π. Ὁ. 3" δυνήσηται οἰ Ρ. Ρ. ἐπιμείνης ΒΟά. Ι 
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8. ΟΑΝΝῚΚ ΟΠ ΒΎΒΟΘΤΟΜΙ ΑΠΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΊΙΝΟΡ. ΖΑ 

δε ἐλέγξαι πειράσομα: μάτην ταῦτα 3 προφασιζόμενον. 
ς΄. Πολλὰ γὰρ χαὶ ἐν τῷ παρόντι βέῳ κατασχευάζεις, 

ὧν οὐ μέλλεις αὐτὸς ἀπολαύειν " χἂν ἐγκαλῇ τις, τοὺς 
παῖδας χαὶ τοὺς ἐχείνων παῖδας προδαλλόμενος, ἑἱχανὴν 
δοχεῖς παραμυθίαν τῶν περιττῶν εὑρηχέναι πόνων. 
Ὅταν γὰρ ἐν ἐσχάτῳ γήρᾳ γενόμενος οἰχοδομῇς οἰχίας 
λαμπρὰς, ὧν πρὸ τοῦ τέλους ἀπελεύσῃ πολλάκις, καὶ 
δένδρα φυτεύῃς, ἃ μετὰ πολλὰ ἔξη τὸν χαῤπὸν οἴσει" 
ἱ ὅταν "5 φυτεύῃς ἐν χωρίῳ δένδρα, ὧν μετὰ μυρία ἕτη 
ὁ χαρπὸς ἕξει,] χαὶ οὐσίας ἀγοράζῃς χαὶ χλήρους͵ ὧν 

μετὰ πολὺν δέξῃ χρόνον τὴν δεσποτείαν, χαὶ ἕτερα πολλὰ 
τοιαῦτα φιλοπονῇς, ὧν οὐ χαρπώσῇῃ τὴν ἀπόλαυσιν " ἄρα 
διὰ σεαυτὸν ἣ διὰ τοὺς μετὰ ταῦτα ποιεῖς ; Πῶς οὖν οὐχ 
ἐσχάτης ἀνοίας, ἐνταῦθα μὲν μηδὲν ἀλύειν πρὸς τὴν τοῦ 
χρόνου μέλλησιν, καὶ ταῦτα μέλλοντα 5 ἐχ τῆς μελλή- 
σεως ταύτης ἁπάσης τῶν πόνων ἐχπίπτειν τῆς ἀμοιδῆς ’ 
ἐχεῖ δὲ διὰ τὴν ἀναδολὴν ναρχᾷν, καὶ ταῦτα πλᾶον σοι 
φερούσης τὸ χέρδος, χαὶ οὐχ εἷς ἑτέρους παραπεμπού- 
σης τὰ ἀγαθὰ, ἀλλὰ σοὶ χομιζούσης τὰς δωρεάς ; Χωρὶ; 

δὲ τούτων οὐδὲ ἡ ἀναδολὴ πολλῇ. Καὶ γὰρ ἐπὶ θύραις 
τὰ πράγματα, χαὶ οὐκ ἴσμεν μή ποτε χαὶ ἐν τῇ ἡμε- 
τέρᾳ γενεᾷ τέλος ἕξει τὰ καθ᾽ ἡμᾶς ἅπαντα, χαὶ ἡ φοδερὰ 
παραγένηται ἡμάρα 3" ἐχείνη, τὸ φριχῶδες ἡμῖν ἐνδει- 
χγυμένη χαὶ ἀδέχαστον διχαστήριον. Καὶ [δῦ] γὰρ τὰ 
πλείονα τῶν σημείων ἀπέρτισται, χαὶ τὸ Εὐαγγέλιον 
λοιπὸν πανταχοῦ τῆς οἰχουμένης χεχήρυχται, χαὶ τὰ 
τῶν πολέμων, χαὶ τὰ τῶν σεαμῶν, χαὶ τὰ τῶν λιμῶν 

ἐξέδη, καὶ οὐ πολὺ τὸ μέσον. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὁρᾷς σημεῖα 3": 
Καὶ τοῦτο αὑτὸ μέγιστον σημεῖον. Οὐδὲ γὰρ οἱ ἐπὶ Νὼε 
εἶδον προοίμια τῆς πανωλεθρίας ἐχείνης, ἀλλὰ μεταξὺ 
πκαίξοντες, ἐσθίοντες, γαμοῦντες, τὰ συνήθη πράττοντες 

ἅπαντα, οὕτω χατελήέφθησαν ὑπὸ τὴς φοδερᾶς δίχης 
ἐχείνης. Καὶ οἱ ἐν Σοδόμοις δὲ ὁμοίως, τρυφῶντες χαὶ 
οὐδὲν ὑφορώμενοι τῶν γεγενημένων, ὑπὸ τῶν χεραὺυ- 
νῶν χατεφλέχθησαν τῶν τότε χατενεχθέντων. ἽΔπερ οὖν 
ἅπαντα ἐννοοῦντες, ἐπιστρέψωμεν ἑαυτοὺς πρὸς τὴν τῆς 
ἐντεῦθεν ἀποδημίας παρασχευΐν. Κἂν γὰρ ἡ χοινὴ τῆς 
συντελείας ἡμέρα μηδέποτε 5 ἐπιστῇ, τὸ ἑχάστου τέλος 
ἐπὶ θύραις, χἂν γεγηραχῶὼς τις ἧ. χἂν νέος" χαὶ οὐχ 
ἔστιν ἐντεῦθεν ἀπελθόντας οὔτε ἔλατον πρίασθαι λοιτὼν. 
οὔτε δεηθέντας ἐπιτυχεῖν συγγνώμης, κἂν ᾿ΔΟραὰ: ὁ 
παραχαλῶν 5 ἧ. χἂν Νῶε, χἂν Ἰὼό, χἂν Δανεήλ. Ἕως 

οὖν χαιρὸν ἔχομεν, προαποθώμεθα ἑαντοῖς πολλὴν τὴν 
παῤῥησίαν, συναγάγωμεν ἔλαιον δαψιλὲς, μεταθῶ,.ξν 
ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανὸν, ἵνα ἐν χαιρῷ τῷ προσύήχοντι 
χαὶ ᾧ ̓᾽ μάλιστα αὐτῶν δεόμεθα, πάντων ἀπολαύσωμεν, 
χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ, ᾧ ἣ δόξα χαὶ τὸ χράτος, νὺν χαὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺ; 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Δμήῆν. 

ησὶ Α. ΑΥπι. "" χόρ ἡ] δἀά. ὀφθαλμοῦ Α. "5 δια 
37 δείξῃ) σοι δείξῃ Εὐι!. ραυο 4ηῖ6 Σοὶ δὲ (. - 3. δ μδάλ- 

8) αὐτὰ Β. ΕΚ, ΚΕ, Β. ἢ. Ε,. Ε. ὃ2 ὅταν) ὅταν γὰρ 
Ὁκιίδγυπ δἰ ἡυΐ5 μ16 δυύδεοῖοῦ. ἱπιρογιυπδιη ἰὰπς ΕἸδιδυϊδιη 6Χ δογὶθ γα! θη 8 ϑμηθνοαῖ, βοίδὶ ποι ἰὰ [Δα λ ἐΌΝ: 
Θ556 δ'ηο διιςιογβαῖο ἱπίσγργο δ Ατηι. οἱ υηῖτι5 σο0 1.15, ἠθρο ἤοᾳ. 609, φυσι ποἰδϑί {18 τα γα 1} 0 ΠΟη ἸΏ νειϑῖὶ. 
" μέλλοντας Ε4, 

π 

8) ψογμθα παραγένηται ἡμέρα οι ἰὴ 
σημεῖα ΕΜ. 35 μηδέπω Κα. 5] «αραχαλούμενος }}. Ὁ. 

ΕΒ. ργορίον μοιποοῖοὶ. διχαστῆρ!ον]) χριτήριον ἢ. Ε. “δ τὰ 
Ὁ, ἔμ Φ] ὅτε ἅ. ο. ἢ. Ἑ. πιοχ ἔχωμεν ὦ. ἢ. Ε΄. 88 ᾧ] ὅτε 

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑ’. 
Οὐδεὶς Ῥ δύναται δυσὶ χυρίοις δου.Ἰεύειν' " ἣ γὰρ τὸν 

ἔνα μισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει" ἣ ἑνὸς 
ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου κατα: ρογήσι. 

α΄. Ὁρᾶς: πῶς κατὰ μιχρὺν τῶν ὄντων ἀφίστησι, χαὶ 

διὰ πλειόνων τὸν περὶ τῆς ἀχτημοσύνης εἰσάγει ἄγον, 
χαὶ τὴν τῆς φιλαργυρίας χαταθδάλλει "" τυραννίδα - Οὐδὲ 
γὰρ ἢρχέσθη τοῖς ἔμπροσθεν, καΐτοι πολλοῖς καὶ μενά- 
λοις οὖσιν " ἀλλὰ χαὶ ἕτερα προττίθησι πλείονλ καὶ Φο 

8ὺ Οὐδεὶς} «(1. οἰχέτης 1. 1. Μοφᾳ. ὁ" ἐχϑάλλε:Α. χαταστέλλει ἢ, ὅαν, οτοσπαι ἀ6. ἅτιω. 
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ὐδγυδοίυν. Ουλργορίοῦ π6 γαδβρίοογα αιϑάοην [Δ0}16 

βοβϑυιὶ. Νδιν 4ἱ ἰδ (ΘΠ θΓῖ5 6δὶ ἰδηίυηι, 80|6 {ΠΠπ- 

ὀδιοθηῖθ, ἃ} ᾿ΐβ ᾿ἰθογαίην ; 40} Ὑ6ΓῸ Οοι}}|5 ὀχοβοι- 

εἰις οδῖ, παιθ 8016 Ἰυσοθ νἱάεί : ἰὰ αυοί οἱ ἰρ5ὶ 

ῥαϊαπίαν, Νδίσσ ἐἢ πὶ 5016 [0511  [α] κα πί8 οἱ [0Γ- 

ἰ(ἅ16 δυάίανι, ἀἰνὶ 8. σοιήο8. ἰρδογυπι οἰδυάθηι 8. 

Ουδρτγορίος ἀϊίοοια βυϑιίίηοπι ὁποϊ(δίοιῃ : αἰΐδμι, 

ἔχ βεἰρβὶβ, αἰΐαιπ, συοὰ Μαρίβιγο 50 ποη δι(ἐπάμηι. 

Διιοινάλτηυϑ ᾿ἰΔῆυ6 ΑἸ  οπίογ ἀϊοι8 "058. υἱ 56}Ὸ 

ἱπάσιη υἱδοδηγια. ἢ πιοπιοάο υἱάογο ροϑϑυπιιδ ὃ 

5] ἀἴβοῦθ χσιισπιοάο οἰοοδίι5. 558. Ουοιμοάο ἰβίιυν 

ὄχοιβθη 8 65) Α πιὰ οοπουρίκοοηιί, ϑίουΐ δηΐη 

γα βου ΒΙΒΟΓ ἦῃ ρα Πἰάπν ΘΟ] ρυγάϊῃ ἰηΠΌΘι5., 

86 Ρυσπηἰ γι ΔΠῸΡ ἀθη δῶ) Πα θπὶ ἴῃ πιοηῖθ ἰυμὰ 

(6οἰκ. γόγαιῃ ἤφπς πε θοπὶ ἐἰδδίραγα οἱ ἀϊγαμήρογα ἴα - 

οἷϊα 6581: 5ἱ Οἰ τί βε! ἀοσιῦ 5 τδάλυπι Ἔχ ρίϑηπμϑ ; 5] διι- 

ἀὐδιίις ἢ] πη θηίαπι 80 ἀϊσομίοιη : Νοίδ6 {ἰιοδαδὶ 

ἐέαγα νοὐὶς πόδαιτος ἱπ ἰεγτα. ἴδ αὐϊὰ τη}}} ργοάοΓΙ 

δοοιτίπδιη διάϊγο, ουὴὶ ἃ εὐρίἀϊιι6 «ἰοἰἰ ποῦν ὃ 5.06 

ηιάθπι γοχιιθηβ ἀοοιγίπας δυθῖ5 οπρίἀ δίοπι ἀΪ8- 
βοίνοτα ροίεγὶ!, Θυυα δἰ ἀειδιυ5 Ρεγπιλθδδ, οορὶϊα 
ΡαΩΝ 116.) ποὺ δό56 ΔῚΡ. 5. οι ρίἀ αι θη. ()υα» πὶ ἢ 

δι ρίἀ 85 ἀμ γιβδίημα; δουν 1 6586 511} οίτπ., (γ- 

γαμη αἱ σεἰδοῦγα, οἱ ἀπ ΐάιια ἈΠ μαρὶ, ἴῃ (6 πο 8 
νογϑαεΐ οἱ ἐπε! ρἰδνι) 6586. ἰβυθοῦεβ ἴδγγε Ἰη- 
[ποτ 505, 4115 ΠΟ 115 ϑοῦνηγο, Β6ρ6 Δ [6 ΠῈ ἰπ 1}}- 

οἷ Ὁ Θυ8 ογβο ας ὁοβοηριποο τ ἀἰξηα εὐηὶ ἢ Ἰπ16 

αυᾶ πο ἴδ οἱ ουγϑῖ! δ 1 γα παυδηᾳ Ὁ Θυὰ σοῆ- 

δπρίδροπιία {ΠαΒΔΌΓΟΒ ἰμῖογ ἤαγο5 γοοοηάογο 8, οπίηι 
ϑἰμηΐο Ραουμ 8 ἙΘΟΠΟΌΡ 8618, [1185 60 ἸγΔΠΒΙῸ Ὁ 
μοξδιιν (απ εἴ ἱπιοσγαθ πιο γα. Οθγία αυὰ πυῃς 
(λοῖβ ποθὴ βϑυι Θοπουρίβοδπ 8 ροσαπίι5,, 566 βογυΐυν 
ἰο, ἰδπιπα., τη ]οἴ25, ἀοϊοσοπιηυθ ραγραίυμπι. Τὰ 

νο10, δὶ Πυὶβ 0] Ποπιο Ἰυσυπὶ ἰὼ ἸΟΓΡᾺ ἰηΥ θ᾽ 6 

οβίδιάοΓαι, οἰἰαπηδὶ (ε ἴῃ ἀδϑογίιπν δ πιξονοι, ργ μη - 

ἰδηβ μϑουμ 8. ἐυ]5 56ου ΔΙΘην Σς 101} ΘΙ ΠΟΙΑΓΟΓί 8. 

ἤρημο γοοιβᾶγαβ, 86 βϑουῃίδβ ᾿θΐ οἰπη {φυεία 46- 

βομοΓο8 : 860 δυίθ,, ποῖ ΠοηΠ6 ἰά {115} ῥΓΟη ΠΟ Π|8; 

πος ἀοσδόγίι, 564 εἰοἰ ἢ) ργοΟροι δια, ΘΟ ΓΑΓΪΆ Δ0- 

δἰῥρίδ : φιιδην 8 πὶ οἰϊαπιβὶ τ 55πιο ασοαπὶ γοροβίίς, 
ἐν πα υδπὶ 580} }1οἱἱμἀΐμ8 νδοιυὃ 6556 ρο8515. ΕἰἰΔηλϑὶ 

ΟἸΠΗ. ΘΙ ρυΓ(ίΔ8, ἡ ]υδι ἃ 80} ΠἸοΠ Πἀἶη 6 ρεγάδιαϊ 

ἸΣ θογαθου δ. ΠΟ δυΐοπι πἰ}}}} ργογβ 5 4[ὲ ρλ 16 18: διήυθ 
ηυοι! ἐδ να 75, δῦ γα πὶ 01 ἀοίου 5 Δ υπ|, 86 561} 

η88. [Δ ρβίμη δ: 65. 6ἱ {Ππδδαυτι8 οἱ Β6πι6η; [π|0 ὈΓΓΟ. 
41:16 ε"8}.}3. ϑπίεῃ αυΐρρα 2)01) πιδῆδὶ βθηῆιμδγ, ᾿{|6 

νΟΓΟ {π6ϑΆυ 8. πιαηδὶ ρογρϑίιο. [ἐπ ΓΒ η {ΠΟ 5.1} 115 

ἰνΐς ποι δογιμίδαι, 1Π|6 Ὑ6ΓῸ ἱπηιογία }65 εἰ} [τοῖα 
ρΆγ. Οιιοε οἱ ἰδηλρυ8 πΝ}}} Οὐ  οἰλ8., οἱ αι] οπ δι 

γοάϊενδ : ροβϑυιη 690 ΕΠ] ἀδπηοηβίγασο 4αληία οἰΐδπι 

1 γρχ, }ιδ ἴα, ἀ6ο5ι ἴὰ αι! δυσίδμῃ. 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΕΌΜ ΗΟΜΙΙ,.. ΧΧΙ αἱ. ΧΣΙΙ. 99. 

πο δορί μίλ8 ; ργνῶγ ἰδ ς Αἰ 6 τι ΟΧ ᾿ρδῖδ βόβοι! ι}}- 

Ἀ8 [6 σοη[ιίαγα ἰοηιΆ00, οἱ Οϑίδηάογα 16 [τιισῖγα ἽΝ 
Ο")ΘΓα. 

0. Μιι ἃ δηΐην ᾿η ὈΓ 561 ΥΠ1 ρΑΓΔΒ, αυΐϊθιιε πιίη- 

αυλη (ΓιΟΓΙδ ; οἱ δἰ ηυ͵ἷβ (6 (βὰς 46 τὰ ἀγζυλί, {Π105 οἱ 
παροῖαϑ ῬγΟίΈΓΟΙ.5, ἰἀοηθαιη εἶδ] νἱἀθτὶβ δυρογυογαπι 
ἰδθοσυηὴ οποίον οι) ΓῈΡΟΥ 1586. (ὉΠ) δηΐην ἰῃ 6Χ- 

ἰγϑια δοιθοῖυ6 Βρί ἐπ ἰ ἀμ α. ὁοηδίγυβ 5.68, ἥν 8ῃ- 

ἰδαυδὺν ρογ οἰ δ:θρ6 ἰὰ υδοοι 5. δι Δγ ον δ δαγίβ, 

4υὰ ρόϑι πευΐ 05 ἃ! 05 [ΓΠΟ(0ΠῚ ΔΙΙατιγα δέ! ; ΟὐΩι 

ἰὴ θΓο δ θΌΓΟΒ ΡἰΑπι8, {υα μοϑί ᾿ 118 ἀμ όγαμι 

εὐγγίου!α [γοίαιη ἔδγθηι ; οὐμι ρει ἀἷδ οπιῖβ οἱ οτο: 
ἀϊωια8, φυσραπι ἀομλλη μι πὶ "110 μοϑὶ τοιαμονο Πα] ΐ- 

υγ8 65, Δἴδιίυθ πιυ 1 μᾶγ88, 4ΌΟΓΙΠΙ μ{Π]Ή ΔῈ 

[γι ΓΒ : 8} ΡΓῸ (6 Υδὶ ῬΓῸ ϑ:|06 6550 Γ}}}}}8 [Ὡς ἃρὶδ ἢ 

Θιιοπιοο ἱμίτιγ ΠΩΠ ΟΧ ΘΙ 88 ἀδιπαηιΐα: δϑῖ, Πἷς ποθὴ 

ἐδὅτὸ [ΌΓΓΘ ἰΘπῃροΓ]8 ἀἰεϊομ εἶν), οἰϑὶ μὸγ ἢ} 80} (ΠΔεἴυ- 

ΠΟΙ ἃ ἱπογοθιὶθ ἰδ υογαπι ΠΟΘ δγίναη05 6816 ΟΧϑροοσίο - 

ἄγει: οἵαν ἀδ ΘὉ10 ἀμ διν ϑρίιν, ργορίογ αἰἸδιίοιοι; 

ἴόγραγο, οὐτῃ ἰϑηνεὴ {Π|4 ἀϊ]διῖο πιδλιβ εἰυὶ Ἰιδγυπι εἵ- 

ἔεγαι; πᾶς δὰ [ῖοβ θθπα ἐγαμδμιίδῖ, ϑοὰ 10] ἀοινιυς 
ἰγωύομ δ ουδίοάΐδι} ΡΓΙΒίοΥ ἰν:60 Δι πὶ ΠΟΙ] ἰοιζα εἐϑι 
ἰδία ἀἰ]αιῖο (α). Νάπι δὰ (ογῸΒ Γ65 ᾿ρβῶ ϑι")}: "66 56- 

κῃ0}8 ἢυπὶ (ΟΓ6 ἴῃ ἰ26 σοι γδίίο"! 6 ΟΠ) ῃοβίσα ἤδβοιη 

Νηθίτυγα δἰν!, οἱ ἀΐοϑ 1}}6 ἐγοιβο πα ι5 δἰ1 δά σθη γιιβ, 
νοϊγεοιάυμι {Ππ4ς 6ὲ αὐ" Δμ} ραρβομαγιη δοσοριίοηοιν 
Ὠδ6η8 ἰγἰ 4] οδίθηϑυγυβ. Νατη ΡΙΒΓΆΠ16 βὶρ 8 [θη 
Ρογίδοια διιιῖ; 86 ἀδηλυη ονδηβο! υπὶ Ρ6ΓΡ ἰοίυπ ΟΥ̓ τΝ 
Ῥγαάϊοδίιπη (]1, 46. "6 1}, ᾿ΘΡΓΩΒ ἸΠΟἴΠ18 6ἱ [ΔΠ)68 ἀγ6- 

ποῦυηὶ, ποο τηρηιίπι 741} ἐμ! ΡΝ] }υπὶ οδι. δοὰ βἰρηοι 

ῃοἢ τἰ 57 Εἰ πος ἰρθυῶν πηδβηυπι βιβημιπι δῖ. ΝΘαιο 
δηΐηὶ αὶ ΝΟα ἰδπρογα ἐγληὶ ργοοπιΐα ρ6ΠΕ6ΓΔ}18 ἰηϊ6- 
Τίιη5. νυ δέθη!, κοὰ Ἰηίοτῖπι ᾿πἀ6η165, Θἀθ105, ὕχογ 8 
ἀπιοοινδα. οομβαθίϑ 6. δια ἀφρν 168, δἷς ἃ τονε  ὲ}ὶ 

ἢ} α“τοης ἰδ ργο!γθιιδὶ ϑυμῖ. 51} Πογήϊν ἰ ϑοάοην δ, 

(ἰοΠΠεἴϊ8. ορόγδιη ἀδηῖθθ, }}}|4τ16. Θογη πὶ 405 ρυπίοα 
[ποῖα βυι βυβρίοληί65, ἃ ἱπι!η 8515 {{}1}}}}}}}11}5 οοπι- 

Βυδιὶ βιηῖ, Ουα οπιηΐα οὐρίδηί65, δὰ Ργοϊδοι [ποιὰ 

᾿νΐπα ρᾶγϑπα τ Π05 6 ΥΘγ 115. Εἰ πιϑὶ ΘΟΙμ11}}8 
"16 ουηϑυπμδιίϊοιΐἷδ ποθὴ ἰῃδιοἱ ἀἶδ5; ὕμ ᾽ν Οι ΙΒ. {116 

ἤει ἴῃ [ληυ]8 ἐδ, βἷνς ΒΟ Χ δἶνα [αν ϑηΐβ 5.1}; "04 ηῸ 
τὰν οἷοι. δίῖθγο {0 υΐ!, ποῆθα ροίδιη!α5 ἱμιρθίνογο 
τοηϊμηὶ, ἰδ Αὔγα δι ργδοοίυγ, οἰβὶ Νοῦ, οἰδὶ 20)". 

αἰϑὶ Ὠαπῖοὶ. ἤονος ἰρῖιιν (δμνριι8 Παϊθινας, πα] τ τὶ 

ποὺ 8 ΡΆΓΟΙΠΩΒ Πάἀιιοίσινν, οἰδινην ΠΟ ἷ5 Θορίοϑδιπι ΠΟ ]- 

ρβάγ "8, ΘΠλμ Δ {8:5 [0 πη} 0}8 ἴῃ συ ]ανη, ἱ ἴῃ Ορθο - 
ὐπὸ τοπ)μΓὰ, ἡ ΠΙΆΧ ΝΟ Ηἷδ ΘσοΙ 18, ΟΠ ΠἾ 115 ἴγιι- 

πλιγ, σγαια οἱ ὑδιϊση δι οἷ πὶ ποϑιν δ68 αἰγὶ - 

5ιἱ, οι] εἰοτία οἱ ᾿ῃηβογί} Ὁ} 6 οἱ δΟΠΙροΙ", Οἱ ἱῃ) 885- 
οὐἷα εὐὐοιογπι. ΑἸηθιι. 

(ω) ϑυξρίοαιαν ΟΠ: ϑοβίοπιιβ Πποπὶ πιυθα! δἀγοπίαγο. 

ΒΠΟΜΙΠΔ ΧΧΙ. αἱ. ΧΧΠΪ. 

ὥλρ. 6. ν: 94. Νιεπὶ ροίοξί ἀμούμδ ἀοπιϊπὶβ φογυῖγε : 
απ επἷπι μι οὐὸ παϑοϑὶϊ, εἰ αἰτότιιπι αἰ ἶφοῖ; ἀμὶ 

ππμηι δμδέηοϑὶ!, οἱ αἰδγηι “ΟἸδηϊπεῖ. 

1, ϑεγεῖγο γοσμηὴ πιααϊπιπηι πιαίμηι ; ὁπηι περί θέτα 

πϊαχιιίπι δον. ΟΠγ δίς τα ραγα!, ἀππὶ σομΤαγῖα 

(οἰ ἐ!. --το γ᾽ὰ 65 υἱ γηιιΐηι 8 ῥγαθοη τί θυϑ ΓΟθῺ5 αἶν τ:- 

οαἱ, ἀο Βἢυγθυ5 ἀ6 οοπίοιηρίι ἄν" ΠΡ 861 6. 

ἰπβείτυδι, οἱ τγγαπηίοπι ουρίαϊαιὶς ἀο)!εἶδι ! ΝΘημα. 
Θηἰπὶ δοπίοηϊι5 ἰ.8, 4185 δυραγίυϑ αἰχ!, δι ἰδιη 8) μη} ἃ 

οἱ ργθοαγα {14 εἴης, αἰία αὐλοῖς ρίυτα αἱ ιἀγεϊοηϊ ει. 
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Θεά δηΐπι ἰ19 συ ὐπὸ ἀϊευπίυγ τον ΠΣ Π)8, εἱ ργο- 
Ῥίον ρμδευπὶλϑ ἃ Οἰεἰδιὶ δουυίυἱὸ ὁσχοίθρο ἀθθοθηυ8 

4" ἀδϑἰθθγα}}}1.8, 5ὲ [18 σομιοπμριὶς διγὶ οἰ 8ΠΊ) ΘΓβΆ 
πολ Βοηονοίδι απ οἱ σαν δίοπὶ Βαλα ἱυγὶ δι ιη87 Ουοά 

᾿ΘΏΪΏ Β6ΙροΥ αἷδο, ἰο6 οἱ ἡυης ἀΐσδηι, ᾿ρϑυπι ΡῈΓ υἱΓ8-ς 

αυς υνάδϊίογοπι Δσιογα δὰ οὐϑοηυδηάυπι ἀἰοι18, δἰ Ρ6Τ 

“Ἅ1Π|8 οἱ ραν ποχὶὰ : συδηιδάπηοάυπι ΟΡΒ πι05 Ἰηθὐΐουϑ, 

δὲ τποῦυυπιὶ ὁχ πο σ᾽! δῆ 8, οἱ δαηἰἰδίαπι οχ οὐδαϊθηιία 

δοιπιθηβίγαιβ. 16 ἰσίτν, φυδιιίυπ) Ὠΐδ Ἰυσγυπὶ ΓῸΓ 

8} οϑίοπιδί, οἱ συοπχοάο π{ΠΠ|1Δ ματοὶ, ἀππῈ ΘΟΗ ΓΑΓΙ8 
10}}},. Ναηῖα δπΐη, ἱπαυϊ, ἀϊν! 15 Ἰά60 ἰοηϊυπι ποοοηὶ 

νοῦ ἶ8, (φυοὰ γα 5 σῃ Γ8 7705 ΔΓΠ15 ἰπδίγϑηΐ, πραυδ 
4υοι τἸποπίοπὶ οπληἶἷπο ἰοηουτί5 οἰιπύδηϊ; 864] οἰἴΔΠπὶ 
ανοὰ οχ δογυί τα Ὠοΐ γο8 ἀο) }εἰδηϊ,, ᾿παπἰηδι}8 ρ6οα- 

."ὯΠ5 γῸὸ8 σΔΡΕΪΟ5 ἰγδθηί 68, οἱ πἰγίηι6 ποοδιίδφ, οἱ 

συοί Ξεγυοβ οἴδοίδηι δογυπὶ αιήθαβ ἱπηρόγαγα ἀδρετγο- 

ἴι15, οἱ αποά νοξβ ἃ δεγυϊϊυια Ὠοὶ ἀοἰ!εἰαπί, ευἱ πιαχὶ- 

πΙ6 βογυΐγα ποοοσβ6 νοῦϊβ δϑὶ. Θυδηδάπιοάυπι δεΐπὶ 

ἢΠ|ς δεῖαπι ἀυ ] 6χ 6858 ποσΒπιθηίη οοἰοηαϊ!, δἰ αυρὰ 

ΌΪ ἀοροπδνίυγ, υνἱ φῦυφοὸ ουγτούΐ!, οἱ αυοά ᾿δμ] ποὰ 

- ἀδροπαηίυνγ, 60] ἰυἱὰ οι 104 8 : δἷς οἱ ποὺ ἰσοο ἀπ }}}}- 

"σρ ποχαπ Οβίοηὐξς, οἱ αὐοδὰ ἃ 60 ἈΡΒιγδῃδηΐ, οἱ 

“αυοὰ πιαπιοη 500} }εἶδη!. 564 ποη 8ι2{|πὶ| ἰά ροιήϊ, 

δοιὰ ἰά ργίυβ δχ δοιηιπθ 85 ράται γϑεοΐη 18, δα θϊ- 

Δ6η85: Νόπεο ρμοίξεί ἀποϑιις ἀοπιηἷς 8εγυΐτα : ἀν 08. ἰνΐι; 
ἀϊοοη5 φαΐ σοπίγαγία ργοϊρίδηι!. Νϑηι δἰ [ἃ ποὴ δϑϑεῖ, 
Βυη ἀυο ἴογονε. Ναιη μι κα ϊπὶς ογοαάομμηι ἐγαῖ τῸΡ 

'σθμηῖ οἱ απίπια ᾿πα (Ἀεὶ. 4. 58): Ἰοδϊ οηΐπὶ Θδβοπὶ ἰῃ 

Ρυγα σογρογὰ ἀἰνίϑὶ, ε(ἰΔπιθὴ ΘΟηΘΟΡα ΔΙ ΕΡΙ πΠ08 Όη1|Ππ| 

«ὁ Πὶοίαυαι. Βοΐηάα {Π| οὐπιυΐδηΝ, ἀἰοὶϊ : ΝΟ πιοαὉ πο 

βουνοί, 8β6ιὶ} οἰἰαπὶ οὐΐο Πα υ δἰ δυογβα θυ : Αδί 

“οηῖπι πημπὶ οαἷο ἠαδοδὶϊ, ἰπαπὶ!, δέ αἰἰεγαπι αἰ σεῖ; αμἢ 
'ππιι διιςι ποῦ, οἰ αἰϊότιιηι οοπίενιπσί. 6 νἱάσιυν ηυ]- 
᾿ἄοπι δῖ5 ἰθΐροιη ἀἰχίβθα; 864 ΠΟ δ'η6 οϑυβᾶ 5[6 ΓΘΙῺ 

᾿σοποίηηδνί, 860 υἱ οδίοηάογοὶ [οἰ θπὶ 6556 πιιδι}0- 

ποιὴ ἴῃ πιοὶίη8. Νὰ ἀΐσογοβ πη, ϑοπιγοὶ βοῦν [(Δσῖ1}8 

δυιη, ἀἰϊν για τγγδηηῖάδ Ορργαβδὺδ : οδέοπάϊβ ρ0556 
ἴῃ αἰΐδπι σοηνογιὶ ραγίθι} : οἱ δίουϊ δχ ἰϑίβ ἷμ ἢΠ|2Π|, 

εἷς 6χ ᾿{|Π ἰη ἰβίδπι νϑιήγο. Οὐυπ) ΟΓο ἰὸς ἱπάεπὶ [8 

εἰχίββαὶ, χυο δι ουὶ δυλάογαϊι, υἱ αιαυυπ 56 ἀἰοίοΓ ΠΣ 
υάίοδηι φογογοῖ, οἱ οχ ἰρβᾶ γϑγυπὶ Πλΐηγὰ ΘΔ οι ἢ 

[οττοῖ, ροβιαιδηι ἔ{Ππν δἰ ἱ οοπδοπιοπίεπι [αἱ], ἔπ}0 

᾿δοίρβϑυιῃ γαυοίαι; δι ΐ ἡ υηχὶς οπίιη : Νοπ Ροϊεειὶϊς [80 

δεγυῖγε εἰ “ποπιοης. Ἐχὶνογγοβοληυδ σΟρΠ πΙ05 «υἱὺ 

ΘΒ ἀΐσογα σοσρίπη5, 8 τ συ πὶ ἢ60 δυπιπὶ ρ0- 

δγοῖ. Ὁμοῦ σἱ ἅ1ιπὰ ποτε 6, ἰΙοπᾷο ΒοΡ Ὁ 1.5 δδὲ 
“πος γεΐρ88 βεγὶ, δι θεἰ «ἰπιοῦὶ δυγὶ ἰγγαπηϊδα) πί6- 
(εγτὶ. Ουἱά ἰφίεαγ ῦ δῆμοι δρυὰ νοΐογοδ ἰάϊρβυπι Πετὶ 
μοι 7 Μίδα. Θυοπιοάο ἐγρὸ Αὔτάῆδιη, αυοπιοίο 

Φ0} νυἱγίαα οἰαγυογοῦ Νὰ πηι ἀϊνῖιθ8 πιθιηογθ8, 5οιὶ 

αν ε|15 ορνίοπίθθ. Να 70} αἶνος αι ίοη) ογαὶ, 561 

θη ϑογνίοθηι πιδηιοι; ἀἰν 1125 Πα θαῖαι οἱ ἰϑνοῦαι, 

8δ6 ἀυπειπιδ, ΠΟ Β6Γν8 ΘΓΆϊ. ΕΘ πὶ δἰ οι 8:16 Ά ΓΙ 

Ῥοοπηϊατυτι δἰβρουδδίογ, οἷς [14 οιημπΐα ροσδι εὐ δί : 

ἨΟΙΙ πποιίο δον "ο ἢ γδρίθηβ, 866 οἰ) ϑυἃ ἐχοη 08 
ἠλτείθησ. Θυού86 π)2705 68ὲ : Π66 46 ργερβθηι 8 ζαῃ- 

. θοῦδι, υἱὲ Ηἰς ὀδείαγαι εἐΐεθι : δὲ ἰφίαίμδ εἰπε, ομοά 
“κα πεϊλὶ φεεόπὶ ἀἱο ι (δον. δ1. 85); ἰἀδοφιῃο {|| Φ 

δικοί 5 βοὴ ἀοίυἱ!. Αἱ Π0κᾺ 14.|68 οι 6 (ἰΥἱ 168 δυμὶ : 
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80 ελρίϊν5 αυΐϊδακίἑαι ἀείογία8 δὔδοι!, τηδιροπα:, 
αυδ8ὶ (ὙΥΆΠΠΟ ἐπίάϑιη Δσεγῦο (Γἰθυῖ ρονάθηϊοδ. Νᾶπὶ 
αυδεοὶ ΔγΌΘΗ 4ΟΒΠΝΪΆΠῚ ἰρϑΟΓΌπι Δ ΠΊκ πὶ 3ΠΊΟΓ ΡΘΟῸ- 

ΠίϑΓΌΠΙ ἰπνΆ51}, οἱ πιϑινάδιΔ οπιηΐ μίϑπδ ἰπίαυίιαίο ἰη8 

᾿ρϑἷβ τη εἰξ χυρεϊἀΐθ : πεπιοηυδ 6βὶ φυΐ ἰρϑὶ που οὐίοτ- 
μαγεὶ. Νᾳ ἰἰδηθο ἴῃ ναπϑπὶ ρἐ ἐοδοριογὶβ. Νϑιη βοαγχόϊ 
ὕου8 βοηςαπιίδιη 101}, ἀἰχί 46 ποθὴ ροῦ56 ἤδη οἱ ἰ]- 

ἴλη βου υ όπι Πη8 ΘΟΠΟΌΓΓΟΓΕ. Νἕὰ ἀ͵085 6ΓΡΟ ἴω, ροα58 
ΘΟΠΟΊΓΓΟΡΟ. ὕδηι σηΐπι [6 ΓΆΡΘΓΟ, ἢἷ 5656 ΘΧΘρο  Γα 

7αθοδι; ἷς οαβίυπ) 6586, ἢ 6 [ογεϊοαγὶ; ο ἱμοθείαγὶ οἱ 

τηοηδ8 (6165 ΓΓυΐ, 1116 γοπέγοπι πηοάογασὶ; ἰἰ6 ἀ6- 

δρίοογΘ ργεδθηϊία, 1Π|6 115 ὨΡΟΓΟ; ἢΠΠ6 'ρ56 ΠΠΔΓΠΙΟΓΆ 

πιγασγὶ οἱ ογηδίοϑ ραγίοίοϑ δί4ι ἰδαυσαγίδ ; ̓ς {|8 
ἀδερίοογα οἱ ΡἢΠ]ΠΟϑορ ΐδτα ΟΟΙεΓα : 4φυθιηοάὰο ροβουοὲ 
Ἰαο οοηνθηϊγοῦ 

ὦ, Ομαγα ὧδ πιαθιομα σιαδὶ (6 ἀοηπῖπο ἰοφκαίωτν 
Οἠνϊβίας. θαηηια σα αἰυϊ 5 μανία. --- ΠΟ ροτγο ἀυεὶ- 
Πίι ΠιϑΠιθηλπ) γούᾶν!, πΌη αιοά μϑίιγα ἰδἰϊς αἱὲ, 

804} ο δογυ) 4υἱ 5656 ᾿Π δι) Οα γα πιϊδονίδι. δὰ 

εἰδὴ} Ὑη γοπὶ ἀθιπὶ τοδὶ, ἤθη ἃ αἰκηίίαια ἀοπι- 
πδηι18, δο ὃ βεγνιἐηι6η| πιδογὶδ; αυοά οπιηὶ 5}. 
ΡΠ οἷο Ρα͵ι8 δϑί, δὲ δηῖδ 8} οἰ πὶ ροίδδὶ σδριίνεμη 
ε]οἶδο!. Ουθ05 δηΐπὶ ἀπ πμ8ι}9 ΠΟΥ Ογ 68 ποῃ [ιδεὴις 
ἰδ, φηὶ θουπὶ ἀοιηέηεπι ᾿ΔθΘηί68, ἃ [8 πιδηςξεθὶθ 

110 τοῖο δὰ ψγαν  βϑ:μηδη) 56 ἰγγδιιηίθγι ἰΓδηβίο- 
Ρυηΐ δυυϊσοηά!, ουὐπὶ ἰδηίυπι ᾿ς ἀπ γπιδηίυπι εἰΐληα 
ἰπ ἰεγγὰ δοοἰρίδηι ἢ Νὰπη) ᾿ἶπε ἀδιηηυπι ἱπφοηβ, {{ξ 65, 
το  οδιἰα, σομοογιἰθη 68, ἰθογαβ, ΠῚ Π)88 οὐ οἶι85, οἱ 

ᾳυσά οπιηΐυπ ρΓιν15βίπηυπὶ 6βὲ, || τηλπηοηδ δοῦν 

ἃ δΌΡΘΓΩΪΒ "οπὶβ ποϑ ἀο)ίεϊ! ᾽, (ὐπὶ ἰχίιυν οχ ἐΐδθ 

ΟΠιηΐ}119 οϑβϑίοπαβϑεθὶ ἡμ8η18 υἱ 139 ὁχ ῥΘΟΙΠΙΆΓυΙΝ 

οοπιοηρίυ ῃγονυδηϊγοὶ ἐλ 88 ᾿ρβω Ροουηϊλρυῆι δι5ῖο- 

ἀΐληι, εἰ δά δηΐιηα: νοἰυρίϑίοηι, οἱ δὰ ἢ ]Ἰοδορίνῖ48 

Ῥοβϑι) 88 0Π0Π), οἱ" 2) μἰοίαιἷδ ἐμ εἰλη), ἀδάηεπὶ ργουϑι, 

ἱρβαπ) γθηϊ, 46 48 δι ποηθί, ροβ66 ον. [1:86 δεὶπι 

ἰοσὶ8. ([ογοπβ ομϊπια ΓΙῸ δδὶ., 0) πιούθο υἱ ἃ 

Ῥγποίρδγο, δοιὶ οἰΐδη) Ροββϑι "ἃ γοάάθγα ; ἰάθοηαα 5ἰ6 
Ρογχίι : 4}, Νοίιε «οἰ οὶ 6486 ἀπίῃ! υεδίγα, φιδά 

πιαπαάπεεῖίς. Νὰ δὐΐη αἰσογοηὶ, θυϊά οΥζο ἢ 5ὶ οπιηὶὰ 

Ργοἠιεΐδινυϑ, συυπίοο Υἱγαγα ροίογσουβ 7 ἰυἷς οὑ}6- 
εἰἰοιἑ υρρογίμθ οδοινγ , ϑίουϊ δ ἢ δὶ 4 ρνὶπείρὶο 

ἀἰχίϑβοι, Νοίϊι6 εοἰ εἰ 6686, πηο  δ51118 Β6ΓΠ0 γἱἷδιι 

οϑϑδὶ : δἷς ροκίφυδπι οϑἰδηθὶϊ ΡΟΓΗΙΟἰΘΠΊ ΘΧ Ἀπιογα 86» 
οὐπ αν ρϑγίλ, ορία (δοΐοτι ροβίθα ἰιογιδι οη θη) 

Δα νοὶ, ἸΔΘοαιθ πο πιράο ἀἰχὶὶ, Νοίϊιε εοἰἐἰεὶ ὶ δέξο, 

δοὰ δάαίϊα ολιιϑ8, δὶς ρυθοορίιηι οχί δ, Οὐ ΘηΜἢ 

ἀϊχίββθοι, Νοη μοιεειὶϑ δὺο δεγυῖγα οἰ ηϊαθπόπα;, 5ιι» 
ἱπυχῖ! : Ῥγορίοτθα ἀἶςο υοὐῖδ, ποίεε το Π εἰ ἐκεφα. Ῥγο- 
νίογεα, αυᾶτο  ῬΓΟΡΙΟΡ 5618 ἀππηηιπ). Νϑηι 6 οπΐ μι 

ἰ ρϑοιη 18 ἰαμπ| πο χἃ δὲ, 56εἰ οἰἶαπι ἢ ργδβοί μυ 18 

ρἰψα Ἰηδίρίίυν, οἰἴαι Οχ 5401}. Δηιν δδίοιθ. ΝΠι γο8 
ἃ δόο σγοιίογο, συγλογα, δηιαίυγα ασ)]εἰηϊ. ἔγο- 

νίεγεα ἀϊοο υοὐῖε, Νοίμιε εοἰ ον ὲ ε86ε. ()Λυοιΐδιη επὶνιὶ 

ἰηφοηβ ποουμιδηίυπι οὐἰοηϊ, ρμγαοερίαη) οχίθηαϊ,. 

Νοη τηοῦο ἐπὶ ὕομὰ οὐΐοογο ᾿υμεί, δ οἰΐδπι ἀδ δ- 

οσεβωγίο οἷο βο  ]οίιοβ θ86 νείδι, ἀΐθοηβ : Νοίδιέ 
«οἰ ολιὶ 6586 απίπα; υέεῖταΣ, φμὶά πιαηάιιοεῖϊδ. Νοη 4υοὲ 

1 Ἑά. Οδπίδον., οὐὐα8 Οτθοδ ΘΧρΓΘ58.Η108 : Εἰ 4. ων» 
(φουὶ βογνὶι πιδίηοθ) ὀχεία α δμρενγοὶς ἐοηΐδ, ἐμ φϑὶ, 
δεγτυϊἶο Βεὶ. 
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δερώτερα. Ῥί γὰρ τῶν νῦν εἰρημένων φοδερώτερον, εἴγε 
μέλλοιμεν τῆς τοῦ Χριστοῦ δουλείας ἐχπίπτειν διὰ τὰ ἢ 
χρήματα : τί δὲ ποθεινότερον, εἴγε "' μέλλοιμεν αὐτῶν 
ὑπεριδόντες ἀκριδῆ τὴν πρὸς αὑτὸν εὔνοιαν ἔχειν καὶ τὸν 
ἀγάπην; Ὅπερ γὰρ. ἀεὶ λέγω, τοῦτο χαὶ νῦν ἐρῶ, ὅτι δι᾽ 
ξχατέρων ὠθεϊΐ τὸν ἀχροατὴν εἰφ τὴν ὑπαγχοὴν τῶν λεγο- 
μένων, χαὶ διὰ τῶν ὠφελίμων, καὶ διὰ τῶν βλαδερῶν᾽ 
καθάπερ. ἰατρὸς ἄριστος, καὶ τὴν ἐκ τῆς ἀπροσεξίας 
νόσον, καὶ τὴν ἀπὸ τῆς ὁπαχοῆς ὑγείαν ἐνδειχνύμενος. 
ρα γοῦν οἷον πάλιν δείχνυσι τὸ κέρδος τοῦτο, καὶ πῶς 
χκατασχευάζει τὸ συμφέρον ἀπὸ τῆς τῶν ἐναντίων ἀπαλ- 

χαγῆς. Οὐ γὰρ τοῦτο μόνον ὑμᾶς βλάπτει, φησὶν, ὃ 
φᾳλοῦτος, [269] ὅτι λῃστὰς ὁπλίζει χαθ᾽ ὑμῶν, οὐδ᾽ ὅτι 
τὸν νοῦν σχοτοῖ μετ᾽ ἐπιτάσεως ἁπάσης" ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ 

«ἧς δουλείας ὑμᾶς ἐχδάλλει τοῦ θεοῦ, αἰχμαλώτους τῶν 

ἀψύχων χρημάτων ποιῶν, χαὶ ἑχατέρωθεν βλάπτων, χαὶ 
τῷ δούλους ποιεῖν ὧν χρατεῖν ἔδει, καὶ τῷ τῆς δουλείας 
ἐχδάλλειν τοῦ Θεοῦ, ᾧ μάλιστα πάντων δουλεύειν ἀναγ- 
καῖον ὑμῖν. Ὥσπερ γὰρ ἐχεῖ διπλὴν ἔδειξε τὴν βλάδην, 
«ᾧ χαὶ ἐνταῦθα τιθέναι, ὅπου σὴς ἀφανίζει, χαὶ ἐχεῖ μὴ 
τιθέναι, ἔνθα ἀνάλωτος ἣ φυλακή" οὔτω χαὶ ἐνταῦθα 
διπλῆν δείχνυσι τὴν ζημίαν, χαὶ δι᾽ ὧν ἀφέλχει τοῦ 
Θεοῦ, καὶ δι᾽ ὧν ὑποτάττει τῷ μαμωνᾷ. ᾿Αλλ᾽ οὐχ εὖ- 
θέως αὐτὸ τίθησιν, ἀλλ᾽ ἀπὸ χοινῶν αὐτὸ πρῶτον κατα- 
σχενάζει λογισμῶν, οὕτω λέγων" Οὐδεὶς δύναται δυσὶ 
κυρίοις δου.Ἰεύειν" δύο τοὺς τὰ ἐναντία ἐπιτάττοντας 

λέγων ἐνταῦθα. Ἐπεὶ εἰ μὴ τοῦτο εἴη, οὐδὲ δύο ἂν εἶεν. 
Καὶ γὰρ Τοῦ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρ- 

δία καὶ ἡ γυχὴ μέα" καίτοι εἰς πολλὰ σώματα ἧσαν διῃ- 
ρημένοι, ἀλλ᾽ ὅμως ἡ ὁμόνοια τοὺς πολλοὺς ἕν ἐποίησεν. 
Εἶτα ἐπιτείνων αὐτὰ, φησῖν " οὐ μόνον οὐ δουλεύσει, ἀλλὰ 
χαὶ μισήσει καὶ ἀποστραφήσεται. Ἢ γὰρ τὸν ἔνα μι- 
αήσει, φησὶ, χαὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει" ἣ ἑνὸς "ϑ 
ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. ἹΚαὶ δοχεῖ 
μὲν δεύτερον εἰρῆσθαι τὸ αὐτό" οὐ μὴν "5 ἁπλῶς οὕτως 
αὐτὸ συνέθηκεν, ἀλλ᾽ ἵνα δείξῃ ῥᾳδίαν οὖσαν τὴν ἐπὶ τὸ 
βέλτιον μεταδολήν. “ἵνα γὰρ μὴ λέγῃς " ἐδουλώθην ἅπαξ, 
ἐτυραννήθην ὑπὸ τῶν χρημάτων " δείχνυδιν ὅτι δυνατὸν 
μεταθέσθαι, καὶ δ΄, ὥσπερ ἐκεῖθεν ἐπὶ τοῦτο, οὕτω καὶ 
ἐντεῦθεν ἐπ᾽ ἐχεῖνο ἐλθεῖν. Εἰπὼν τοίνυν ἀορίστως, ἵνα 
πείσῃ τὸν ἀχροατὴν ἀδέχαστον χριτὴν γενέσθαι τῶν λε- 
γομένων, καὶ ἀπ᾽ αὑτῆς τῶν πραγμάτων τῆς φύσεως 
τὴν ψῆφον ἐξενεγχεῖν, ὅτε ἔλαδεν αὐτὸν συμφωνοῦντα, 
τότε χαὶ ἑαυτὸν ἀποχαλύπτει. Ἐπήγαγε γοῦν" Οὐ δύ- 
γασθε Θεῷ δου.λεύειν καὶ μαμωνᾷ. Φρίξωμεν ἐννοή- 
σαντες δ τἰ παρεσχευάσαμεν τὸν Χριστὸν εἰπεῖν, χαὶ 

μετὰ Θεοῦ θεῖναι τὸν χρυσόν. Εὶ δὲ τοῦτο φριχτὸν, τὸ διὰ 
τῶν ἔργων γίνεσθαι, χαὶ προτιμᾶσθαι τοῦ φόδου τοῦ 
Θεοῦ τὴν τοῦ χρυσοῦ τυραυνίδα, πολλῷ" φριχωδέστερον. 
Τί οὖν; ἐπὶ τῶν παλαιῶν οὐχ ἦν τοῦτο δυνατόν - Οὐδα- 
μῶς. Πῶς οὖν ὁ ᾿Αδραὰμ, φησὶ, πῶς ὁ Ἰὼδ. εὐδοχί- 
μησε ; Μή μοι τοὺς πλουτοῦντας εἴπῃς, ἀλλὰ τοὺς δου- 
λεύοντας. Ἐπεὶ χαὶ ὁ Ἰὼδ πλούσιος ἦν " ἀλλ᾽ οὐχ ἐδού- 
λευε τῷ μαμωνᾷ, ἀλλ᾽ εἶχεν αὐτὸν χαὶ ἐχράτει, χαὶ δε- 
σπότης, οὐ δοῦλος ἦν. “Ὥσπερ οὖν ἀλλοτρίων οἰχονόμος 
ὧν χρημάτων, οὕτω πάντα ἐχεῖνα ἐκέκτητο, οὐ μόνον 
πὰ ἑτέρων οὐχ ἁρπάζων, ἀλλὰ χαὶ τὰ " ἴδια. προϊέμενος 
“οἷς δεομένοις. Καὶ τὸ δὴ μεῖζον, ὅτι οὐδὲ παροῦσιν 
ἔχαιρεν" ὃ καὶ ἐδήλου λέγων " Εἰ χαὶ εὑφρράνθην πο.1- 
«1οῦ πιούτου μοι γεγομέγου" διὰ τοῦτο οὐδὲ ἤλγησεν 

δ᾽ εἴγε] εἰ .Α. οἱ οοΥγ, Β: 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΣῸΝ ΠΟ... ΧΧΙ. αἱ. ΧΧΉ, 40 

ἀπελθόντος. ᾿Αλλ᾽ οὐχὶ νῦν τοιοῦτοι οἱ πλουτοῦντές εἶδ:", 

ἀλλὰ καὶ παντὸς ἀνδραπόδου χεῖρον διαχείμενοι, γαθά- 
περ τυράννῳ τινὶ χαλεπῷ [970] φόργυς ἄγοντες. Ὥσπερ... 
γὰρ ἀχρόπολίν τινα αὐτῶν καταλαδὼν τὴν διάνοιαν ὁ. 
τῶν χρημάτων ἔρως, τὰ πάσης παρανομίας γέμοντα 
ἐπιτάγματα ἐχεῖθεν αὐτοῖ: χαθ᾽ ἐχάστην πέμπει " τὴν. 
ἡμέραν, χαὶ ὁ παραχούων οὐδείς, Μὴ τοίνυν περιττὰ. 
φιλοσόφει. Καὶ γὰρ ἀπεφήνατο ἅπαξ ὁ θεὸς, καὶ εἶπεν 
ἀδύνατον εἶναι ταύτην χἀχείνην συμδῆναι τὴν δουλείαν. 
Μὴ τοίνυν σὺ λέγε, ὅτι δυνατόν. “Ὅταν γὰρ ὁ μὲν ἁρπά- 
ζεῖν χελεύῃ, ὁ δὲ τὰ ὄντα ἀποδύεσθαι" ὁ μὲν σωφρονεῖν, 
ὃ δὲ πορνεύειν" ὁ μὲν μεθύειν χαὶ τρυφᾷν, ὁ δὲ γαστρὸς 
κατέχειν " χαὶ ὁ μὲν ὑπερορᾷν τῶν ὄντων, ὁ δὲ προση- 
λῶσθαι τοῖς παροῦσιν“ ὁ μὲν θαυμάξειν μάρμαρα χα. 

«τοίχους χαὶ ὁρόφους, ὁ δὲ ταῦτα ἀτιμάξειν, τιμᾷν δὲ 
φιλοσοφίαν, πῶς δυνατὸν ταῦτα συμθῆναι: 

8’. Κύριον δὲ ἐνταῦθα τὸν μαμωνᾶν ἐχάλεσεν.. οὗ, διὰ. 
τὴν οἰχείαν φύσιν, ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν ὑποχλινομένων αὑτῷ 
ταλαιπωρίαν. Οὕτω χαὶ τὴν χοιλίαν Θεὸν χαλεῖ, οὐχ ἀπὸ 
τοῦ τῆς δεσποίνης ἀξιώματος, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς τῶν δουλευ-- 
ὄντων ἀθλιότητος" ὃ πάσης χολάσεως χεῖρόν ἐστι, χαὶ πρὸ. 
τῆς χολάσεως ἰχανὸν τιμωρήσασθαι τὸν ἁλόντα. Ποέων γὰρ 

χαταδέχων οὐχ ἂν εἶεν ἀθλιώτεροι οἱ τὸν Θεὸν δεσπότην 

ἔχοντες, καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρου βασιλείας ἐχείνης ἐπὶ τῆν. 

χαλεπὴν αὐτομολοῦντες τνραννίδα, καὶ ταῦτα τοσαύτης 

ἀπὸ τοῦ πράγματος βλάδης χαὶ ἐνταῦθα γινομένης ; Καὶ 

γὰρ ζημία ἄφατος ἀπὸ τοῦ πράγματος, καὶ δίχαι, χαὶ 

ἐπήρειαι, χαὶ ἀγῶνες, χαὶ πόνοι, χαὶ ψυχῆς πήρωσις " 
καὶ. τὸ πάντων χαλεπώτερον, ὅτι τῶν ἀγαθῶν ἐχπίπτει 
«ὧν ἀνωτάτω, ὅπερ ἐστὶν ἡ τοῦ Θεοῦ δουλεία "5. Διδά- 
ξας 5 τοίνυν διὰ πάντων τὸ συμφέρον τῆς τῶν χρημά-. 
τῶν ὑπεροψίας, καὶ πρὸς αὐτὴν τῶν χρημάτων τὴν φυ-. 
λαχὴν, καὶ πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς ἡδονὴν, χαὶ πρὸς τὴν . 
τῆς φιλοσοφίας χτῆσιν, χαὶ πρὸς τὴν τῆς εὐφεθείας 
ἀσφάλειαν, χατασχενάζει λοιπὸν ὅτι καὶ δυνατὴ αὕτη ἡ - 
παραίνεσις. Τοῦτο γὰρ μάλιστα νομοθεαίας ἀρίστης, τὸ 
μὴ τὰ συμφέροντα μόνον ἐπιτάττειν, ἀλλὰ χαὶ δυνατὰ 
αὐτὰ ποιεῖν. Διὰ τοῦτο χαὶ ἐπάγει, λέγων" ἈΑΪὴ μερι- 
μνήσητε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε. “ἵνα γὰρ. μὴ.- 
λέγωσι" Τί οὖν ; ἂν πάντα ῥίψωμεν, πῶς δυνησόμεθα. 
ζῆσαι; πρὸς ταύτην λοιπὸν ἴσταται τὴν ἀντίθεσιν σφό- 
δρα εὐχαίρως. “Ὥσπερ γὰρ εἰ παρὰ τὴν ἀρχὴν εἶπε, Μὴ. 
μεριμνήσητε, ἔἐδόχει βαρὺς εἶναι ὁ λόγος" οὕτως 
ἐπειδὴ ἔδειξε τὴν λύμην τὴν ἐγγινομένην ἀπὸ τῆς φιλαρ- 
γυρίας, εὐπαράδεχτον λοιπὸν ποιεῖ τὴν παραίνεσιν. 
Διόπερ οὐδὲ νῦν ἁπλῶς εἶπε, Μὴ μεριμγήσητε, ἀλλὰ. 
τὴν αἰτίαν προσθεὶς, οὕτω τοῦτο ἐπέταξε. Μετὰ γὰρ τὸ 
εἰπεῖν, Οὐ δύνασθε Θεῷ δον.δύειν καὶ μαμωνᾷ, 
ἐπήγαγε" Διὰ τοῦτο «2έγω ὑμῖν, Μὴ μεριμγήσητϑ.. 
--- Τοῦτο, ποῖον ; Τὸ τῆς ζημίας ἄφατον. Οὐδὲ γὰρ ἐν. 

,. χρήμασι μόνον ὑμῖν ἡ βλάδη, ἀλλὰ «καὶ ἐν τοῖς χαιριω» 
τάτοις ἡ πληγὴ. καὶ τῇ τῆς σωτηρίας ὑμῶν ἀνατροπῇ. 
Τοῦ γὰρ ποιήσαντος ὑμᾶς χαὶ χηδομένον χαὶ φιλοῦντος 
ἐχδάλλει Θεοῦ. Διὰ τοῦτο «ἰέγω [3211] ὑμῖν, μὴ μερι- 
μγήσητε. Ἐπειδὴ γὰρ τὴν βλάδην ἔδειξεν ἄφατον, χαὶ "δ΄ 
ἐπιτείνει λοιπὸν τὸ ἐπίταγμα. Οὐδὲ γὰρ τὰ ὄντα. χελεύει . 
ῥίπτειν μόνον, ἀλλὰ μηδὲ ὑπὲρ τῆς -ἀναγχαίας μερι- 
μνᾶν τροφῆς, λέγων " Ἠὴ μεριμνήσητε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, 
τί φάγητε. Οὐχ ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ τροφῆς δεῖται " ἀσώματος 
γάρ 5" ἀλλὰ κατὰ τὴν χοινὴν ἐφθέγξατο συνήθειαν. Εἰ 

“ ἐνὸς] τοῦ ἑνὸς Α. 5 οὐ μὴν] αὑτὸς δὲ οὐχ Α. 5" χαὶ οπι. Β. (ὑ. Ὁ. Ε. Εἰ. Μοχ 
οηι. Ἑἀἀ. " ἀδιορίστως αν. Βοη. 55 ἐννοοῦντες Α. δ᾽ τὰ πέμπει] α4. ποιεῖν Κἀἀ. 55 Υυγοὸ Ἰερίιυν ὅτι τῶν ͵ 

ἀγαθῶν ἐχπίπτειν ποιεῖ. τῶν ἀνωτάτω ἡ τοῦ μαμωνᾶ δουλεία. ΑἸιογαπι ἰοοιΙοποπι, 4υδτ δὰ πιαγρίποπι δϑίερϑπὶ.. 
Ἐπ ογοϑ, ᾿ΘΏ ΕΓ ΟΠ Π08 πιοὶ, ργοίον Α., οἱ γυολά Ροϑίοσίογοη ρατίοπι οἰΐδηι [ΠΙΟΥΡΓΘΙ68.; ἀδ Ἰμὐρνὸ ὩΘΏ 54} 
Οὐρία, "᾽ Δξίξας ἔρ. ἀμ. δ9 χαὶ οη. ἃ. 5! γάρ] δᾷά. ἐστι Εἰὰ. οοπίτα Ερ. ΤΒοοθΙ. οἱ ἑοἀ. 
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γὰρ καὶ μὴ δεῖται τροφῆς. ἀλλὰ ἄλλοις οὐχ ἂν 53 ἀνάσχοιτο 

μένειν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ᾽ ἣ τρεφομένομ αὐτου. Καὶ 

τοῦτο εἰπὼν, οὐχ ἁπλῶς αὐτὸ τίθησιν, ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα 

λογισμοὺς ἀνακινεῖ᾽ τοὺς μὲν ἐχ τῶν ὑπηργμένων ἡμῖν 

ἤδη, τοὺς δὲ ") ἐξ ἑτέρων παραδειγμάτων. ᾿Απὸ μὲν τῶν 

ὑπηργμένων, οὕτω λέγων " Οὐχὶ πιλέον δ" ἐστὶν ἡ 

ψυχὴ τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; Ὃ 

τοίνυν τὸ μεῖζον δοὺς, πῷς τὰ ἔλαττον οὐ δώσει ; ὁ τὴν 

τρεφομένην αάρχα διαπλάσάς, τῶς τὴν τροφὴν οὐ παρ- 
ἐξει ; Διόπερ οὐδὲ ἁπλῶς εἶπε, Μὴ μεριμγήσητε τί 

φάγητε καὶ τί ἐγδύσησύς, ἀλλὰ, Τῷ σώματι, καὶ, Τῇ 

ψυχῇ" ἐπειδὴ ἀπ᾽ αὐτῶν ἔμελλε τὰς ἀποδείξεις ποιεῖ- 

θαι, χατὰ σύγκρισιν τὰν λόγον προάγων. ᾿Αλλὰ τὴν 

μὲν ψυχὴν ἅπαξ ἔδωχε, χαὶ μένει τοιαύτη " τὸ δὲ σῶμα 

καθ᾽ ἐχάστην ἐπιδίδωσι τὴν ἡμέραν. ἽἌπερ οὖν ἀμφό- 

τερα ἐνδειχνύμενος, χαὶ τῆς μὲν τὸ ἀθάνατον, τούτον "ὅ 

ὃὲ τὸ ἐπίκτρον, ἐπήγαγε λέγων " Τίς δύναται ἐξ ὑμῶν 

προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; Καὶ 

τὴν Ψυχὴν σ'γὴσας, ἅτε οὐ λαμβάνουσιν ἐπίδοσιν, περὶ 

τοῦ σώματος διελέχθη μόγον " ἀπὸ τούτου χὰἀχεῖνο δηλῶν, 

ὅτι οὐὰ ἡ τροφὴ ἀὐτὸ αὔξει, ἀλλ᾽ ἡ «τοῦ Θεοῦ πρόνοια. 

ὮὋ καὶ δι ἄλλων δηλῶν ὁ Παῦλος ἔλεγεν" Ὥστε οὔτε 

ὁ φυτεύων, οὔτε ὁ ποτίζων ἐστί τι, ἀ.1..᾽ ὁ αὐξάνων 

Θεός. ᾿Απὼ μὲν οὖν τῶν ὑπηργμένων οὕτω προέτρε- 

ψεν" ἀπὸ δὲ ἑτέρων παραδειγμάτων, ᾿Εμδιλέψαεε εἰς 

τὰ πετειγὰ τοῦ οὐρανοῦ, λέγων. Ἵνα γὰρ μὴ λέγη 

τις, ὅτι ὠὡφελοῦμεν μεριμνῶντες, χαὶ ἀπὸ τοῦ μείζονος 

καὶ ἀπὸ τόδ ἐλάττονος αὐτοὺς ἀποτρέπει" τοῦ μείζονος 

μὲν, τῇφ Ψυχῆς χαὶ τοῦ σώματρξ" τοῦ ἐλάττογος δὲ, τῶν 

πετει)ῶν, Εἰ ᾿γὰρ τῶν σφύδηα καταδεεστέρων τοσοῦτος 

λόγος αὐτῷ, πῶς ὑμῖν οὐ δώσει ; φησίν. Καὶ πρὸς μὲν 

τούτους οὕτως" ὄχλος γὰρ ἣν τέως δημώδης" τῷ διαδό- 

λῳ δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ πῶς ; Οὐχ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ 55 

ζήσεται ἄνθρωπος, ἀ.1.᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐχπορευο- 

ἐένῳ διὰ στόματος Θεοῦ. Ἔνταῦθα δὲ τῶν ὀρνίθων 

μέμνηται, καὶ σφόδρα ἐντρεπτικῶς" ὅπερ μεγίστην εἰς 

παραινέσεως λόγον ἔχει τὴν ἰσχύν. ᾿Αλλὰ γὰρ εἰς 

τοσοῦτον ἀνοίας Ὦλθόν τίνες τῶν ἀσεδῶν, ὡς χαὶ ἐπιλαδέ- 

σθαι τοῦ παραδείγματος. Θὺ γὰρ ἔδει, φησὶ, προαίρεσιν 

ἀλεΐφοντα, ἀπὸ φυσ'χῶν πλεονεχτημάτων εἰς τοῦτο 

ἐνάγειν" ἐχείνοις γὰρ τοῦτο χατὰ φύσιν πρόσεστι, φησί. 

“γ΄. Τί οὖν πρὸς τοῦτο ἂν εἴποιμεν ; Ὅτι εἰ χαὶ χατὰ 

οὐδιν ἐχείνοις πρόσεστιν, ἀλλὰ δυνατὸν χαὶ ἡμῖν ἐχ 

Ἀροαιρέσεως γενέσθαι Γ΄ τοῦτο. Οὐδὲ [272] γὰρ εἶπεν 55, 

ἐμδλέψατε ὅτι: πέταται τὰ πετεινὰ, ὅπερ ἀδύνατον ἣν 

ἀνθρώπῳ' ἀλλ᾽ ὅτι τρέφεται χωρὶς μερίμνης, ὅπερ χαὶ 

ἐμῖν, ἐὰν ἐθέλωμεν, εὔχολον χατορθωθῆναι. Καὶ τοῦτο 

ἔδειξαν οἱ διὰ τῶν ἔργων αὑτὸ ἀνύσαντες. Διὸ δὴ ἄξιον 

ἀάλώτα θαυμάται τὴν τοῦ νομοθέτου σύνεσιν, ὅτι ἐξ 

ἀνθρώπων ἔχων τὸ ὑπόδειγμα παρασχεῖν, χαὶ δυνάμενος 

εἰπεῖν τὸν Ἠλίαν, καὶ τὸν Μωῦΐσέα, καὶ τὸν Ἰωάννην, 

γαὶ ἑτέρους τοιούτους μὴ μεῤιμνήσαντας, ἵνα αὐτῶν 

καθάψηται 9, τῶν ἀλόχων ἐμνημόνευσεν. Εἰ μὲν γὰρ 
εἴπε τοὺς διχαΐους ἐχείνους, εἶχον ᾿οὗτοι λέγειν, ὅτι 

οὐδέπιύ χατ᾽ ἐχείνους γεγόναμεν: Νυνὶ δὲ σιγήσας αὖ- 

κοὺς, χαὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καραγαγὼν, πᾶσαν 

αὐτῶν ἐξέκοψε πρόφασιν, χαὶ ἐνταῦθα παλαιὸν μιμού- 

5, ΤΘΑΝΝΙΒ ΟΠΎΘΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΉΙΕΡ. ΟὈΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4908 

μενος νόμον. Καὶ γὰρ καὶ 4“ ἡ Παλαιὰ Διαθήχη χαὶ 
πρὸς τὴν μέλισααχ πέμπει, χαὶ πρὸς τὸν μύρμηχα, καὶ 
πρὸς τὴν τρυγόνα, καὶ πρὸς τὴν χελιδόνα. Οὐ μιχρὸν 
δὲ χαὶ τοῦτο τιμῆς δεῖγμα, ὅταν ἅπερ ἐχεῖνα ἀπὸ φύσεως 
ἔχει 5', ταῦτα δυνώμεθα ἡμεῖς κατορθοῦν τῇ προαιρέσει, 
Εἰ τοίνυν τῶν δι᾽ ἡμᾶς τοσαύτην ποιεῖται πρόνοιαν, 
πολλῷ μᾶλλον ἡμῶν" εἰ τῶν δούλων, πολλῷ μᾶλλον τοῦ 
δεσπότον. Διὰ τοῦτο ἔλεγεν. ᾿Εμδιέψατε εἰς τὰ κε- 
τειγά" χαὶ οὐκ εἴπεν, ὅτι οὐ χαπηλεύουσιν, οὐδὲ ἐμπο- 
ρΞύοντα!" ταῦτα γὰρ τῶν σφόδρα ἀπειρημένων ἧν᾽ ἀλλὰ 
τί 53, Οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσι. Τί οὖν; οὐ δεῖ 
σπείρειν ; φησίν. θὺχ εἴπεν, ὅτι σπείρειν οὐ δεῖ, ἀλλ᾽ ὅτι 
μεριμνᾷν οὐ δεῖ" οὐδ᾽ ὅτι ἐργάζεσθαι οὐ χρὴ. ἀλλ᾽ ὅτι 55 
μικρόψυχον εἶναι χαὶ χατατείνειν ἑαυτὸν ταῖς φρὺντία 
σιν οὐ χρή. Ἐπεὶ καὶ τρέφεσθαι ἐχέλευσεν, ἀλλὰ μὴ 
μεριμνῶντας. Τοῦτον χαὶ ὁ Δαυϊὸ ἄνωθεν προχατα- 
δάλλεται τὸν λόγον, αἰνιγματωδῶς οὕτω λέγων ᾿Αγοί- 

γεις σὺ τὴν χεῖρά αον, καὶ ἐμπιπλᾷς πᾶν ζωον 
εὐδοκίας" χαὶ πάλιν", Τῷ διδόντι τοῖς κκήγεσε τρο- 
φὴν αὐτῶγ;, καὶ τοῖς γερσροῖς τῶν κοράχωγν τοῖς ἐπι- 
καμϊουμένοις αὑτόν. Τίγες οὖν οὐχ ἐμερίμνῃησαν “δ; φη» 
σίν. Οὐχ ἤχουσας ὅσους “5 παρήγαγον τῶν διχπαίων ; Οὐχ 
δυᾶς μετ᾽ ἐχείνων τὸν Ἰαχὼδ ἀπὸ τῆς πατρῴας οἰκίας 
γυμνὸν ἁπάντων ἀναχωροῦντα ; οὐχ ἀχούεις αὑτοῦ εὐχο- 
μένου χαὶ λέγοντος: Ἐὰν δῴη μοι Κύριος ἄρτον φα- 
γεῖν, καὶ ἱμάτιον περιδωλέσθαι ; ὅπερ οὐχὶ μεριμνῶν- 

τος, ἀλλὰ παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ πᾶν ζητοῦντος ἣν. Τοῦτο 

χαὶ οἱ ἀπόστολοι χατώρθωσαν, ἅπαντα ῥέψαντες, χαὶ 
μὴ μεριμνήσαντες: χαὶ οἱ πενταχισχίλιοι, χαὶ οἱ 
τρισχίλιοι “΄, Εἰ δὲ οὐχ ἀνέχῃ, τοσούτων ἀχούων ῥημά- 
των, ἀπολῦσαι σαυτὸν τῶν χαλεπῶν τούτων δεσμῶν, τὸ 
ἀνόνητον τοῦ πράγματος ἐννοήσας, χατάλυσον τὴν φρον- 

τίδα. Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, φησὶ, μεριμνῶν δύναται προσ- 
θεῖγαι ἐπὶ τὴν ἡλικίἀν αὐτοῦ πῆχυν ἔνα; Εἶδες “ 
κῶς ἀπὸ τοῦ φανεροῦ χαὶ τὸ ἀφανὲς χατάδηλον ἐποέη- 

σεν; Ὥσπερ γὰρ τῷ σώματι, φησὶν, οὐδὲ μικρὸν προ 
θεῖναι δυνήσῃ μεριμνῶν" οὕτως οὐδὲ τροφὴν συναγαγεῖν, 

εἰ [215] καὶ οὕτω νομίζεις. ᾿Απὸ τούτον δῆλον, ὅτι οὐχὶ 
ἡ ἡμετέρα σπουδὴ, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ Θεοῦ πρόνοϊα, καὶ ὲν οἷς 
δοχφῦμεν ἐνεργεῖν, τὸ πᾶν ἁνύει᾽ ὡς ἂν 5) ἐχεῖνος ἡμᾶς 

ἐγχαταλίπη, ὀὐ φροντὶς, οὐ μέριμνα, οὐ πόνος, οὐχ ἄλλο τι 
τῶν τοιούτων οὐδὲν φανεῖταί ποτε, ἀλλὰ πάντα οἰχήσεται, 

δ΄. 195 Μὴ τοΐνυν νομίζωμεν ἀδύνατα εἶναι τὰ ἐπιτά- 
γματα’ πολλοὶ γάρ εἶσιν οἱ κατορθοῦντες αὐτὰ χαὶ νῦν. 
Εἰ δὲ ἀγνοεῖς, θαυμαστὸν οὐδέν᾽ ἐπεὶ χαὶ Ἠλίας ἐνόμιξεν 
εἶναι μόνος, ἀλλ᾽ ἤχουσεν, ὅτι Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἐπτα- 
κισχιλίους ἄνδρας. Ὅθεν δῆλον ὅτι χαὶ νῦν πολλοὶ τὸν 

ἀποστολιχόν εἰσιν ἐπιδειχνύμενοι βίον, χαθάπερ χαὶ οἱ 
τρισχίλιοι τότε, χαὶ οἱ πενταχισχίλιοι. Εἰ δὲ οὐ πιστεύο- 
μεν, οὐ παρὰ τὸ μὴ εἶγαι τοὺς κατορθοῦντας, ἀλλὰ παρὰ 
τὸ πολὺ τοῦ πράγματος ἀπέχειν. “Ὥσπερ οὖν ὁ μεθύων 
οὐχ ἂν εὐχόλως πιστεύσειεν, ὅτι ἐστὶν ἄνθρωπός τις 

οὐδὲ ὕδατος ἀπογευόμενος' χαίτοιγε καὶ τοῦτο πολλοὶ 
χατώρθωσαν ἐφ᾽ ἡ “κῶν Τ' μοναχοί: καὶ ὁ μυρίαις γυναιξὶ 
μιγνύμενος, ὅτι εὔχολον παρθενεύειν᾽ οὐδὲ ὁ τὰ ἀλλό- 
τρια ἁρπάζων, ὅτι χαὶ τὰ αὐτοῦ τις ῥᾳδίως προήσετα:" 
οὕτως οὐδὲ οἱ καθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν μυρίαις φροντίσιν 
ἑαντοὺς χατατήχοντες 1" οὐχ 15 εὐχόλως ἂν τοῦτο παρα- 

δι οἷς Εἰ. ἀλλ᾽ οὐχ ἂν ἄλλως Ερ. ἀλλ᾽ ὡς οὐκ ἂν (. νὰ ΚΕΝ ἄλλως οὐχ ἂν (οπι. ἀλλά). ΡγΟ ἄλλως Βοϊδὶο ρἰαςυὶ! 

λ)λ' ὅμως. δ"οὖῦς μὲν... οὺὃς δὲ Ἁ. οὖς μὲν... τοὺς δὲ 
Ε.. ΕἸ ΠΛῊΝ ενέσθαι Εἀὰ. 55 εἶπεν! δά(. ὅτι (. Ὦ. μ᾿». ρ. πέτεται Α. 

Βά4. 5: ἔχει) δὶς ΒΒ. ἢ. Ε΄. νυΐϊρο ἔχῃ. πιοχ δυνάμεθα Β, Ὁ. ".. Ε,. Ε, 58 ἀλλὰ τί ;] ἀλ 
δ ὙοτλΩ γι πάλιν υμν. ἐοὐά, ργωῖον Ε. μορμηίην πῃ ογθ58. “ἢ Τίς οὖν οὐχ ἐμε 

β6 πόσους 
εἰ ἔρ. ὧὦὖὐ νυ ]20. 
εμἷν (, Ε. Εν. 15 χατατείνοντες ἔ΄. 

ἅ. "7 χαὶ οἱ τρισχ. καὶ οἱ πεντ. ΔΛ. Ἐ. χαὶ οἱ τρισχ. αιν. Β. ἢ, 58 Εἶδες] Ἴδε ΕΜὰ. 
τὸ ἩΘΙΚΟΝ,. Ὅτε ἀφιστάμενος τοῦ πλευνεχτεῖν, δύναται ταχέως χαὶ ἐλεήμων γενέσ 

18 οὐχ 01). Α. ἢ. Ρ. παραδέξαιντο Δ. 

. 8 πλεῖον Β. δδ τούτου δίς Β. Ε. τοῦ οαὐἰοτί. δ΄ μόνον 
40 γαὶ ΟὨ). 

᾿ ὅτι Εἰἰά. 543 ὅτι) ἀά. μὴ Β. 
ἰμνησεν;; Ε΄. [Ἀν ηΠ05 ᾿ππῖοτρ 

4 Ὧν} ἐὰν }}). 
αι. Α. ᾿ 

δ χαθάψ' τὰ} δι, μᾶλλον Α. 
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απΐπγᾶ οἶδο οφοαὶ, ἰποογρογοα εηΐτν 68ι ; 56 ξομηπιηὶ 

Ιοηυσπὰϊ πῆογὰ ὑδι18 6ϑι. Εἰϑιηβὶ ἐπὶπι ΟἷθῸ ΠΟῺ 

εφοδί, παη μοίεδὶ ἴῃ ΦΟΓΡΟΓΘ ΠΙΠΘΓΟ, Ηἶδὶ ᾿ρβιτ ἢ» 

ἐγίαιαν. Ροβϑίφιλπι μο6 ἀἰχὶ!, ἤθη 5ἰπιρ} }οἶτ6 Ὁ θαυ θα, 

βοᾷ δίς οἰΐππι αὐτΓ γϑιοοὶ πὶ 8: συγ Δ} 6χ 18 

ἡπ8 δρυά πος δαηὶ, Δ|ἴ ἐσ 4115. ΘΧ δι 15 δι ηθπίῃΓ. 

Εχ ἰἰβ φυξ δρυὰ πο5 βυηὶ εἷς δἷϊ : Νόππε απίμια ρίμιδ 

ἐεί φμαηι δεοα, δἰ ςογριδ. μίμδ φιαπὶ υϑδίἰπιεπῖμια 2 Ουὶ 

ἰσίτυν Ἰὰ φιοά πιδὐιι5 6δι ἀδαΐ, φυοιποάο φυοὰ πίη 

δεῖ πον ἀδυϊ ἢ φαΐ σᾶγπθπ) 40: αἰϊίυν οἴϊογπιανί!, 

ιοπιοάο ᾿ρϑὶ δϑοδιῃ πο μγαθευῖι 7 [060 ποι! δἰ πιρ}}- 

οἷον ἀἰϊχὶς : Νοίϊ(6 οἰ οὶ ἐδε0, φιβ τπιαπαιπιορίῖς, αἱ 

γιιο ἱπαμαπιϊπὶ; 5:4. δἀδϊι, Οογροτὶ, οἱ, Απίπιω; αυ ᾶ 

ὁχ ἰμοὶδ αγαὰν δἅιρηιρὶα δυιημιυτιβ, ρ6. ὁομμραγἸοηθιῃ 

Ῥγοσδάθιβ. θεὰ διιΐδιδῃι αυϊάθιη δριποὶ ἀραϊ!, οἱ τπᾶ- 

π6ι Π]8 υἱ ἀλ[8 651; σογριο νογο δυρείυν φυοι!ἀϊ6. Ουοὰ 
αἰγυπιαυσυΐὶ οβίθ πα !, οἱ ἢ} ΠΠπ|5 ἐπ πηουιδ! ίοπν, ἢ} 
ιοἤυχϑιη πδίαγδσι ἀδοίταν" Θο δυ) ηρὶ!: 37 (ὁ κὲς 
Ροίοεί ἐς νοῦϊς αὐλίοργα εἰαίμτα! δι σμϑίμηι κπιπὶ ἢ Ὧ6 

δαὶπιᾶἃ ἰλο6η8, 4: ἱπογοηιθῶ Δ ΠΟ ΟΔρΡΕΓΘΙ, ἀ6 οΟΥ- 
βογὰ ἰδηίυπὶ ἀἰδδογυ : οχ. αὐ {ΠΠΠ|4 οβιθπάϊ!, ὨΘΙΡΘ. 

Βοη οἶθο ᾿ΠΠυὲ δυγοτί, 5οὰ,.)6ὶ ργονθηιίδ. (υοά οἰίδᾳ. 
Ῥρὺ α᾽ΐα βαυΐυβ ἀςπιοηβίγδῃβ ἀϊοθθαὶ : Πσίμγ πέημο φμὲ 
μίαπϑαιί, πέφιια μὲ τίσιιί, δε, αἰσιϊά, 404 φιὰ ἱπετε- 

τπϑμίμηι ἀαί, θεις (Ἰ. (ον. ὅ. 1). ΑὉ [15 ἰφίιον αυὰ ἐμὲ 

πο ὶξ δυὴὶ ἰἰ8 σομογίφιυβ 6ϑὶ : ἃ} 4}11}8 γθγῸ ὌΧ ΠΆΡΙΣ : 

Φφθ. Αεμίεἰ(6 νοἰ(α(ἱα εαἰΐ, ἱπαυΐ!. Νἧα 4υΐδ ἀἱξογεῖ, 
1}}16 πο 5 6886 δὶ 5801}16}1] δίηνι5, οἱ ἃ πιδἱογὶ οἱ ἃ 
πἰποῦΐ ἰρ805 ἀρ ογίδιαν ; ἃ πια)οτὶ ποίρθ, 80) δηΐη)8 

6. ουγρογα; ἃ πρῃογὶ, Δ0 ἃν 108, δ᾽ Θυΐπὶ οἰἰδιη (6 

ἴαμα ἱπίονυείθυ5 (Διΐδπὶ σον ςυγϑι, φιοπιοίο νο}}}8 

801 ἰάΐρϑαπι με ϑίδθῖι ; ἰηχι. ΕΓ γος ᾳυϊάφηῃ {}}|8 ; 

ογαὶ αηΐρρα ἰυτῦα ρορῃ]! ; ἀὐδυοῖο ἀυΐθπι "θἢ 5]. γθ- 
δρομεΐι, βοἀ  ᾳυοηοάο ἢ ΝΌΗ͵ ἐπε δοίο ραπὸ υἱσεὶ ἰοηϊο, 
δεὰ ἴῃ οπιηὶ υεγῦο φμοά ργοσεάϊι (6. ογα θεὶ (μιὰ, ἃ. 
4). ΠΠς δυίθωι νο αι "ὰ πηοπιογαὶ, 86 πηοο 8 οοἰοΓ- 

(διάυπι οριϊπο, αὶ πῃ δἀπιοηϊίοπο ἠγαχί δι Υἱπὶ 
ιᾶρολι. δοὰ ἴῃ ἰδιίυιη ἰπϑ ρα πι αι άαπι ἱρὶ! νος 
μογδηῖ, τ ὀχοιηφίυ Γαρτγο οηθογοηῖ. Νοῦς δυΐῃ) 

ὁρογιυῖ!, ἱπφυϊοῦθτληὶ, οὐ φυὶ νο]αμ Δ168 Ἔχε γαῖ, οΧ 

πδιυγΑ] υπὶ γοῦπ) ΘΧΘΙΏΒΙ8. ἰὰ 66 γα, φυρρα ᾳυῷ ἰὰ 
ἰδ θδηὶ ἐχ πμϑίυγα. 

ὅ. Ουϊὰ ἰφίιαν δὰ μαρο ἀϊοαπυ5 Ὁ Εἰδιμδὶ ᾿ά οχ ἢ8- 

υγὰ ἰηδὶι .}}}8, ρΡο586 [ὰ οἰἰδῖ ΠΟ ]5 ὁχ διυάϊο νοϊυ- 

ι(ιἷἰ5 ἀοοϑάεγο. Νοὴ δηΐῃ αἰχὶὶ, Ἀοϑρίοἰί6 γυοἱδι ἃ 

ηποπιούο νοΐδηι, 4φυοά ποπ ρμοίοϑὶ ἤσῶιο, βϑὰ αιοὰ 

βἷη6 50}1οἰ τυ 6 Δἰδηίον : αιοά μοὶἷ4 οἰΐδιη ᾿ἰςαὶ, δὶ 

γοϊυπιῦ8. [αυα σομιργοθαρυηΐ ἰἱ αἱ ὦ ορογὸ οχἰν! - 

μνιδγ. Ουδρτγορίοῦ ουπηπια δάἀπιγηνὴδ ο5ὲ [,μ6ρἰ5|4- 
ἰογῖβ ργυάοπιία, φυὶ οὐ! ὁχ μοι ηϊθυ8 ᾿ΓΟΙΈΡΓΘ Ρο8-. 

δβοῖ δχϑιιρίυπι, οἱ ἰῃ ποάϊυπι δἀάιοογο Πα Δπ), Μὼγ - 

86ιη, δοαπηθπι, 8] 0846 5.1|}|6Ὁ 4υἱ ἀ6 οἷδο πο 

δυ!]!οἰεὶ πογδυῖ; υἱ |||08 πιδρὶ8 ρογϑιγησογοῖ, ἱγτὰ- 

ιἰοπ Δ} 1ὰ δηΐπηδὶα πιδιηογανῖῖ. δὲ οεἷπὶ 5108 ἐ||08 
αἰοφαπβοῖ, ἀΐςογα. ρο(υΐδδοιί, Νοπάϊηη δὰ ἢ Πογιπὶ υἱγ- 
ἰυο6πὶ ρον αἰ ππι5. Νυπο δυΐοπὶ οἰιπὶ ἰ|108 ἰὩςυϊ!, οἱ 

νο δ} } α οὩ}} ᾿πάυχὶ!, οἴη δῖ 1118 ΘσΟΔϑΙ ΟΠ 61} διισοὶ- 

ἀΐτ, ᾿ς 'η τὰ νϑίογθηι ἰοβθηι ἐπι ϑι!:5. Ναι) οίυ5 

Τροίαπιοηίυι αὦ Δρ6 πὴ μλλ1{|, τ [Οὐ πόλη, δὰ τὰν - 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΟΜ ΠΟΜΙ,.. ΧΧΊ. αἱ. ΧΧΙΙ. 998 

ἔυγοιι,, δὰ εἰγυηάϊπο. Νά ραετίμη. 0. οδι ἰιομηἱμ 

μομοῦὶβ δισιπιθηίυπ, αΠυλη 0 4:8 12 ΟΧ παίιΓΔ ἰιὰ- 
υνδηΐ, "05 ροϑϑιηυ8 οχ υοἱυπίω 5 ἀΥΓ ΓΟ πομοἶδο,, 

δε ἸΙσί(ὰν Ποτυτῃ 41:25 ργορίοῦ ΠῸ5 ογολί8 δυμί, ἰᾳπέϑωι 

ξογὶὶ ργουϊἀδηιλη), 4ιι4ι}0 Πη8 15 ποδίγυη ὃ 5ἱ βεῦνῳ- 

ὕυμὶ, 4υδηῖο πιδρὶ5 ἤϑγογυπ  [ἀ60 ἀϊξεθαὶ : Περρίεἰ δ 
νοίαἰϊπα ; 66 Δα άϊ!, φιοά θη δ ροΟηΘΠηΠΙΡ τοὶ ηὰ- 

ξοιϊοπιιν : ̓δ0 φηΐρρα διἰπιοάυ τγοργοθαῖὰ ογδυὶ : 

δοὲὶ αυοὰ ποη βογηῖ, ἤθι06 τπείϑηϊ. ()υἱὰ ἱφίτυν 7 ἴ.)- 
αυΐ68, ἀηηοη βογοπάσμη ογὶ! ἹΝοη αἰχὶϊ, ποι. 6586 ΞΕΓΘΗ- 

ὄυπι, 56 ηθὴ 50{}}ο᾽ 08Π| 6586 ΟὨΟΓίΘΓΟ : πο ηυ6 ἀϊχὶῖ, Βα 

ορογϑηάυηι, Ξβοά που ρυ51} Δ πλιΠ| 6556, Π6 416 8656 56,- 

᾿ἰο υἀ π}}».}8 ὨΆΘΟΓΆΓΡΟ. ΝΆΠ] 3] ΠΟ (2 Βυπίογο ρεοροίρ, 

δοιὰ θ8ηπ 50]}}εἰυἀΐ6. Πυ ἢ ΡΟΓΓῸ 86 ΓΟ ΘΙ 78ηι 

ΡΓΘΒΝ 1 Θαν!ά, δἷς τηϊππιδιῖοα ἰοαυθδιϑ : Δρεγὶς “κ..ὄ 

πιανιῆὶ (ΜΟΊ. οἱ ἱπιρίοε οπιηα. απὶπιαί ϑαποαάϊςἧον6 

(Ρεαὶ. 141. 16) : οἱ τυγϑι8, Ομὶ οί μωπεη δ. ἐδερωι 
ἱρεογμηι, οἰ με ἐἷς εοτυογμηὶ ἱμσοοσαι δια μη (Κεαί. 140. 

9). Βὶ συϊπδηη 5:1, '|Πι}}65, 4υἱ ποη.50}}}εἱι [υ8-. 

Ειμιὶ 2 Νοη- Δυ |5ι} αυοὶ γίγοβ ρεοίυϊογίηι ἢ δῆηοη οἰμπῃ. 

δ} 7. πὶ πιθιηογαι 5 υἱἰδιὶ. ᾿σοῦῦπι. πιάϊπι ΟΣ... ρὰ- 
(ογηᾷ ἀοίο ργοίθοϊιπι ἢ ποι δυ 8. Θυ ργθοδηίοιῃ. 86 . 

ἀϊοοπίοηι : δὲ ἀφάεν πὶ δὶ θεμς ραπόηι αὐ πιαπάκιοαῃ- 

ἄμπι, εἰ νϑειϊηιοπίμηι. σιο ορετίαῦ (τη. 48. 20)} ἰά. 

4ιοἀ ποι! 50|}}6}}}, δοὰ ἃ θ60 ἰοἰυπὶ φιγθηιβ ογδῖ. 
ρος οἱ Φροβιοἱὶ. (ογιϊογ. ορογυῃ!, ΟἸηἾ 15 Το οὐδ 

ηΐ}}} 50] οἰ : δἷος 1 φυϊηᾳι6 πι}}}}8, δὶρ ἐγΐα μι} 1118 

Ιιοπνΐημηι (α). δὶ γϑγαὰ ἰνἰ4 δυ 1118, ΠΟΗ. 8865 δά πο 
3356 ἀυγα υἱπουϊα 5 ον γα, σοχζηϊα 84|16ΠπῈ οὐγῶ ἱπυ ἷ- 

᾿ 816, 501νὸ 50} οἰ υὐΐποιη : 37. ()μὶδ επὶπι ἐπ υοὐὶς, 
ἴηχσυϊ, φοὐεῖ6 οοσίίαπα γμοίθεὶ αα᾽ϊεέτα αὐ εἰαίμγαπι. 

διίρηιὶ οσμδίιηι μμπι ἢ Ὑἱὰ6 φυοιμοίο ὃς 60 φυοά πιδηΐ- 

[ἐδίυη, ἰά ᾳιοὰ οοουϊίυπ) δγαὶ οἰάγυῖ οἰδϑογὶ!. 

Θμυοιηδάἀπιοίυϊῃ επΐπιὶ οοΥΡΟΓΊ, ἰη4ι}, πα τϊπίπμμπι 

αυϊάδιῃ 5ἰμιυγ δά )οογα οορὶδη5 ροίαγίβ.: δἰ. πος. 
ΔΘ π ἃ ΠΟ Γομᾶγα, οδἰἰδηηδὶ, ἰ6 0886 οχίβιἰ πη... 

Ηϊης δυίδηι ρίδπυπι οϑ,, ΠΟη Οὐυγλ!η ποβίγδιη, 5σϑή. 

εἰ ργονίἀδιίαπι ἰη 118 οἰ ἰϑπ 408 ΟΡΟΓᾺ ποϑίγὰ Πἰογὶ 
Ριιϊλπιυ8, ἰοιυπὶ ρογῆσθγα : [18 υἱ 5] πα 1}|6 γα] παυδ- 
τοῖ, πο ουγᾶ, πο6 80] οἰἀ0, πος ἰᾶθογ, πος αἰΐυὰ 

φυϊάρμίαπη 5.116 ϑυοοοδϑυσυπὶ) 65861, 56 ομηηΐδ ρ65- 

δυπὴ Δυΐγεηὶ.. 

ἃ. βγωεσόρία θεὶ ἱπιρίοτὶ ροδδιηῖ. ---- Ναᾳ ἰίλφυδ. ρα». 
ἰδ ργοορία πηρ]ογὶ ἤθη ΡΟΒ56 : Π}ΝΠῚ Δ οη ἢ ΒΗ ΟΣ 

οἰἶδηι. δυπὶ, αυἱ [4 ϑοααυηίυγ. 8:1 ἰὰ 00. ἰσογδΒ, κἷ- 
δ} αὐέγπι, δἰαυΐϊάσηι 6125 86 50] 0π|͵ 6586 ρυ!α δ - 

βορὰ διιάϊν!ϊ : Κεἰ ἐφωὶ πιϊδὲ δερίεπε πιὰ υἱγογιηι (δ. εῃ.. 

49. 18). ὕπάο ρῥἰδημη 6δῖ, οἰἰλπι ἤυ 0 6850 4 8ρρ- 
βίο ΐσϑιη ἐυοσληὶ νἱίδπι, υσιπδπηούυπι 6ἱ πὸ ἰδΣ 

ΗΝ }|6 οἱ φυϊπαυΐοβ αν ἢ 6. ΠοπηἾ "68. δὲ. δυίοηι, 01 .6Γ6- 
εαἴπνιδ, θοὴ 4υ͵ἱὰ ἀοδυηὶ 4υἱ ΓδΟΙΘ Υἱνβϑηῖ, βεα αυ͵ἱᾶ 

ἰοηρα ἃὉ. 1}}18 δϑϑυπηι8, [8 οῇδοιΐ βυιημδ. ϑίομ ἰδ φυὶ 
οὈγίυϑ 6δὶ, ποῃ. [Δοῖ] ογοάδὶ δδδα δοπιίποιι 4υΐ "6 

δαυδίῃ αὐἱάεπὶ ἀορυδίοῖ: οἰἰδηηϑὶ δος ποδίγο (ΘΠ ροΓο 
τσ! πιοηδοϊιογυπηὶ [εογίηϊ ; δἱ φυ οὐμὶ ἱπηυπιεγὶο 
οοἷς τυ] ογιθι)5, 0.) εἴ οὐδὲ (8011 6 6860 Υἱγρίη! (δίθ 

(ἡ) 114 χυίησαο πη! ὰ οἱ ἰγία πη}}Ἰὰ Βοπιίπυπι, ἀο αυΐϊα 
ἴπισὴ Ιου", τηοιπογϑηῖιγ 50} ἰδ τυπη Ηὑγὶ Ααϊιυπι 00. 
ΕΠἸΙΟΙΣΥΠΠΣ 
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ΒΟΡΥΔΓΟ ; ὯΘ6 απΐ 411|6η8 γαρῖϊ, ογοάοὶ 6556 ΠιΘΠΙρἾΔΠῚ 
4] 5πα [Ἀ6Π16 ἰαγρίθινν : θ8ῖβ ΠδηῺΡ ᾿ΐ αἱ 56 υοιξία 
οἰ! 50 δ αὐ πη Ρ05 οσούηηϊ, [οἰ ]6 ἤδηο ϑυκοίρίοηὶ 

ἀσειείν δι. (ποά δυῖθπὶ τπι1ἰ βἰηϊ αυΐ δὰ δῆς ρὲ - 
[ἀριποια ἰνοβοῦηϊ, 40 1118 1,818 ἀθπιοηϑίγαγθ βοδ- 
διπηα8, αυ] τ-οἰα16 πορίγα ἤδηῆς υι ρἢ ΠΟ δι ἰϑ!Ὼ ργο- 

[685]. 86 νο]}»)5 ἰμμ ον πΊ 5818 οὐἦϊ οἱ αἰδοαιϊ ἢ ἃνδν 

πη διδάδίο, Ποιιϑιη 4:0. 6586 οἰ ρ ΕΠ ΟΒΥΠΆΠ) ; δὶ ἀΐξοι- 
ἢἰ οκ θοιΐβ ποδί γίβ ϑγοφαπάμπι 6556. ας δηΐπι 8ὶ 
αχρεχθλιβ, Οἰϊδοῖο, οἷο δ)ἀ ἡ 8 ῃογνθηΐοβ. [πιθγῖπὶ 
φῆξο δυρογμλιη [δ᾽ ῬΟΠΊΡΆΗΙ ἀοροπδιηβ, πιϑάΐϊο- 
εὐἰιαϊα οοιίθμιἱ βίμηυβ, οἱ αἰδειπιηιδ 6χ 0.5ι18 ἰὰ"οΥ]- 
μυδ οπιῃΐα, 41: ΒΗΘ υὙἹ δυνι8, ΔΟοαη Γοπἀ8 6586 : 
αὐρλπἀοφπίάδπι "δΑ185 {081:}Π68, αἴ" 605 4 ἰη [6] οπὶο 

ξοὐ οδανί εἰ ΜΉ} |65 ΔΙ οαθαθαίανγ, 11}|5 οἱ οομίθιη δι1}5 

δι ρου 8 ἐββθδι ργωρίρίευναι (ὑμς. ὅ). Υο]ο αὶ φυϊάοπὶ 

ἡ]}}08 δὰ πιδΐογοπι αἰϊαπὶ ἢ] Οδορἢ ΐδπὶ ἀδιοθγα ; αιΐα 
Ὑ60 ποπάυπι αἀ ἰ(ἰ ογληι ἰἀοποὶ, πιίμογα (ἰοί!, 4} δὶ 

8} 0}: πι]0] ἃ ἀἰδοογυἶδδοί, ποη ᾿}}15 Διϊθηθίεϑοιε, θὶ ἐχ 8 
ει ον Βυ5 χοἰ ἀΐββϑηϊ. [ἀσίγερ οἶα ῃ} ΠΟΒ ἰπ ἰν566 ἰμ[6- 

φίργιθυδ νο5 Ἄὀχογοθίηδ. [ΠΟΥ πᾳ .6 δου (Δρυ μιὩὶ 
᾿ἀἰθροποιάδγι) οη5 [ογιΐι}5 6586, 4ιᾶπι υἱ Υ08 [Δ ΓΓΘ 
ροδϑίεἰ5 ; εἱ φυιληίυπ ἀἰδίαὶ ἔπι ἃ ἰογγὰ, ἰδηΐυ τοῖ 

5 ΦΟΑΝΝΙ͂Β ΟἸΠΥΘΟΒΤΟΔΗ͂ ΔΆΟΠΕΡ. ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡ. 800 

ἀϊοίατο 40 [ἢ ρ ἢ] οδορὶ ἰδ. ΠΔαυ6 υἱΐπ18 δδίοπι μσῶ- 

βθρίἃ Βογψεῖηυβ; ΠΘΩΡ6 ἐμίμ ἰκας ρᾶγγα ροπερὶλρ 
Φαὶ : οἱἰἰδηηδὶ ἐρυὰ ὄγαοοε 4ιυϊ δε ἢ]υἀ, ᾳυοὰ ἀϊχίηνυς, 

οχϑοηυυμὶ δυηΐϊ, οπιηΐλαιθ Γοϊ  φυσγιμὶ, ἰἰοϑὶ δοῶ 60, 

40 ρὰγ γαῖ, ργοροβίίο. Αἰἱαπιθη δαὶ ποὺ ὶβ ογὶϊ αὲ 
οἰθοββοβυηᾷπιὶ ἰδγᾷο Βράγμραςδ : οἷο δΐπι ρφείθ φὲ 

ἡ ἴα φεγνθιΐεπηβ, 5ἱ [Δ ργοεσδάπηυϑ. δίη ὯὨ6 πος 48ἷ- 
ἄνθη) (μοϊαηυβ, 48 ΘΓΙΠΊΙ5 νοὶ αἰφηὶ, αιυἱὶ! [ποϑὶ 

διῃοίο8 γοίογὶ8 ἰθρὶβ ευρογαγα, ἀγα οὶβ ρἢΠοδορίις 
ΠΟΥ 5 γ᾽ οϑπιον 8 Ουϊά αἰ χοΡίπημ8, 8] οὐπὶ ἀηφοὶὶ εἰ 

ΠΠ1} θοἱ 6856 ἀδυοδηναβ, πα ἰνομιΐηθ8 φυ θαι 6586 υἱ- 
ἀρδιηυῦ ̓  Ναπι γάρογο οἱ δίΐοπα δχροίεγθ ἤοῃ δ "ιο- 
τηϊευμ πιδηκυσίυἀϊηοιῃ, βοὰ δά ίργαγῃπ, ἰπιπιδεὶ2- 

(ὁ Ρογίϊηϑι ; ἴμ)0 [ἀγὶ5 ἀδίθυϊογαβ διιηΐ φυὶ αἰθιν8 'ῃ- 
νδύυμι. ἔνα παπηηϊα ἰά ἃ δίυγα ἰμά πὶ 681 : πας 

δαΐσηι 4υ] ΓΑΠΟΠ6 ΟΓΩΔΙΪ διιπῖυδ, εἰ ργΙΟΥ πδίυγδηι ἰη 
ἐξηοθ! αῖθιη ἀο 4] πιιγ, φυὰ ἔγυδηγην νοῃί 7 Οοπεὶ- 

ἀργϑηι68 ἰφίίαν ργοροϑί(α5 ποὐὶβ Ρἢοϑορὶνίδε πιοηδα- 
γ15. βδ[θπὴ διΐ "πϑἀΐα ρογνθηίΐδπηαδ, αἱ οἱ ἃ (πἰυγὸ 
βυρρίϊοῖο ΠΠρϑγεπιμγ, θὲ ργοργοδϑὶ 84. Ἰρϑυπι νοπογιπη 

ουϊηδη ἀδοδιδΉ}15 : 4055 οπιηΐα π||5.8 || Δοϑοαυϑίηυτ, 

Εταια οἱ νερϊξηίίαια θοπιϊδὶ ηοϑίγἱ ἐδϑιι Ομγίδιϊ, σαὶ 
ἰοτία οἱ πνσιῶν 'η Βδουΐα βου !ογυπι. Απηθη. 

αν ύνιροκλτεενισεσεσασοπα τι, 

“Ολρ. 0. ν. 38. θοινείάεγαιε ἔα αργὶ, φμοπιοάο ετδ: 

βεμπί; ποῖ ἰαϑογαπί,, πεφμὸ πένᾶ. 1 ἀπίθνι υοϑὶξ 

ψιοσπίαμι πὸ αἰ ϑιον ἐπ οπυιὶ σίογία ἐμὰ νϑειἱμς ογαὶ 

εἰμί ππιδν ἐπ ἰδι18. 

4, (αν Οἰινίδιι5 νιοίμ! ἢ ξμπι ἱπ ἐασεηιρβμίηὶ ΠΩ 

᾿ς μαηι ἀηϊπιαίϊα. ἢ ἐπι ϑεείπιηι δι ροτδὶγ 6 φμαπὶ υαη πηι. 
-γοπίμγαγμηι ρμεειγιἀ0 ἑαρὶεπίίαηι θεῖ ρταάϊραί. ---- 
- Ῥοβίαυλπι ἀδ ἠξοοθϑδγίο οἶδ αὐχὶς,, οἱ οϑίοπάϊι πρη 

ορσρίαγο ὧδ ἰ0 δ οἰ "οἰ 108 6586, 8( Ἰοενίογα ἰγΓπδὶῖ. Να- 

86 φηΐπ [48 ᾿ΙΘΟ ΕΘ 552 8 Ὑ681}8 ὁδί, υἱ Πϊπιθηϊμηῖ. (αν 

ἔα ᾿ἷς ποη οοάδιῃ υἱἱἱυῦ ὀχ πη} ]0 γοϊυογαπι., Π6- 

ηι.6 δἴογί που ὶδ ρανοποῖλ., δὺϊ φογοηυηι, αυὶ οὐοηι 

Ναῖν ρἰπγὶπιλ ἰπς ἀσχοθηηρὶδ πϑυϊυδγί τουοϊ. Ουΐδ 
αἰτίῃ ηπ γαὶ τπλρη θΐηθηι νυ οϑίενάρο,, ἰμπ ἃ νἱ- 
ἐϊαῖο οστυπὶ ἀπ ἰδηο ἄθεον {ἰχοϑιῖ, ἴθπἢ 4} ἐχοαὶ- 

-Ἰραιία ογπδίιο {ΠΠ||8 ἰγῆαμ!. ἰάθο ρυδβίᾳιαιι ἤδης ἀ6- 
πλῦναι Ομ οἴμΠΑΥΪ!, ποη διμρίϊυ 1} 8 νορλί ρει, 

τοὰ ὅ0. Εώνμιη ἀρνὶ. Νρηθα Βος βοπιῖπα δοπίδηίι5 
ἐβὶ, δβοὰ φἰϊδη δα) οἱ ν" } λΈ6 ἀϊοθηα. Θμοά ποάϊᾳ ἐεί. 
Οοηυρ δάβιι, (γος ποῃ ρ86,, 86 4υοὐ ἰοῆξε ὙΠ δ, }π 

εἰἰϑακιῖᾳ πμεμυτ. ΝΟαι6 δἰπμρί οζίοῦ ἀἰχὶι, Ὑοξεὶι, εθά, 
δὶς νεειἢι. Ὑ 1.65 μυΐϊηπθ πινέοε δὰ Ὁμοία ΓΆ δὲ πιλίργα 

᾿ὌρΓΕβδ}8 ἢ [ἃ βόγΡῸ δυὶξ μὲ ἡΠ|06 φρογοιγίμραὶ : ( 605 
ἄυδ δυυμιπχί!, ἡὁμαπίο πεσαὶς νος 3 {μὰ αυΐρρ6 πιἃ- 
θπλην Θιπρμαβίιῃ οομ ποι. απ, γο8, πὐμιὶὶ δἰίυά 80 η- 

ἀἶραι, ᾳφαδιι ἴγϑυμ χο δὴ πανπδηυιῃ ΒΙΏ ΘΟ ὨΘΠΟΙΘ, 

διϑῃμᾶ ΟΠ Γ8 αἰφιναίανη ἔιθα56 : 80 8ὶ ἀἰϊοαγαῖ : Υοδ, 
μίυυδ δηΐπιαπι ἀθάΐι, 4α νι ἐοῦρυδ εβογιηλνίι, δά 

ἀοσθν ἀδηι νἰδι υΗ 8 ΘπιΠ η Ἑογράγι, ΡτΟρίθΓ η4υ08 

βγοφβεῖδδ μιΐξῃ εἰ Ιεξθπι ἀδάϊι, ἰππῃμνθγαηι8 πᾶ 
« φοιιυίι ; : ὈΓΘΡΙΕΥ 4108 υπϊκοιη Εἰΐμαι ἐγ 1: οἱ 

μ}}Π}4 ρθγ ἴρϑυμν ἢμμιθγα ἰαγρί 8 68 ". Εἰ Ροδι δι 

1 ίς ἀτγιίου]ν8 δἢΓαδίβ, εὐ πε α..... ἰαγρὶίμδ ὁδί ἰμ 
ἀυοζυς ἰΔηϊυη οοὐά. ἰοριαν. 

ΒΠΟΜΙΠΑ ΧΧΙΙ. ἃ]. ΧΧΠΙ. 
ἢς οἰάγα ουἱδῃθ ογαΐ, ἰυας {1085 ἰμογδραᾶὶ, ἀΐδδηϑ : 

Μυάΐοα βαεὶ. ΤΑ]}5 αυϊρβὸ 651 41" ὁ0η5:}11 διὰ οἤδεγί: 

Ροϑίυδπι Γ6πὶ οἷαγα ἀσπιοπείγανὶ!, ἡοη πηοάο πογίδιυν, 
8668 οἰἶδπὶ ρυηφὶ!, υἱ πηαρσὶ5 δὰ ραγοῃάπιῃ ἀϊει5 Ἔχε - 
[οι. ΗΒ δυίοπὶ "05 ἀοοσί ῃοη πηοιο υἱ 6 50} ᾿εἰεἱ εἷ - 

ΤΏ015, 56] υἱ ἢ6 δὐηηϊγαϊίοηθ σΔρίΔΠΓ Οὐπὶ πηλρη  βοΆ 
ΟΥ̓ΘΒΙΪπηοηῖἃ σοῃϑρίεἴηνι5. Νὰπι ᾿ς ἀροῦν ἤογυπὶ ε5ὲ, 

πογυδγιπαμα ρυ οι γιαὐο ; πὸ μγοιοβίυβ ἰσβηυπιὶ οδὲ 

Ποα νοδιϊπιθηῖο. ()υἱὰ ἰφί(υγ πιδϑηι σαρίϑ 46 Γα, ἴῃ 

488Ὰ ἃ} Βεῦυα ἰοηβθ δυρογιγὶα ἢ Εἰ νἱὰδ φυοιπυάο 8 

Ργίποὶρῖο μὑγαοθρίυμι ἰονα [6] μη 6 6858 οδβιοηάδι ς 
ὅν 1Π|Π05 Γυγδιπὶ 8 ΘΟΠΙΡΓΩΓ 8 οἱ δ 8 4.25 τ χὶπια 
ἐδηθι!, ἀδάυεϊ!. ὕὐπι δηΐιη ἀϊκίβοοι, (οπείάεγαίε ἐπα 
ααγὶ , δ) ηχὶι : ΝΟΥ ἰαϑοτανί. Ἰιδλαυθ ποϑ5 ἃ ἰϑθονῦῖ- 
Βυδ ογρεγα υοΐϑαβ, ο μγαρορίζ. ΝΟ 0 ΆΒῸΣ 

[ιλ5 Γδῷ Π0}} Οἰιζῆγα, ̓ δορά σαγαΓο εἰ βοὶ οί απ 6686. ἂς 

ημεαιδἀπῃοάιμῃ ρυηι ἀΐχίι, Να δεγεπε, ὩΘἢ δϑιβϑυῖοπι 
δμιμιο}}:, δοιὲ σαγϑπι εἰπεΐδν : οἷς σῇ πε δἷὶ, Νοι ἰαϑο- 
Τα, ποῦν 8 ἩδΗ(, ΠΟ Ομ δι ϑιμ}}}, 5οὰ δοϊ εἰ υδήηοιι. 
δ᾽ διίοῃ ϑϑίαιηοι ἰἰἴΐογυπη ἀθύογα δυρεγδίυδ 651, "ᾶ- 
406 865π|6] 8} ἷς, βεὰ ρβῈὲὺ (οἱμ!η γοβηὶ δι] ἰδπιρυς 

(θο,πο δηΐπ) ροϊοβὶ 4ῃ}5 ἀΐρεγο ἰρβυπι πθης δἷς, ἤυμα 
4ἰἴο τπράο ἱπάυΐυιη (υἴδκ6 ; δδὰ ποήμδ ὑπὸ ἀΐδ ἰδηιο 

δοῦρα [υἱδίι : ἰά δινϑλη ἱπύϊοαγίι ἀἰοει5., 1π|οἱο τέσπο 
81:0}, ΠΕ υηὶ Ιδῃ!μπὶ ΠΟΓῚ Οαδ5 1, ΔΙΊ ΘΓ) νΘΓῸ ἰπν]- 
ἰΔίυ5 66ι, εοὐά Ομ 05 βίμιυ! οαβοῖ! (φυαργορίον ἀἰχὶῖ, 
δίοι μπιηὶ ἐπ ἰδίϊς : αυδιί ομὶμν αἰδῖαι νογῖ 5 ἃ 

τηθηἀδοία, (Δπίυιη 6ϑι ἰμίοῦ νϑειἱπνοιία ἐ{|ὰ οἱ 05 ἢο - 

Γ68 ἰη(ἐγυ δ απ) : δὶ ΘΓΡῸ {Π|Πὸ 86 νἱοἰυϊη οουίεβδυ8 οδὶ, 
ομηΐυπι 4] υππηαιδη) ἴμεγο Γεβυπὶ Ἐρ ἐπα αἰ σϑέμιιϑ ᾿ 

ᾳυδηάοηδῃ [υ νἱ ΠΟ Γὰ Ροί(οτίβ, ϑυί δά ἰΠ᾿υπὶ ἀδεογειῃ 
γαὶ 1Δῃ{}}}πΔ δοοδάεγα Ἷ Ηΐης τὸ5. ἰηνεϊταία αἱ ἢ6 δι- 
)υδινυαὶ ἀεφρογοιη ὑπηφύλπι διηθίαπ5. ΥἹάα ογρὺ ἤ- 

ὯΟΙ οὐυ5  ῃυεῖ νἱοϊογίαπι, ἰπ οἰ θαμαμη πιϊιυν. ) 



399 ᾿ 
δέξοιντο. Ὅτι μέν οὖν πολλοὶ οἱ τοῦτο χατορθωχότες εἰ- 
οἷν, ἀπ᾿ αὐτῶν δυνατὸν ἡμῖν δεῖξαι τῶν ταῦτα φιλοσο- 
φοόντων καὶ ἐπὶ τῆς ἡμετέρας γενεᾶς. ᾿Αλλ᾽ ὑμῖν τέως 
ἀρχεῖ τὸ μὴ πλεονεχτεῖν μαθεῖν, χαὶ ὅτι χαλὸν ἡ ἐλεη- 
Ῥρβρψ ν Χαὶ τὸ εἰδέναι ὅτι χρὴ τῶν ὄντων μεταδι- 
ναι. Ταῦγα γὰρ ἂγ χατορθώσῃς, ἀγαπητὲ, ταχέως 
χαὶ ἐπ᾽ ἐχεῖνα βαδιεῖς. Τέῳς τοίνυν τὴν πολυτέλειαν 
ἀποθώμεθα τὴν περιττὴν, καὶ ἀνασχώμεθα τῆς συμμε- 
τρίας, χαὶ μάθωμεν ἀπὸ διχαίων πόνων χτᾶσθαι ἅπαντα 
ἅπερ μέλλομεν ἔχειν: ἐπεὶ χαὶ ὁ μαχάριος Ἰμάννης, ὅτε 
διελέγετο τοῖς περὶ τὴν τελωνείαν ἐσχολαχόσι χαὶ τοῖς στρα- 
τευομένοις, ἀρχεῖσθαι τοῖς ὀψωνίοις προσέταττεν 15.15, 
Ἐδούλετο μὲν γὰρ χαὶ ἐφ᾽ ἑτέραν μείζονα αὐτοὺς ἀγα- 
γεῖν φιλοσοφίαν" ἐπειδὴ δὲ οὐδέπω πρὸς ταῦτα ἧσαν ἐπι- 
τήδειοι, τὰ ἐλάττονα λέγει, ὡς εἰ τὰ ὑψηλότερα τούτων 
εἶπεν, οὔτ᾽ ἂν ἐχείνοις 16 προσέσχον, χαὶ τούτων ἐξέπε- 
σὸν ἄν. Διὰ δὴ τοῦτο χαὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς χαταδεεστέροις 
ὑμᾶς γυμνάζομεν. Καὶ γὰρ τέως ἴσμεν, ὅτι μεῖζον ὑμῶν 
«ἧς ἀχτημοσύγνης τὸ φηρτίον, χαὶ ὅσον ἀφέστηχεν ὁ οὐ- 
ρανὸς τῆς γῆς, τοσοῦτον ὑμῶν ἡ φιλοσοφία ἐχείνη. 
Οὐχοῦν κἂν τῶν ἐσχάτων ἐπιλαθώμεθα ἐπιταγμάτων" 
οὐδὲ γὰρ αὕτη μιχρὰ παραμυθία. Καίτοιγε καρ “Ἕλλησί 

τῇ τὰ ἐπέταττεν Ε. 19 ἐχεῖνοι (. ΒΕ. μὰ ποιῶμεν Β. (Ὁ. ΒΕ. 
------. -.ο.....͵. ὦ. .,.. 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΕΌΜ ΒΟΜΗ͂,. ΧΧΗ. δἱ. ΧΧΙΉ. ὅ00 

τινες χαὶ τοῦτο χατώρθωσαν,͵, εἰ καὶ μὴ μετὰ τῆς πρόση- 
χούσης γνώμης, καὶ τὰ ὄντα ἅπαντα ἀπεδύσαντο. ᾿Αλλ᾽ 
ὅμως ἡμεῖς ἀρχούμεθα ἐφ᾽ ὑμῶν τῷ τὴν ἐλεημοσύνην 
δαψιλῆ παρέχεσθαι [214] παρ᾽ ὑμῶν' ταχέως γὰρ καὶ ἐπ᾽ 
ἐχεῖνα ἥξομεν, ἂν οὕτω προδαίνωμεν. Εἰ δὲ μηδὲ τοῦτο 
“ποιοῦμεν 77, τίνης ἂν εἴημεν συγγνώμης ἄξιοι, οἱ τοὺς 
ἐν τῇ παλαιᾷ ὑπερδῆναι χελευόμενοι, καὶ τῶν παρ᾽ Ἔλ- 
λησι φιλοσόφων ἐλάττηυς φαινόμενοι ; Τί ἂν εἴποιμεν, 
ὅταν ὀφείλοντες εἶναι ἄγγελοι χαὶ υἱοὶ Θεοῦ, μηδὲ τὸ 
ἄνθρωποι ᾿εἶναι διατηρῶμεν Τὸ γὰρ ἁρπάξειν καὶ 
“λεονεχτεῖν οὐ τῆς ἀνθρώπων ἡμερότητος, ἀλλὰ τῆς τῶν 
θηρίων ὠμότητος" μᾶλλον δὲ χαὶ ἐχείνων χείρους οἱ τοῖς 
ἀλλοτρίοις ἐπιτιθέμενοι. Τοῖς μὲν γὰρ 15 ἀπὸ φύσεως 
τοῦτο πρόσεστιν" ἡμεῖς: δὲ οἱ λόγῳ τιμηθέντες, χαὶ 
πρὸς τὴν παρὰ φύσιν χαταπίπτοντες δυσγένειαν. τίνης 
ἀπολαυσόμεθα συγγνώμης ; Ἐννοήσαντες τοίνυν τὰ μέ- 
τρα τῆς προχειμένης ἡμῖν φιλοσοφίας, χἂν εἰς τὰ μέσα 
φθάσωμεν, ἕνα χαὶ τῆς μελλούσης ἀπαλλαγῶμεν χολά- 
σεως, χαὶ ὁδῷ προδαίνοντες ἐπ᾽ αὐτὴν ἔλθωμεν τὴν ΧΘ-» 
ρυφὴν τῶν ἀγαθῶν’ ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, 
χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τῆὴὺς φίῶνας τῶν αἰώ- 
γων. ᾿Αμήν. 

ἦ5 γὰρ) 4344. θηρίοις Βα, Νοη ὨΔΌρΡΩΙ [πΙ ΤΌΡ, 

ΘΜΙΛΙΔ ΚΒ'. 
Ματαμάθετε τὰ κρίνα φοῦ ἀγροῦ, πῶς αὐξάνει" οἱ 

κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει" ὼ δὲ ὑμῖν, ὅτι οὐδὲ Σοιλο. 
μῶν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεδάλετο 15. ὡς ἕν 
τούτων. 

α΄. Εἰπὼν περὶ τῆς ἀναγχαίας τροφῆς, χαὶ δείξας ὅτι 
οὐδὲ δ' ὑπὲρ ταύτης χρὴ μεριμνᾶν, ἐπὶ τὸ χουφότερον 
μεταθαίνει λοιπόν. Οὐδὲ γὰρ οὕτως ἀναγχαῖον ἔνδυμα, 
ὡς τροφή. Τίνος οὖν ἕνεχεν οὐ χέχρηται χαὶ ἐνταῦθα 
τῷ αὐτῷ ὑποδείγματι τῷ τῶν ὀρνίθων, οὐδὲ λέγει τὸν 
ταῶνα ἡμῖν, χαὶ τὸν χύχνον, καὶ τὸ πρόδατον; χαὶ γὰρ 
πολλὰ τοιαῦτα παραδείγματα ὧν ἐχεῖθεν λαδεῖν. τι 
βούλεται ἑκατέρωθεν δεῖξαι τὴν ὑπερδολὴν, ἀπά τε τῆς 
εὐτελείας τῶν τῆς τοιαύτης μετασχόντων εὐπρεπείας, 
ἀπό τε τῆς φιλοτιμίας τοῦ χαλλωπισμοῦ τῆς δοθείσης 
τοῖς χρίνοις. Διὰ τοῦτο ὅτε αὐτὰ χατεαχεύασεν, οὐδὲ 
χρένα αὐτὰ χαλεῖ λοιπὸν, ἀλλὰ χόρτον ἀγροῦ. Καὶ οὐ- 
δὲ 5: τῷ ὀνόματι ἀρχεῖται τούτῳ, ἀλλὰ πάλιν ἑτέραν 
εὐτέλειαν προστίθησιν, εἰπὼν, σήμερον ὄντα. Καὶ οὐχ 
εἶπεν, αὔριον οὐκ ὄντα, ἀλλὰ τὸ πολλῷ πάλιν χαταδεέστε- 
θονι εἰς τιΔόαγον βαλλόμενον. Ἑαὶ οὐχ εἶπεν "5, ἀμ- 
φιεέννυσιν, ἀλλ᾽, οὕτως ἀμφιέννυσιν. Ὁρᾷς πανταχοῦ 
πολλὰς τὰς ὑπερβολὰς καὶ τὰς ἐπιτάσεις ; Ποιεῖ δὲ τοῦτο, 

ἵνα αὐτῶν χαθάψηται: διὰ δὴ τοῦτο χαὶ ἐπήγαγεν Οὐ 
πολλῷ μα.1.λον ὑμᾶς; Καὶ γὰρ πολλὴν ἔχει χαὶ τοῦτο τὴν 
ἔμφασιν. Τὸ γὰρ, ὑμᾶς, οὐδὲν ἕτερον ἐστὶν αἰνιττομένου, ἣ 
τὸ πολυτίμητον καὶ περισπούδαστον τοῦ γένους" ὡσανεὶ 
[375] ἔλεγεν, Ὑμᾶς, οἷς ψνχὴν ἔδωχεν, οἷς σῶμα δι- 
ἔπλασε, δι᾿ οὃς τὰ ὁρώμενα πάντα ἐποίησε, δι’ οὖς προ. 
φῆτας ἔπεμψε, χαὶ νόμον ἔδωχε, καὶ τὰ μυρία εἰργά- 
σατο ἀγαθά' δι᾽ οὗς τὸν μονογενῆ παῖδα ἐξέδιυχεν 5), 

Ἔπειδὴ δὲ ἀπέδειξε σαφῶς, τότε χαὶ ἐπιπλήττει λέγων' 
᾽Ο.λιγόπιστοι. Τοιοῦτον δ᾽ γὰρ ὁ συμθουλεύων᾽ οὐ πα- 
ραινεῖ μόνον, ἀλλὰ. χαὶ καθάπτεται, ἵνα διεγείρῃ πλέον 
πρὸς τὴν πειθὼ τῶν λεγομένων. ᾿Απὸ τούτων ἡμᾶς 
οὐχὶ μὴ μεριμνᾷν διδάσχει μόνον, ἀλλὰ μηδὲ ἑπτοῆσθαι 

ἾΦΙ περιεδάλλετο Α. 5 οὐδὲ] δἰ... Ε΄, Ε 
ἄἀπλωῶς Ἀ. Ἰηνἱ εἰς γογ89. Μοχ πολλὰς οπι. Α. 6. 
ἐδευρήσατο Α. Ε΄. Νυὴ νεγιογυηὶ [πίογρρ. 
»- Ρ. περιεδάλλετο Α. (, Κ 58 ἀναγχαιότερον Βαά. 

88 Τοιοῦτο Ἐ. Τοιοῦτος Νοτ. Βροη. 

πρὸς τὴν πολυτέλειαν τῶν ἱματίων. Χλόης γὰρ ἡ εὐπρέ- 
πεια, χαὶ πόας τὸ χάλλος" μᾶλλον δὲ καὶ τιμιώτερος ὁ 
χόρτος τῆς τοιαύτης στολῆς. Τί τοίνυν μέγα φρονεῖς, ἐν 
οἷς τὰ νιχητήρια παρὰ τῇ βοτάνῃ μετὰ πολλῆς τῆς 
κεριουσίας; Καὶ ὅρα πῶς ἀπὸ τῶν προοιμίων χοῦφον 
δείχνυσι τὸ ἐπίταγμα, πάλιν ἀπὸ τῶν ἐναντίων αὐτοὺς, 
χαὶ ἀφ᾽ ὧν δεδοίκασιν, ἀπὸ τούτων ἀπάγων. Εἰπὼν γὰρ, 
Καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ, ἐπήγαγεν, Οὐ κο- 
πιῶσιν. "Ὥστε χόπων ἡμᾶς ἀπαλλάξαι βουλόμενος, ταῦ- 
τα ἐχέλευσεν. Οὐ τοίνυν τὸ μὴ μεριμνᾷν ταῦτα πόνος, 
ἀλλὰ τὸ μεριμνᾷν. Καὶ χαθάπερ εἰπὼν, Οὐ σπείρου- 
σιν, οὐ τὸν σπάρον ἀνέτρεψεν, ἀλλὰ τὴν φροντίδα" οὔ- 
τως εἰπὼν, Οὐ κοπιῶσιν, οὐδὲ 856 γήθουσιν, οὐ τὰ 
ἔργον ἀνεῖλεν, ἀλλὰ τὴν μέριμναν. Εἰ δὲ Σολομῶν ἡττή- 
θη τοῦ χάλλους αὐτῶν, χαὶ οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δὶς, ἀλλὰ διΝ 

ὅλης τῆς βασιλείας αὐτοῦ" (οὐδὲ γὰρ ἔχοι 5 τις εἰπεῖν, 
ὅτι νῦν μὲν τοιαῦτᾳ περιεδάλετο, μετὰ δὲ ταῦτα οὐχέτι, 
ἀλλὰ οὐδὲ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ οὕτως ἐχαλλωπίσατα᾽ τοῦτο γὰρ 
ἐδήλωσεν εἰπὼν, Ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ)" χαὶ 
οὐχ ὑπὸ τούτου μὲν ἡττήθη τοῦ ἄνθους, τὸ δὲ ἕτερον ἐμι- 
μήσατο, ἀλλὰ πᾶσιν ὁμοῦ παρεχώρησε" (διὸ καὶ ἔλεγεν, 
Ὡς ὃν τούτων" ὅσον γὰρ τῆς ἀληθείας πρὸς τὸ ψεῦδος, 

τοσοῦτον τῶν ἱματίων ἐκείνων χαὶ τῶν ἀνθῶν τούτων 
τὸ μέσον") εἰ τοίνυν ἐχεῖνος ὡμολόγησε τὴν ἧτταν, ὁ 
πάντων βασιλέων τῶν πώποτε γενομένων λαμπρότερος, 
πότε σὺ περιγενέσθαι δυνήσῃ, μᾶλλον δὲ ἐγγὺς γενέσθαι 
χἂν μιχρὸν τῆς τοιαύτης εὐμορφίας; Ἐντεῦθεν ἡμᾶς 
καιδεύει μηδ᾽ ὅλως ἐφίεσθαι τοῦ τοιούτου χαλλωπισμοῦ. 
Ὅρα γοῦν αὐτοῦ τὸ τέλος" μετὰ τὴν νίχην εἰς χλίδα “ον, 
βάλλεται. ἘΪ δὲ περὶ τὰ εὐτελῇ χαὶ οὐδενὸς ἄξια λόγουκ 
χαὶ τὴν τυχοῦσαν παρεχόμενα χρείαν, τοσαύτην πρό- 
νοιαν ὁ Θεὸς ἐπεδείξατο, πῶς σὲ προήσεται τὸ πάντων 
ἀναγχαιότατον δ' ζῶον; Τίνος οὖν ἕνεχεν οὕτω καλὰ 
αὐτὰ ἐποίησεν ; Ἵνα τὴν αὐτοῦ σοφίαν ἐπιδείξηται καὶ 
τὴν περιουσίαν τῆς δυνάμεως, ἵνα πανταχόθεν αὐτοῦ τὴν 
δόξαν μάθωμεν. Οὐ γὰρ οἱ οὐρανοὶ μόνοι διηγοῦνται τὴν 

. 66. νυΐρο οὐδέν, 55 οὐδὲ] οὐ Εἰά. ἑτέραν] δευτέραν Α. 53 εἶπεν] αὐ. 
δὲ ἐξέδωχε] αι. καὶ τὰ (τὰ οηι. Α.) μυρία δι᾽ αὐτου χαρίσματα 

8. οὔτε οοἀά. γργξίοῦ Ε. 51 ἔχει Βαὰ. 
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δόξαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ γῆ᾽ καὶ τοῦτο ὁ Δαυῖδ δη- 
λῶν ἔλεγεν" Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ξύλα κωρπορόρα καὶ 

πᾶσαι κέδροι. Τὰ μὲν γὰρ διὰ τοῦ χαρποῦ, τὰ δὲ διὰ 

τοῦ μεγέθους, τὰ δὲ διὰ τοῦ χάλλους ἀναπέμπει τῷ 

ποιήσαντι τὴν εὐφημίαν. Πολλῆς γὰρ χαὶ τοῦτο [9170] 
περιουσίας σοφίας 3) σημεῖον, ὅταν χαὶ εἰς τὰ σφόδρο 
εὐτελῆ (τί γὰρ εὐτελέστερον τοῦ σήμερον ὄντος, χαὶ 
αὕριον οὐχ ὄντος :) τοσοῦτον ἐχχέῃ τὸ χάλλος, Εἰ τοίνυν. 
τῷ χόρτῳ τὸ μὴ ἐν χρείᾳ δέδωκε, (τί γὰρ αὐτοῦ τὸ 
χάλλος πρὸς τὴν τοῦ πυρὸς τροφὴν συντελεῖ :) πῶς σοὶ 
τὸ ἐν χρείᾳ οὐ δώσει; Εἰ τὸ πάντων εὐτελέστερον ἐχαλ- 
λώπισεν ἐχ περιουσίας, χαὶ ταῦτα οὐ πρὸς χρεῖαν, ἀλλὰ 
πρὸς φιλοτιμίαν τοῦτο ποιῶν πολλῷ μᾶλλον σὲ τὸν : 
ἀπάγτων τιμιώτερον ἐν τοῖς χατὰ τὴν χρείαν τιμήσει, 

β. Ἐπειδὴ τοίνυν ἀπέδειξε πολλὴν τοῦ Θεοῦ τὴν 
πρόνοιαν οὖδαν, χαὶ ἔδει ᾽" χαὶ ἐπιπλῆξαι λοιπὸν, χαὶ 
ἐνταῦθα χέχρηται τῇ φειδοῖ, οὐχ ἀπιστίαν, ἀλλ᾽ ὁλιγο- 
πιστίαν αὐτοῖς ἐγχαλῶν. ΕΣ γὰρ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ. 
φησὶν, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσι, ποιλιλῷ 5") μα.λ.λον 

ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι. Καίτοιγε ταῦτα πάντα αὐτὸς ἐργά- 
ζεται Πάντα γὰρ δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὖ- 
τοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἔν" ἀλλ᾽ ὅμως οὐδαμοῦ ἑαυτοῦ μέ- 
μνῆται τέως. Ἤρχει γὰρ εἰς τὸ δεῖξαι τὴν αὐθεντίαν 
τέως, τὸ λέγειν χαθ᾽ ἑκάστην τῶν ἐντολῶν. Ἠκούσατε 
ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις" ἐγὼ δὲ «.1όγω ὑμῖν. Μὴ τοί- 
νυν θαυμάσῃς, ὅταν χαὶ ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα χρύπτῃ, 

ἑαυτὸν, ἣ ταπεινόν τι περὶ ἑαυτοῦ φθέγγηται. Ἕν γὰρ 
ἐσπούδαζε τέως, εὐπαράξεχτον αὐτοῖς γενέσθαι τὸν λό- 

ΥὉΥ, χαὶ διὰ πάντων ἀποδεῖξαι οὐχ ἀντίθεόν τινα ὄντα, 

ἀλλ᾽ ὁμονοοῦντα χαὶ συμδαίνοντα τῷ Πατρί. Ὃ δὴ καὶ 
ἐνταῦθα ποιεῖ. Τοσούτους γὰρ ἀναλώσας λόγους συνεχῶς 
αὐτὸν ἐν τῷ μέσῳ τέθησι, τὴν σοφίαν αὐτοῦ θαυμάζων, 
τὴν πρόνοιαν, τὴν χηδεμονίαν τὴν διὰ πάντιυν, καὶ 
τῶν μεγάλων καὶ τῶν μιχρῶν. Καὶ γὰρ ὅτε περὶ 
τῆς Ἱερουσαλὴμ ἔλεγε, τὴν "" πόλιν τοῦ μεγάλου βασι- 
λέως αὐτὴν ἐχάλεσε᾽ χαὶ ὅτε τοῦ οὐρανοῦ ἐμνημόνευσε, 
θρόνον πάλιν ὠνόμασε τοῦ Θεοῦ" καὶ ὅτε περὶ τῆς κατὰ 
τὸν χόσμον οἰχονομίας διελέγετο, αὐτῷ πάλιν τὸ πᾶν 
ἀνατίθησι λέγων ὅτι" Τὸν ἤιον αὐτοῦ ἀνατέ,1λει ἐπὶ 
α«ογηροὺς καὶ ἀγαθοὺς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ 
ἀδίχους. Καὶ ἐν τῇ εὐχῇ δὲ ἐδίδασχε λέγειν ὅτι, Αὐτοῦ 

ἐστιν ἡ βασιΔδία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ. δόξᾳ, Καὶ 

ἐνταῦθα περὶ τῆς προνοίας αὐτοῦ διαλεγόμενος, χαὶ δει-. 
χνὺς πῶς καὶ ἐν τοῖς μιχροῖς ἀριστοτέχνης ἐστὶ, φησὶν 
ὅτι Τὸν χόρτον σοῦ ἀγροῦ ἀμ»ριένγυσι. Καὶ οὐδαμοῦ 
ἑαυτοῦ Πατέρα καλεῖ, ἀλλ᾽ ἐχείνων, ἵνα χαὶ τῇ τιμῇ 
χαθάψηται, καὶ ὅταν αὐτοῦ "5" λέγῃ Πατέρα, μηχέτι ἀγα- 
ναχτῶσιν. Εἰ δὲ ὑπὲρ Ψιλῶν χαὶ ἀναγχαίων οὐ δεῖ με- 
ριμνᾷν, τίνος ἂν εἶεν ἄξιοι συγγνώμης οἱ ὑπὲρ τῶν πο- 
λυτελῶν μεριμνῶντες ; μᾶλλον δὲ τίνος ἂν εἶεν συγγνώ- 
μῆς ἄξιοι οἱ μηδδ χαθεύδοντες, ἵνα τὰ τῶν ἄλλων λά- 
ὄωσι; Μὴ οὖν μεριμγήσητε «1έγοντες" Τί φάγωμεν, ἣ 
τί πίωμεν, ἣ τί περιδαώμεθα ; Πάκτα γὰρ ταῦτα τὰ 
ἔθνη τοῦ κόσμου 5" ἐπιζητεῖ. Εἶδες πῶς πάλιν αὐτοὺς 
χαὶ ἐνέτρεψε μειζόνως, χαὶ παρεδήλωσεν ὅτι οὐδὲν φορ- 
τιχόν, οὐδὲ ἐπαχθὲς [277] ἐπέταξεν; Ὥσπερ οὖν ὅτε 
ἔλεγεν" ἘΞὰν ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαχῶντας ὑμᾶς, οὐδὲν 

μόγα ποιδῖτε' καὶ γὰρ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν" 
ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν ἐθνιχῶν αὐτοὺς διήγειρε πρὸς τὸ 

νι 

τὴν οἵη. Β. 55 ἑαυτοῦ Εὐά. 
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μεῖζον" οὕτῳ χαὶ νῦν ἐχείνους εἰς μέσον ἄγει, χαθασειό- 

μενος καὶ δειχνὺς ὅτι ἀναγχαΐον ἀπαιτεῖ παρ᾽ ἡμῶν 
ὀφείλημα. Εἰ γὰρ τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων 
πλέον ἐπιδείξασθαι χρὴ, τίνος ἂν εἴημεν ἄξιοι οἱ μὴ μό- 
"ἣν ἐχείνους μὴ ὑπερδαίνοντες, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῇ τῶν 

ἐθνιχῶν εὐτελείᾳ μένοντες, χαὶ τὴν αὐτῶν μιχροψυχίαν 
ζηλοῦντες; Οὐ μὴν μέχρι τῆς ἐπιπλήξεως ἔστη, ἀλλὰ. 
χαθαψάμενος ἐντεῦθεν χαὶ διεγείρας αὐτοὺς, χαὶ ἐν- 
τρέψας μεθ᾽ ὑπερδολῆς ἁπάσης, χαὶ ἑτέρωθεν παραχα- 
λεῖ λέγων" Οἷδεα γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος, ὅτε. 
χρήζετε τούτων ἁπάντων. Οὐχ εἴπεν, Οἷδεν ὁ Θεὸς, 

ἀλλ᾽, Οἷδεν ὁ Πατὴρ, ὥστε αὐτοὺς εἰς μείζονα ἐλπίξα͵. 

ἀγαγεῖν. Εἰ γὰρ πατήρ ἔστι, χαὶ πατὴρ τοιοῦτος, οὗ δυ- 

νήσεται περιϊδεῖν τοὺς υἱοὺς ἐν ἐσχάτοις ὄντας χαχοῖς" 
ὅπου γε οὐδὲ ἄνθῥωποι πατέρες ὄντες τοῦτο ἡπομένουσι. 

Καὶ ἕτερον δὲ μετὰ τούτου 537 πάλιν ἐπάγει λογισμόν. 
Ποῖον δὴ τοῦτον; Ὅτι χρήζετε αὐτῶν "5. Ὃ δὲ λέγει, 
νοιοῦτόν ἐστι, Μὴ γὰρ περιττά ἔστι ταῦτα, ἵνα χατα- 
φρονήσῃ; Καίτοιγε οὐδὲ ἐν τοῖς περισσοῖς χατεφρόνη- 
σεν, ἐπὶ τοῦ χόρτου" νυνὶ δὲ χαὶ ἀναγχαΐϊᾷ ἐστιν. Ὥστε 

ὃ νομίζεις αἴτιον εἶναί σοι τῆς φροντίδος, τοῦτο ἱκανὸν 
εἶναί φημι τῆς φροντίδος σε ταύτης ἀπαγαγεῖν. Εἰ γὰρ "5 
λέγοις, ὅτι διὰ τοῦτό με χρὴ μεριμνᾷν, ἐπειδὴ ἀναγχαῖά 
ἐστι, τοὐναντίον ἐγώ φημι, ὅτι δι᾿ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο 
μὴ μεριμνήσῃς, ἐπειδὴ ἀναγκαῖά ἐστιν. Εἰ γὰρ περιττὰ 
ἦν, οὐδ᾽ οὕτως ἀπογινώσχειν, ἀλλὰ θαῤῥεῖν ὑπὲρ τῆς 

αὐτῶν χορηγίας ἐχρῆν ἐπειδὴ δὲ ἀναγχαϊάξστιν, οὐχέτι 
ἀμφιθδάλλειν δεῖ. Ποῖος γάρ ἐστι πατὴρ, ὃς ὑπομένει μῃ- 
ὃὲ τὰ ἀναγχαΐα παρασχεῖν τοῖς παισίν; Ὥστε χαὶ διὰ 
τοῦτο πάντως παρέξει ὁ θεὸς. Καὶ γὰρ δημιουργὸς τῆς 
φύσεως αὐτός ἐσει, χαὶ τὴν χρείαν αὐτῆς μετὰ ἀκριδείας 
αὐτὸς ἐπίσταται. Οὐδὲ γὰρ τοῦτο ἂν ἔχοις εἰπεῖν, δει 

Πατὴρ μέν ἐστι, χαὶ ἀναγκαῖά ἐστι τὰ ζητούμενα, ἀγνοεῖ 
ὃὲ ὅτι ἐν χρείᾳ. αὑτῶν χαθεστήχαμεν. Ὁ γὰρ τὴν φύσιν 
αὐτὴν εἰδὼς, χαὶ δημιουργὰς αὑτῆς γεγενημένος, χαὶ 
τοιαύτην αὐτὴν διαπλάσας, εὔδηλον ὅτι χαὶ τὴν χρείαν 
αὑτῆς ἐπίσταται σοῦ μᾶλλον τοῦ ἐν χρείᾳ. αὑτῶν ' χαθε- 
ατῶτος. Καὶ γὰρ αὐτῷ τοῦτο ἔδοξεν, ὥστε ἐν τοιαύτῃ 
χρεία εἶναι αὐτήν, Οὐ τοίνυν ἐναντιώσεται οἷς ἠθέλησε, 
καταστήσας μὲν ἐν ἀνάγχῃ. τοσαύτης χρείας ᾿ ἀποστε- 
ρῶν δὲ αὖ πάλιν τῆς χρείας χαὶ τῶν ἀναγχαίων αὐτήν. 

γ΄. Μὴ τοίνυν φροντίζωμεν" οὐδὲν γὰρ ἡμῖν περιέσται 
πλέον, ἣ τὸ χατατείνειν ἑαυτούς. Ὅταν γὰρ χαὶ μερι- 
μνώντων ἡμῶν ὃ καὶ μὴ μεριμνώντων παρέχῃ, χαὶ μᾶλ- 
λον μὴ μεριμνώντων, τέ σοι πλέον ἀπὸ τῆς φροντίδος, 
ἣ τὸ δίχην σαυτὸν περιττὴν [378] ἀπαιτεῖν ; Οὐδὲ γὰρ 
ἐπὶ δαψιλὲς ἀπιέναι μέλλων ἄριστόν τις, ὑπὲρ τροφῆς 
ἀνέξεται μεριμνᾷν". οὐδὲ ὁ ἐπὶ πηγὴν βαδίζων, ὑπὲρ 
τοῦ πίνειν φροντίζει ". Μὴ τοίνυν μηδὲ ἡμεῖς, καὶ πηγῆς 
ἁπάσης χαὶ μυρίων δείπνων παρεσχενασμένων δαψιλε- 
στέραν ἔχοντες χορηγίαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρόνοιαν, 
πτωχεύωμεν ὅ, μηδὲ μιχροψυχῶμεν. Μετὰ γὰρ τῶν 

εἰρημένων. χαὶ ἕταρον λογισμὸν πάλιν͵ ὑπὲρ τοῦ θαῤ- 
ῥεῖν περὶ τῶν τοιούτωγ, τίθησι λέγων" Ζητεῖτε τὴν βω- 
σι.λείαν τῶν οὐραγῶν, καὶ ταῦτα πάντα πρφαξε- 

θήσεται ὑμῖν. Ἐπειδὴ γὰρ ἀνῆχς τῆς φροντίδος τὴν 
ψυχὴν, τότε χαὶ τῶν οὐρανῶν ἐμγημόνευσε. Καὶ 
γὰρ τὰ παλαιὰ ἀναλύσων παραγέγονε, χαὶ πρὸς μεῖ- 

ζονα. καλέσων πατρίδα, Διὰ τοῦτο πάντα ποιεῖ, ὥστε τῶν 

Νοϑίγδηι ἰδοι ΟΠ 6 ΠῚ υὐδηιαγ ὙΠΈΡ "9 δίδωσιν ΕΔ. 
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εἱ εγψᾶ ἰβίμο οἱ δά π0}}}05 πιοπιθηῖ! ἰδυπὶ θου8 ἰδη- 

᾿λπὶ ὀχ νοι γγον οπιίδπι, συοπιοάο (6 περ! !ροὶ οπι- 

εἷτιπι πιααὶπνὸ ποοδδϑδαγίιπι δηἰπ8} ἢ ΘυᾶΓ ΘΓ [8η] 

ρυΐοῦγα ἐποῖς {14 Ὁ 01 ϑυδην οδιδπάογαι βδρδπιϊαπι, οἱ 

νἷμῃ ροιδηι:8 5:8, 4υ0 ὑπάϊαμ6 ο}08 φ)ογίδπι οἀΐδθοῖ- 

"5. Νϑααδ δΐπι (δἰ τϑίυπι ἐπαγγαπί φίοτίαπι θ εἰ 

( Ριεαϊ. 18. 4), 56 οἰἰᾶπὶ (ΘΡΓΔ : ἰά4ις δ᾽ σι! Π 8 Π8 

ραν ά ἀϊορῦαι : Γαμάαια Βοπεπιιη, σπα [Γμοε[εγα, εἰ 

ρπιιος εφατὶ ( Ρεαί. 148. 9). ΑἸΐὰ Θπΐ ἢ ΡΘΡ [ΓμΟέι πὶ» 

αἰΐα Ῥ6ῦ πιδφηϊιιάΐοπι, 4|18 ΡῈ Γ ρυ!ο γα ἀπ 6πὶ Ογθα- 

τὶ ἰαυάοπι οιηϊμιηι, ΜαρπαΣ αυοαιρ Πυἀ 59 ΡίΘη 8 

εβι οἱ ροιεϑίδιῖβ βίβηυπι, ουπὶ οἰϊᾶπὶ ἐἃ αυδ: νἱ 58, πᾶ 

“πηἰ (υϊὰ δηὶπι ἢ] 15. 1110 φιιοά ᾿ναά 6 651, οΓΔ5 πηΐηϊ- 

016 3.) ἰΔηῖ4 ἀδοογαὶ ρῃ!ο γι υἀ᾽π6, 5: ἰρίιυγ ίβηο, 

᾿φυοὰ πυ!υβ υ508 6δὲ, ἰὰ ἀσάοτίι, (ᾳυϊὰ οηΐπὶ ρυ]- 

τυίίαάο ο᾽υ8 14 ᾿φηῖβ δἰἱπλθηθπι οοηίογι 3) συοπιο60 

εἰθὶ, φυὶ οραβ δ θ65, πο ἀδθί! ̓  5] αυοά οπιηΐαπι Υἱ- 

Ηϊ5ϑίπιαιπι εβὶ αρυπάδηϊεγ ογηαν!ῖ, οἱ βοὺ ποῃ δὰ 4]}- 

«δῖ υϑυι, δοιὰ 2 πιαρη βοθηιίδπι, προ πιλρ]5 ἱρ 

οπιπίσιη ργοιοβἰβϑιιημα ἴῃ 15, ηθι8. διὰ υδὺπ ρα - 

ποηὶϊ, ποι γὈ , Ὃ 

4, Οιιοηίΐαπι ἰφί(γ πηι! λα οβί δια! οἱ ργουδπίοη- 

εἶλπι, οἱ ἱπόγεραγο {Π1|05 ροβίθα ορογίεραι,, ἢἰς ἰδπιθη 

Ἰοπἰΐδια υὐἱίαγ, ποι ἱπογοαι !4ιαπὶ,, 564 πιοάϊολπι ἢ - 

ἄδην 15 ἱπυρυϊαπθ. δί ἐπῆηι [ἄπμπὶ αοτΐ, ἱπαιῖι, θ δι 

εἷος σοειϊϊ, πμιίία πιασὶδ πος, πιοάϊοαι βάοϊ. Αἰᾳαὶ ᾿ς 

οππηΐα 'ρ856 ορογαῖυγ; πλπὶ (λ)ηπία μὲν ἔρξιπι [ἀρία επί, 

εἰ εἰπε ἱρδο [αείτιπι ὁδὶ πἰ δἰ! (Δοαπ. 1. 6) : Αιἰληθη ὨΪ}}] 

δή πΔ πὶ ἀε βοςφοπιπιοπιογαί. ϑυπιοίθυαι δηΐ"η ᾿πίογηη δά 

ἀοιιοηϑιγαηάλπῃ) δυσίοτγίδιαπὶ βυλπι,, αιιοὰ ἀΐοογαὶ δὰ 

βἰησυϊα ργαοορία : Ακαϊδιὶ6 φηΐα αἰείιπι ἐδὶ απίϊφεὶδ 

ἐφ0 αμίφηι ἀἷοο υοὐΐς (αμ!. 5. 21. 93. 244ᾳ.) Νε ᾿(ἃ- 

406 πιῖγονῖϑ Οὐ" ἴῃ ΒΟαυθηιθυ5 5656 οὐοοιαὶ, Δυΐ ἢυ- 

πἶϊ6 αυϊάρίανη ἀδ 56 Ἰυφυΐίι. ὕυυ φυΐρρα ἰαιογί τα 

δυγαῦαι, εἱ δοςθρίυϑ οἱ ργαῦ 20.118 {Π|4 ΘΌΓΏΊΟ 6586ϊ, 80 

ΡΟΓ οἵπηΐϑ οφιθηάοτγοὶ, 86 ποθὴ 6δβᾷ6 Ὠ60 φἀνογφαγιυπ), 

εοὰ οὐπὶ Ραίγα οοηβαπιϊθηιοπι αἱ οομΠοογάθηι. Θυοᾷ 

οἰΐαπὶ ἢὶς (αδῖι. Ροβί ἰοΐ δηἶπι ΒΘΓΙΏΟΠ 65 [ΓΘ θη ΟΥ 

Παπὶ ἴῃ πιοδϊυπι δἀἀυοῖϊ, Δἀϊηΐγαη8 6.8 δαρίεπιίδιῃ., 

γον  ἀδηιίαπι ἰπ οπιηίθυ5. ἴῃ το] τ δι. οἱ ἐμ πιϊποῦὶ- 

νυ5. ΝΆπι οὐπὶ ἀο δογοβοίγπια ἀϊοογοὶ, αἰνιϊαίοΠὶ πιᾶ- 

εἰ:ὶ τοφὶϑ ρβδιη νοολνῖι : οἱ ὁυπὶ ΘΒ Ιυπ) ΘΟΠΙΠΙΘΙΉΟΓΔ- 

τοὶ, βοϊϊυπι δεὶ Δρροὶ! ἰλνὶβ : οἱ οὐ πὶ 46 τηυπὰϊ Δάπηϊ- 

ηἰΞίταιίοπα νογῦα [ϑοογοῖ, ἰρϑὶ γυτβυπι οὔ δύβογ 

ἀϊοθηδ : (μὲ δοίευι φμῖιπι οτἰ τὶ [αοὶ! ΦΏΡΕΟΤ τιαίο8 οἱ θοπο8, 

εἰ γίαίϊ! διροῦ ῥιιδίοα εἰ ἱπλμδίος ( 104. υ. δ ). Εἰ ἴῃ 

οτγδιίοπο δίς ἀΐοογα ἀοουὶ! : (μία 616 68, Τευπιιπι, οἵ 

ροϊεηίία, εἰ σίοτὶα. ἢϊο αυοαῦθ ἀκ ᾿Ππ5 ργουϊ 6ηι14 ἀΪ8- 

βαγθηβ, δἱ οδίοπάδηϑβ ἰρδυι γεὶ ᾽μ ραγΥΐ5 ΟΡ Ϊπλιπὶ ορἷ- 

Ποδῖχ 6586, 41, Εαπμπι αὐτὶ υϑδϊ!. ΑΟ πυδηιαπι ρΔΊΓΟΙΙ 

δύυπι γοσαὶ, 564 Ποτιπη : υἱ οἱ Π06 ΠΟΠΟΥΘ ΡΟΓΙΙ. ἼνΟΓΟΙ, 

οἱ οὐππ ραίγοπι δυυπὶ μοϑίοα ἀἰοσογεί,, πο ἱπάϊμηι- 

τοηΐυτ. δὶ γϑτο ἀ6 Υἱ θυ δἰ ΠΘΟΟ85ΔΓ1}5 501 }101π|Π| 6556 

ποι ορογίθαί, 4ι8 Θχουβϑ 1016 ἀἰ ἢ διιηὶ φιὶ ἀ6 πιφηΐ- 

βεἰ5 ουὐγὰπι μαυοηι ἰπο ροιίυ5 αυὰ ὀχουδαιίοπα ἀξιοῖ 

β0ηΐ, ΄υΐ ποὺ ἀοτγηιαηΐ, υἱ αἰίεπα ὈΟμ8 γρίδηϊί ἢ ὅ1]. 

Νοίπο ονφο «οἰ εἰ εἰ ἐ846, ἀἰοοηί6δ : μά πιαπαάμεαθίηιις, 

αμε ιιϊά δίϑοπιιδ, αι ιιο ορογίοημι 52. ἤ τς δηΐηι Οη1- 

"ἷα πιμιπαὶ φεπῖες Ἰῃσιμγιπί. γιἀοι Πυοπιοίο ΓΙ Γ5ἢ5 Ν 103 

᾿ ΙΝ ΜΑΤΤΙΌΜ ΠΟΜΗ͂, ΤΧΙ!. αἱ. ΧΧΉΗΙ. 502 

οἱ πηηρὶβ ἱπογορανογίῖ, δι ἀθοϊδγωυοήι , 86 ΠΙΠῚ ὁ116- 

ΤΟΒΌΠΙ γΟ] ἀΌΓ11ΠῈ ῬΓάδΟΟ 586 ἢ 5΄6αὶ ἰσί γ οὐτη ἀΐοο 
νεῖ, δὶ αἰ οἱ πα αἰ σοηίοε τυος, κι ππασπῖιπὶ [ποϊεϊδ 

παπὶ εἰ οἰ ηϊἰοεὶ κοο [αοἰμπί ( αμ ι. 8. 40. 47), ἂὖ οἰ ηἷ- 

ΟΟΡΕΠῚ ΘΟΠΙΠΊΘΠΙΟΥΔΙΪΘΠ6 ἰμῃ5059 Δ πη 6] !ΟΓᾺ οχόαϊιλν : 

56 οἱ ἡῦπο ἴΠΠ05 ἰπ τηρύϊη ἀὐἀδυοί!, ραγϑιγί πϑθιβ 

608, 6ἱ οϑίοιν 65, 86 ποοδδϑογίιπ) ἃ ΠΟΡΪ8 ἀδθ 

οχίσογο. δ] δι 0108 συληι 860 Γ}}}18 οἱ γί ϑαροβ 6 χ- 

6 τ ορογίοαι.,, αυὰ ρομ8 αἀἰβψηὶ ογίπιυβ., 4 ποη 

ΙΠ060 ᾿|Π05 0 ΘΌΡΟΓΏΠΙΙ5, 56} οἱ ἰπ οἰ με σογυπὶ νἱ 

ἰλἴδ ἸΠΔΠΟΠΊι8, οἱ ΠΟΥ μι15}}}.}π|}1416π|. πη λιηεν 

Νδο 584118. ἤδθυὶ ἱπογθρᾶϑεδα.,, δὲ δὺπὶ ρμαγδιγίχἰ ββοὶ 
1105, Ἔχοϊ(Δ5561 86 ριάοτγα δδοϊ58οὶ οὐ νοο θη2 

Αἰυπάδ ᾿|108 ΠΟΙ ΒΟ] αν ἀϊσοηϑ : δὶ σπὲνι Ῥαίον ἐμ, 

εἰεγ οὐαἰοεῖϊς, φμῖα πὶς οπιπίϑειδ ἱπαϊφοια. Νοη αἰχὶϊ, 
δεῖ! ΠοΌ5, 566, δεῖ! Βαίόν, αἱ {ΠΠ03 4.4 ΠΙΔ)ΟΓΟΠῚ 8 ρ6ιὴ 
ογίψαι. 8: Θηΐπὰ Ῥϑίοῦ δὲ. οἱ βδίογ 18}18.. ποι ρουίοτὶ 

ἀδδρίοογο ἢΠ108 ἴῃ Οσ ΓΘ ἷ8 Π14 15 γουβδπίο5 : συδηδο 

Π6 ἰιοπηΐπ68- αυϊάδπ) ρϑῖγοβ ποὺ ραιἰυπίιν. ΑἸϊα 44} 

Ροβίθα ἱπάυοϊ! ται οο εἶπ). Ουοάπδπι ἐμὰ 3 Οἷα ἀἱδ 
οπιπῖϑις ἱπαϊφεῖϊε. Ηος δυίΐδπι νὰ] εἰρηϊῆοαγο. Νυπὶ 
βυρογυδ δυυὶ δος, υἱ ἀσερίοἰαί ἢ Αἰφυΐ πα ἴῃ 8:1}ρ6Γ- 

Πυΐς αυΐάφιη ἀσδροχὶϊ, υἱ ἰπ [0 : πυπο διθιη δἰ "6. 
οαϑδαγίἃ διιηΐ. ἢ 4116 αιοά μι185 Οαι|58Π|ὶ 6556 5011 ἷν 

(νά ἷς, Ἰὰ ἀΐφο ἰάομσυπι 6556 δ( Δ βοπάδπι εἰθὲ ᾿νδτς 

βοΠΠ οἰτανίνοπι, Οὐοα 5' θΐοαβ, 1460. πι6 βο οί απ 6559 
ορογίοει, ψυϊᾶ ΘΟ ϑϑαγίᾶ 50η1: 650 ΠΟΙ Γὰ Γαβροηί 60: 

ἰάοο π6 50}]}εἰῖι8 5:8, αυϊὰ ποοαϑϑαγία ϑ0π1, 5: ἐπ] 

δι ρογυδ δϑϑθηὶ, πόῆι6 816 ἀσϑρογδηιάιϊιπ), οϑκοῖ,, 56 

οοηβάθηαάιπι 6α (1}}} 5 ρροα ΠὩγὶ ρ0556 : 4ιη8ἃ 6 ΓῸ πο- 
Θοβϑαγίἃ 5001, ΠΟ |Γἃ διηθίξογο οροτίοῖ. ()υ}5 6η ἦν 

Ῥϑῖον πορὶϊσαι ΠΠ}ϊ δι}}8 πϑοθδβαγία ὨΈΡΟΓΟ ἢ Ιἀδοηη6 
οπηηΐπο θ6 08 ἰὰ ἀδίυγιβ 661, Νιη ᾿ρ86 ΠΑΙΌΓᾺΣ ΟΥΘΔΙΟΥ 

6βϑι, οἱ ψυϊὰ ἱρβϑὶ ποοδββαγίυηι 8511 Δοοι Γϑ6 πον. ΝΟ αιΘ 
οηἰπὶ ἀΐσαγα ροϑδὶϑ., ἰρϑιηι αὐυϊάδπι 6556 μϑίγοηι., οἱ 

ὨΘΟΟΒΒΑΓΪΔ 656 6ἃ 4118 ΓΟ] ΓυΝΙῸΓ,, 568 ἰσπογλγὸ 

οὑπὶ πο5 ἰρ58 ἐζόπιι5. Νὰπὶ 40] παιυγλμι ἰμδϑηι ΠΟΥΪ,, 

οἱ ογθᾶϊογ οἦυβ 6β,, ᾿ΠἸδηημ6 ἰ06 πηοάο [Ογπᾶνὶῖ, πὸ- 

οοϑδἰίδίθη) 605, αἱ ραΐλη οδὶ, πηθ 8 ΠΟΥ]} 4 8 1 10}, 

αυἱΐ ἴῃ ποροβϑίίδι σοηῃϑι {118 68. Νἅπὶ ἱροὶ δία ρμίδευϊι,, 

υἱ ἴῃ υ͵]υϑινοάϊ προρδοίιδἰὸ 68865. ΝΟ; ΟΥΒῸ ΟΟπίΓ- 

γἷυβ ογὶὶ 15 αυι νου, 4 αἱ (ὁ 'ῃ πθερϑϑϊδία ουη- 

διἑιθλι, οἱ ἃ ΠΟΟΘΒ5, 5115 ργίνοῖ, 

ὅ. Απηχίρίας πὶ μὲ ργοάοεῖ. Ῥτουϊάεμιῖς δεὶ, (ἤτϊδῖο 

πιο σηίθ, βάσπάμπι. Βεὶ αὐαὶ!ο ϑοπα ασίνειιδ υπιηΐα.--: 

Να ἰϊλ]ιιθ 80} βδίπηυβ : που δΐπὶ αυϊά ὩπΊρ} 15 

σοπϑδηπθηυγ,, Πυοπὶ αυοὰ Π08 ΕἰΓῚ5 ἀἰδ᾽ ΘΠΔΠΙΙ5. 

Οἰπι οεἷπὶ πο 8 σἶνα 50}}}ο1118, δ'ίνθ ποη 580}} 1618, 

ἱπιὸ ῃοίϊιι8 ποη 50} }εἰ1158., Ἰὰ ραϑῖδι, αυϊὰ 1} δην- 

Ρἰΐι5. 6χ 5ο! εἰ αὐΐν6 πιβηθ τ, αυδιν αιοι ροθμὰ5. ἃ 

οἰ} "50 ϑρεγυδ8 χοροῦ 87 ΝΟ4Ὲ6 δεΐπι 4ι}5 δὰ Ἰδυϊυη 

οοην ἐν πὶ Δοοοϑϑυγῃβ, (6. οἰδὶ8 πη ηυδπὶ 50} ΠΟ 

οὐἷα; π6ηπ ἰ8 αυΐ 824 [οπίοιη δοςδαΐι, ἐδ μοῖυν ΘΥἿϊ 81ιν- 

χίιϑ. Νὰ ἰἰδᾳῦθ πο8, 4} 5 ΔΙ ΘΙ] ΟΓ δθϑί τοῦ 

ἐομία., 402πὶ ἰη πιΐἰα [Οπ11}ὺ5 Θὲ ΘΟη ΥἹΝ1]5., ΠΕΠΙΡΘ 

Βεὶ ργονϊἀοηιΐα, 4851 ρει ρα 68 ρυ 5.18} 168 8.108. 

αυπ συρτγδϊοι5 πη ἁΠυἀ ἴῃ σαποι15 γοθπ8 ἤάἀθηαί 

δα δΐαπη βυρρον!! ἀἰσθη5: ὅδ. ρεσεε τεσπιπι σα- 

ἰογτμι, εἰ ἰιως οπιῖα αὐ ζοϊολιίω" εοϑὶ5. Ῥοϑίψυσιι ΘΠ Πη 
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δινΐπην πὶ ἃ ουνὲβ ἰουαυΐὶ, ἰυπς Θ5105. οὐΔΙη ΟΟΠΊΒΊΕΙΒΟ- 

γανὶί. γον αυΐρρα νϑίθγὰ βοϊωίαγυξ, οἱ διἱ μιεϊουθπι 

χοδαίυγωθ ραιγίλι. Ῥγορίονϑα μ8}} πὸπ 26}1, υἱ ΠΟο8. 

ἃ διιραγνλοδηοἶβ οἱ ἃ ἰογγόμδγιηι γογπιὶ δἤεοσία ἰἰμ6- 

τοῖ. ᾿ἀείγοο δι πίο05 τηϑιογαυδδ, οὺπὶ 41 σ6η|68 ἐὰἃ 
ἰμαυίγεγο, συᾶγυηι οπιηΐδ ἰθος οἱ βυνάμιῃ) οἶγολ ργὺ- 

βρηιοπὶ νἱίδλια νογϑϑίυγ, αὐΐθυ5. αὐ} ἰρογιμη ν6] 

οαϊογυμι γὰιτὶο. ὙΟΌΐΒ δυΐθπι πο ᾿γς δυπὶ ργθοίρυδ, 

860 4] ". Να΄ια ϑηΐπὶ ἰά60 ογοαιὶ βυιηυδ αἱ οοιηοία- 

᾿πι15, ὈΙθάπιιϑ οἱ γοβιί θυ ρον δηγυγ; 566 1 μἰλαθοπιυδ 

θ6υ, οἱ ἤιαγα οοηδοφηδίηυγ ὕοπᾶ. ϑίουι ἰφίυν Βι5 0 
νουίαποίονία ουγλπάα., ἰϊὰ. οἱ ρεγίυμποιογίθ. ραιοπάδ. 

διιηϊ. Ἰάδυφιο ἀΐοοθαι : Ομφγία τέφαμῆι οεοτιθ., εἰ 

[φο οπιπῖα αὐϊεϊοπίμν κοὐϊς. Νου͵ ἀἶχιε, Βα αι ηίυν, 5ο, 
βα)ιείφιίν, οἱ ἀἰδύδ5, μογοη αυδ 'μ ργοδοιιὶ ἀδηῖαῦ 

ει} 6686 οπμἶο πηαφζηυ) δὶ οὶ πηαρηϊιυάϊπε [υτυτ0» 
Γι σομραγδωίυγ. Ἰάοο ὕοη Π| ροίογα, δε ἀ αἰϊα ρῃβίυ- 
ἴλγο υθεὶ, οἱ σοῃθογο ἰδ ῥεϊογὶ 5 6586 δΔἀἀδηθδ. 

θυφτοϊφίεν ἰυγ8, οἱ γβ θη {18 ΔΟΟ ρὲ 68 ; ποαυδοίδ8 

Υἱ δι θὲ 118. οἱ ργούδαβ {|| οομδοᾳφαυογὶβ. Νδηι ἰηἀᾳηυ 

16 6δϑ1 ᾿ϑ)οιη δι Δ ἢΓῈ ργῸ γε 5 Πυ) 5η04!. Βιοηΐπ 
4} οπηηθ φἐάϊατω, οὐδ πὶ ουγλη) δ Ν᾿ ΒΘγο ἀθθ65 ρτὸ 

μι 1} }} 1085 1118 ομ 8,16ῖρϑυπι ἀδἀδοογαβ,άυπι ἰῃ οἷι- 
νἰάϊιαις ἤυκάγυπι γόγυῖλ ἢ} πὶ Προ η 15. ΟΡ ἜΓρΟ, 

ἰμ4υΐ65, [5511 μάπ6 1} ροίογι' ̓  Θ᾽ ἢ π, Ο μοί 414-- 

4.5, οἱ οα τυγϑιπὶ δά |, ἡ οαϊε (ίμις. 1. 8): αιοά 
ἰρβιι Εἷς οἰίαπι οὔϑογναι. Νοη δηΐῃ βοίτπιπι ἀΐχὶι, Νυὶ!- 
16 50}|οἰἱ 6586 : βοά, ὅᾷ. Νοίϊε δοἰ ο(ἡ 6286 ἐπ ογω- 

δἰἰπιι : δ} πο θὲ5 ᾿ἰθογιδιθπ) ἀοηλι8, οἱ δηϊπιλπὶ 

Ὠοϑίζϑ γο 5 πη 818 Προδϑϑδγὶα δά οθ8. Νδπι 8 
Ρδίογο ἰά60 8511, ποη συθά ὕ6διι5 Δἀπηοηΐία ἰηάίφορει, 

δειὶ υἱ ἀἰδοῦπιυϑ, ΠΟ5 6}086 Δυχὶϊο θομα ἄσογα οημδ, 

οἱ υἱ αϑοϑἰἀυλίαϊα ροϊοηἀϊ π08 Οἱ [Ἀπ|}}|Γ68 τοι ἰἀδιηυβ. 

Υἱύθη᾽ φυοιηθάο μὲν 880 διὰ θαι, ἀσοδαί46 ἱροῦ 

ρΓαδϑηϊία Πυοηι6 δοσορίυΓΟ8 6586 7 Οιι Θηἰπὶ πηδ[ογ 
"ΓΈΡΟΙ, ἢυ]0 πιδϑὶϑ τπΐηογα ἀδυΐξ. Νοη ἰδ δηΐπη,. 

ἱνᾳυΐι, γνϑσορὶ 6 50}}16 1} 118, νοὶ πὸ ρμοϊλεὶξ, υἱ 

Ἰἰδογὶ ϑι118 οἱ βυὰΐ ατωμυΐειῖ8, δεὰ τὸ Ὡς ψιρη 

ἐθυπάδη!οῦ ϑυρραίδηι : ἰἀ φιιοὰ ρετῖδ πιλχίπιο {108 δί» 

ἐγ! εγθ ροίεγαϊ. ϑίοι οἴχο ἰῃ οἰθθιπούγμδ εγοραηὰδ, 
ν 858 δε86 ᾿ιϑιηΐυ  μηα ΟΑλομὶΆΓῈ.,, δ δὸ γαίΐθηθ πηλχὶ- 

196 βολάοῦδι 1}}16...ὄ (ωρῈ δἰ δὲ εἰμὴ τολ͵]ορὶ οορία οἱ πι3-. 
ξηϊβοσηιία γοἀἀοπάϑ ἐ856 (πᾶπὶ| αἷϊ, βαίεν ἱμμδ, γμὶ υὶσ 

ἀεὶ ἴῃ αϑεσοπάϊιο,, τοάάει (ἰδὲ ἱπ πιαπὶ [6ε0) : 5ὶς οἱ Πος 

ἸΙοοῦ φὈβιγαθ 8 608 ἃ ρογαυϊδι 0 π6 γιββομ !}}}, 

1Ππὸὰ πιαχίια δυδθί, ἢδο ἤθη 4ιφγοῃι 05 οὐπι πιᾶ- 

ἦογα αὐυπύδηϊα ργοιηίει!. Ιἀ60. ἰηχυΐ!, [υὔθοὸ ποη 
4 ΓΟΓΘ, ΠΟΘ Ω6 Δεοίρία5., δι(Ϊ υἱ ἀθρυπάςπιον δοοί- 

.,͵128: υἱ δοοὶμίΔ8 τηοι0 (ἰν οοιμροίοπιΐ, οιηὶ 

αΠΠαὶ6 οσαργιιδη ὶ : πΠ6 0] εἰ 8 οἱ (ἰἰΒο 58:8 |18- 

ΓπιΘΟ ΓΟΓΌμ οὐυΓὶ5, οἱ 115 ᾿ρ518 ΓΟ}}118 οἱ ϑρ᾽ γι 08} 05 

6 Ἰηάϊφηυπι ὁοη)85ι}1π|18; Πὸ ϑυρογῆι 2) ρα (12Ὁ|8 φγυτη- 

"8Π|., 6ἰ ἃ Γα ΡΓοΟρυβίια Θχοὶιί8. Νοίϊ6 ἐγ 80{{Πἰεἰ 

{386 ἱπ ογαείίπμηι. δυβέεῖ! οπῖπι αἰεὶ πιαϊ Πα ει ((ἔδι. 
ᾧ. 19), ἰά οοἱ, τηἰδογία δίᾳυς οουίΓιἰο. Νοη 5ι{]εἰΐ 

εἰ ὲ ἴῃ ῥυάογα νυυ5 τ] σομμαίογο ρδθδπὶ ἐπ ἢ ΟΌΓ 
οἰΐαιη δά οῖβ χ δοὶ ἰοϊϑὐΐπα πιϊδογίαπι, χιΐ ἃ μεῖοτγ"- 
μυι5 66 ἰδοῦ νυο ᾿ἰδεγαβάυ 

1 Ἐφ γοῦεῖ, δε4 αἰΐα, ἀσδῃπὶ ἰὰ Μοξοί. 

5. ἸΟΑΝΝΙΒ ΟΗΚΥΘΌΘΤΟΝΙ ΔΙΙΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΒ,.. 502 

4. Μαίμία αἰἰσμαπάο ργοὸ ἄγμπιμα αεοὶ μέίκν. --- Μ2- 
"ἰδιη, δυίριη ᾿ς νούδὲ ποὴ πηργοδί!δίδιν, 205}, 5οὰ 
Βαϊδοῦίδαι, ἰδθφγαπι, ΦΙΓΙΠΙΠΔ5 : κἷσαί οἱ δ! οἱ αἷϊ : δὲ 
ἐεἰ πιο {ἴα ἐπ εἰνίία!ε, σματι δοηεῖπτις ποπ [ἐσετὶ! (Ληϊοα 
ὅ. ὁ) : πΠΟΏ ΓΑρὶπὼ5 δίβη!Ποαὶ, πο ἀγαγίεἰδηι ", ποηιπ6 
ηυϊάρίαπι 51}}|6, δά ρίαβαβ ἀϊνὶ εἰ 8 ἰπηπ 5885. Ας 
Γιγδυπι, ἔσο, ἱπαυΐὶ, [αοΐοπα μαρϑμὶ, δἰ ςγοαμδ πιαί μη, 
([αἱ. 4δ. 1). Νᾳια ϑηΐιη ες πιϑ! ἶδπὶ αἀἰοί!, 96ὰ [Δ-. 
[η6π|. ΡΒ] η ἰ5., 1128 Π|Δ18 6856 ΟΣ ΒΕ 2 Π ΠΡ ἃ 

γυϊζο. Μυδ φυΐρρα 651, υἱ πε ΐ δὰ 6596 ἀΐεδηί πηλ]3. 
ὃς οηΐπι 1}}} φαυίμαᾳιο βδιγορίδγι βδοογάοίοα οἱ γαῖοβ. 

οὐπὶ νδῦο88 ΔΓῸ ᾿υμεί28 δὲ16 Υἱίι 8. φυα να ]αηὶ ἱγὰ 

ΡόΓα)δοεγυμί, ἀἰν᾽ 105 ᾿ΠῚΠ 5548 ρ᾽αζ85. 1128. ᾿πϑγο- 
Τοπί]ια ὃς ἀοίογθηι ἰπἀδ ραγίμη) πηα εἶδ τοουθαπει. 

μήΐρϑουτη ἰίδᾳια βἰβηϊοαί ἀἰσαι : δυβέεὶ! αἰεὶ τπιαἰ πα, 
82ια. Ν᾿}! πί πὶ ρογίθά6 δηΐημμν οἶδε, δι. Π|6. συ ΓΔ. 

οἱ 50]}}ςἰἰυὰο. δὶς οἱ Ραυϊυβ δὰ νυἱγαι δίθμι ποτγίϑης, 
σοηδι σι ἰἰ8 οἤενουδι : Γοίο. αἰμδὴς υ08 εἰν εοἰ [ἰεἶτ- 

ἀΐπα ε326 (1. Οὐτ. Ἶ. 53). υηϊ μογρὸ ἀἰεὶξ ἀΐδιη ογ- 

δι1Π8π| δἰ δὶ 501}0}14π| [ὉΓ6, ΠΟη ἰ( αἷϊ, φιοά ἀ165 ρθᾶ 
ἀ6 86 50}}|οἷ18 511, 864 ηυἱα δά ἱπηροι πὶ μασι 56Ὁ- 

ΠΟ ογαῖ, οὐἱπὶ συ] πο οὐ) Θῃ  να8, ργοίογγο,ς 
ἰδ }}05 ΠΟΓΘΟΠα Π]ΟΓΘ ΓΟργΓ δουίαῖ, βοοι ἄσμη μ͵ υτγὶ- 

πηογυῖ πιογθη 'ρ505 8040 6η8. Εἰ εἶς φιηάθην συμδὶ - 

᾿ὰπν Ὀγυίον!, ΡΙΌσΡΟ5505 δι 61η ἰαΐμϑυπι ὧἱ ἰέφοιν, 

διλίυ ἀϊοοηθ : Νοίϊ6 ρμοδδιεγὰ αὐτζωπι, ἡδῆμδ αΥΘ6Ν- 

ἔμηι, πέφιιθ ρέταηι ἱπ υἱα (Μαιὴ. 10. 9. 10). Ροδίσυλνπα. 
οπίηι ἰ880 'ρ58ἃ Οροῦῖθυ8 ὀχ θπογδι, ἰυπο ἀδιμυπι γοΓ- 
815 ἰοβϑηι δίϑευϊ! ἢγπιογεπ), υὑπάδ οἱ δόγιηὸ δεοομίι 

6ἱ σοιηργοθαίυβ ογαὶ, ἰρϑὶυ 5 ὨδΠ!ρ6 ΟΡΟΥΙθυ5 τη γηϊῶ- 

15. Οἱ πεπα ἔκί τ ορογίθι5 ἀδιποηϑίγαν Αὐἀΐ ἰρδουπὶ 

ἐϊοοηίοπὶ : Εἰ ἕμδ6 ποπιὲπὶδ ποὴ μαϑεί αὶ οαραί τεςίϊποι. 

(Μαμι. 8. 20). Νααιια ἰτος ἰΔηιδῃ. αἰχίδνθ οοπίορηϊβ,. 
πη αἰπεὶρι! 5 δῖ ΒΟΡΏ ΘΧΘΠΊΘΙ ΠῚ δα ροΠ41, εὐπὶ 

ρ905 86 ἰδῆς ἰογηαπι ἤοάθαιξ, οἱ π0}}} 0 οσδγα ρογιηὶ- 

εἰϊ. Ροτραπάβ δυυίΐεπι οἷηϑ ρρουϊοπείδπι, αυὰ οπιποῖα, 
ρϑιγῖβ ἐπ) υδνῖ8 αθδοίι πὶ δι ρογαῖ. Βοος ἰυνθο, ἱπαιΐ, 

ΠΟ0Ώ. ἃ] πῇ οὐ σϑυβλπι, αυδπι υἱ γ05 Δ)» ΟΠ ΒΊΡογγα τ 

ουὰ 80] υἀΐπα ἐχρμοι υ). Ναπὶ δὲ ἰνοάϊα δου ἐοίιε5 οἷς 

ἀδ ογδβίϊιιο, ογδϑ Γυγδ.}ΠΊ δο ἤφ᾽ τι15 Θγ5. Θαϊά δὰ ἰὼ 
ΤῸ 50 ΡΟΓΥΔΟΔΠΘ ΠῚ ἢ ΟἿ οορὶς ἀΐδπν πιλ]ογὶ, χιϑιν ἰμ56. 
βογίϊιυ 5:1, πηϊβογίᾳ δίδιψι ̓  οἱ ουπι ργορεὶϊς εἰν [α- 
Βογίθυβ οἰἰᾶπ| 56 ιθη 5 ἀἰδὶ Οπι15 ἱμροηὶβ, οἱ σὸς 
οὐπὶ ΡῈ Γ᾽ δ ἀϊιαπιθηίυπι ᾿υ)διηοιἱΐ 56: 0 η1}8 ἀϊεὶ δ8ῃ- 

οἰϑιη ποη πιΐπυλ8, δε ἰθογ65 ἰδυίυ ἰΔθογὶθι5 

8} Ἰεἰα5". ἘΠ εηἶπι 1108 τη8 15 ρογϑιγί πξογοῖ, ἰοιηρῶδ,. 

ἰμδυπὶ φυδβὶ απ πιδίαπι οἱ ἰοδδιιπὶ ᾿ἀυχί!, ΘοηλΓ ἱμϑθα. 

οἰδιιδη8 Οὗ 8ιιρογβεδπι πιο] οδιΐαπι. Ναὶ ἀΐδ δοοῦδ- 
Ὀἰδιΐ, υἱ φῃδΒ δὰ ἰρβυπ) ρεγιϊποηῖὶ ουγα8. ΟἰΓ δοφυοδβεῖθ. 

ἀϊοὶ οὐ γὰβ ἱμ5ὶ δά ϊοὶδ Υ διινοι δυ{Π πε] 65 ἰρϑὶ δεῖ οδειβ 

80} }Π}οἰυάο δι} Ὁ οὐ ὀγχυ, 1} πιλ)υ8 ἰδιμομὲδ οι ἢ 

Ουπι δυίοπι [μορίϑ᾽ο!οῦ Ἂἰϊ ἰς 4ι] 5ς ἰοηυίΐίυν, δὲ ἰρ50. 

ἀδ ποδὶβ ἰυἀολγυ5 ὀἰΐ, οὐρα φυλὴ Ὀηβοπι ποὶξ 

δροῖι ρΡορθηδὶ, οὐτη 'ρ86 (68εΠ᾿Ποῖων, ἰιλη6 νλιδ ιν δ: 56 

τηΐβογαπὶ οἱ ἰδϑονγίοβδηι, [8 υἱ ὑπ8 ἀλοὶ βοἰεϊν αὶ 
βυΐδοίδι δὶ ο(ΠῚοιοποηῖ δοηιΓ ἰοπεοιπ486 πϑϑίγαι. Αἷ- 

1 ΑΙ, ποπ γταρῖπας δἰσηΐβοαὶ πρῆιϑ. Ῥγωιοὶ ρπῖαδ. 
8. υϊάδιμ, δορά ἐπδιρεν σμμια μαῖα ἰῳϑυν μι α . )έρίαΣ. 



δ0ὺ 

περιττῶν ἡμᾶς ἀπαλλάττειν, χαὶ τῆς πρὸς τὴν γῆν συμ- 
παθείας. Διὰ τοῦτο χαὶ τῶν ἐθνιχῶν ἐμνημόνευσεν, εἰ- 

πὼν ὅτι τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ ταῦτα, οἷς ὁ πόνος ἅπας χατὰ 
τὸν παρόντα βίον, οἷς λόγος οὐδεὶς περὶ τῶν μελλόντων, 
οὐδὲ ἔννοια τῶν οὐρανῶν. Ὑμῖν δὲ οὐχὶ ταῦτά ἐστι τὰ 
χροηγούμενα, ἀλλ᾽ ἕτερα. Οὐ γὰρ διὰ τοῦτο ἐγενόμεθα, 
ἵνα φάγωμεν χαὶ πίωμεν χαὶ περιδαλώμεθα 5. ἀλλ᾽ ἵνα 
ἀρέσωμεν θεῷ, χαὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν. 
Ὥσπερ οὖν ἐν τῇ σπουδῇ πάρεργα ταῦτα, οὕτω χαὶ ἐν 
τῇ αἰτήσει πάρεργα ἔστω. Διὰ τοῦτο χαὶ ἔλεγε ᾿ Ζητεῖτα 
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ ταῦτα πάντα προσ- 
-οθήσεται ὑμῖν. Καὶ οὐχ εἶπε, Δοθήσεται, ἀλλὰ, Προσ- 
κτεθήσεται, ἵνα μάθῃς, ὅτι οὐδὲν μέγα Ἵ τῶν διδομένων 
τὰ παρόντα ἐστὶ πρὸς τὸ μέγεθος τῶν μελλόντων. Διὰ 
"δὴ τοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν αὑτὰ χελεύει, ἀλλ᾽ αἰτεῖν μὲν ἕτερα, 
θαῤῥεῖν δὲ ὡς καὶ τούτων ἐχείνοις προστιθεμένων. Ζήτει 
'χοίνυν τὰ μέλλοντα, καὶ λήψῃ καὶ τὰ παρόντα " μὴ ζήτει 
κὰ ὁρώμενα, χαὶ πάντως αὑτῶν ἐπιτεύξῃ. Καὶ γὰρ ἀνά- 
ξιόν σὸν τὸ περὶ τοιούτων προσιέναι τῷ δεσπότῃ. Ὁ 
ὰρ τὴν ἅπασαν σπουδὴν χαὶ τὴν μέριμναν ὑπὲρ τῶν 
ἀποῤῥήτων ἀγαθῶν ἐχείνων ὀφείλων ποιεῖσθαι, σφόδρα 
σεαυτὸν χαταισχύνεις, εἰς τὴν τῶν δεόντων πραγμάτων 
ἐπιθυμίαν χαταναλίσχων αὐτήν. Πῶς οὖν ; φησίν" " οὐχ 
ἐπχέλευσε τὸν ἄρτον αἰτεῖν; ᾿Αλλὰ, Τὸν ἀπιούσιον, 
προσέθηχε, χαὶ τούτῳ πάλιν τὸ, σήμερον" ὅπερ οὖν καὶ 
ἐνταῦθα ποιεῖ, Οὐ γὰρ εἶπε, Μὴ μεριμνήσητε ἀλλὰ, 
Μὴ μεριμνήσηξε ὑπὲρ τῆς αὔριον" ὁμοῦ χαὶ τὴν ἐλευ- 
θερίαν ἡμῖν παρέχων, χαὶ τὴν Ψυχὴν ἡμῶν προτηλῶν 
τοῖς ἀναγχαιοτέροις. Καὶ γὰρ χαὶ 5 ἐχεῖνα αἰτεῖν διὰ 
κοὔτο ἐχέλευσεν, οὐχ ὡς τοῦ Θεοῦ δεομένου τῆς παρ᾽ 
ἡ μῶν ὑπομνήσεως, ἀλλ᾽ ἵνα μάθωμεν, ὅτι μετὰ τῆς 
αὐτοῦ βοηθείας χατορθοῦμεν ἅπερ ἂν κατορθώσωμεν, 
χαὶ ἵνα οἰχειωθῶμεν τῇ συνεχεῖ περὶ τούτων αἰτήσει. 
Εἶδες πῶς καὶ ἐντεῦθεν ἔπεισεν, ὅτι λήψονται τὰ παρόντα 

πάντως ; Ὁ γὰρ τὰ μείζω παρέχων, πολλῷ μᾶλλον τὰ 
ἐλάττω δώσει. Οὐ γὰρ διὰ τοῦτο, φησὶν, εἶπον μὴ με- 
ριμνᾷν, μηδὲ αἰτεῖν, ἵνα ταλαιπωρῆτε χαὶ γυμνοὶ πε- 
ρ'έρχησθε, ἀλλ᾽ ἵνα χαὶ τούτων ἐν ἀφθονίᾳ ἧτε᾽ ὃ δὴ 
μάλιστα [379] πάντων ἱχανὸν ἣν αὐτοὺς ἐφελχύσασθαι. 
Ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῆς ἐλεημοσύνης ἀποτρέπων αὑτοὺς ἐπι- 
δείκνυσθαι τοῖς ἀνθρώποις, τούτῳ μάλιστα ἕπειθε, τῷ 
μετὰ πλείονος αὑτὸ "' παρέξειν ὑποσχέσθαι τῆς φιλοτι- 
μίας αὐτοῖς " (Ὁ γὰρ Πατήρ σου, φησὶν, ὁ βι.1λέετων ἐν 
τῷ χρυπτῷ, ἀποδώσει σοι ἐν» τῷ ς«αγερῷ ") οὕτω χαὶ 
ἐνταῦθα ἀφέλχων αὐτοὺς τοῦ μὴ ζητεῖν αὐτὰ, τούτῳ "5 

μάλιστα πείθει, τῷ μὴ ζητοῦσι μετὰ πλείονος ὑποσχέ- 
σθαι παρέχειν τῆς περιουσίας. Διὰ γὰρ τοῦτο χελεύω, 
φησὶ, μὴ ζητεῖν, οὐχ ἵνα μὴ λάδῃς, ἀλλ᾽ ἵνα λάδῃς δα- 
ψιλῶς" ἵνα λάδῃς μετὰ τοῦ σοι προδσήχοντος σχήματος, 
μετὰ τῆς ἁρμοζούσης σοι λυσιτελείας " ἵνα μὴ μεριμνῶν, 
μηδὲ σχιζόμενος εἰς τὴν τούτων φροντίδα, ἀνάξιον σανυ- 
«ὃν χαὶ τούτων χαὶ τῶν πνευματιχῶν χαταστήσῃς ᾿ ἵνα 
μὴ ταλαιπωρίαν περιττὴν ὑπομείνῃς, χαὶ τοῦ προχειμέ- 
νου πάλιν ἐχπέσῃς. Μὴ οὖν μεριμνήσητε περὶ τῆς αὔ- 
ριον. ᾿Ἀρχετὸν γὰρ τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὑτῆς " τουτέ- 
ὅτιν, ἡ ταλαιπωρία 5, ἡ συντριθή. Οὐχ ἀρχεῖ σοι τὸ ἐν 
ἱδρῶτι τοῦ προτώπου σον " ἐσθίειν τὸν ἄρτον αου : τί χαὶ 
δτέραν προστιθεῖς τὴν ἀπὸ τῆς φροντίδος ταλαιπωρίαν, 
ἐλέλλων λοιπὸν χαὶ τῶν προτέρων ἀπολύεσθαι χόκων; 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΟΜ ΒΟΜΙ,. ΧΧΠῚ εἱ. ΧΧΠΙ. σὴέ 

δ. Κακίαν δὲ ἐνταῦθά φησιν, οὐ τὴν πονηρίάν, μὴ 
γένοιτο, ἀλλὰ τὴν ταλαιπωρίαν καὶ τὸν πόνον χαὶ τὰς 

σνμφοράς" ὥσπερ οὖν χαὶ ἀλλαχοῦ φησιν " Εἰ ἔστι κα- 
κία ἐν πόλει, ἣν Κύριος οὐχ ἐποίησεν ; οὐχ ἁρπαγὰς 
λέγων, οὐδὲ πλεονεξίας "5, οὐχ ἄλλο τι τῶν τοιούτιιν 

οὐδὲν, ἀλλὰ τὰς ἄνωθεν φερομένας πληγάς. Καὶ πάλιν, 
Ἐγὼ, φησὶ, ποιῶν εἰρήνην καὶ κτίζων κακά. Οὐξὲ "" 
γὰρ ἐνταῦθα τὴν χαχίαν φησὶν, ἀλλὰ τοὺς λιμοὺς χαὶ 
τοὺς λοιμοὺς, τὰ δοχοῦντα εἶναι χαχὰ παρὰ τοῖς πολλοῖς. 

Ἔθος γὰρ τοῖς πολλοῖς τὸ "7 ταῦτα λέγειν καχά. Οὕτω 

γοῦν καὶ οἱ τῶν πέντε σατραπειῶν ἐχείνων ἱερεῖς καὶ 
μάντεις, ἡνίχα τὰς βοῦς ὑποζεύξαντες τῇ χιδωτῷ χωρὶς 

τῶν δαμάλεων ἀφῆχαν βαδίζειν, καχίαν τὰς θεηλάτους 
ἐκάλουν πληγὰς ἐχείνας, χαὶ τὴν ἐξ αὐτῶν ἀθυμίαν καὶ 

ὀδύνην ἐγγινομένην αὐτοῖς. Τοῦτο τοίνυν Καὶ ἐνταῦθα 
δηλοῖ λέγων - Ἀρκετὰν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐξῆς. Οὐδὲν 
γὰρ οὕτως ἀλγύνει ψυχὴν, ὡς μέῤιμνα καὶ φροντίς Οὕτω 
χαὶ Παῦλος εἰς παρθενίαν ἐνάγων συνεδούλέυε λέγων “ 
Θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. “Ὅταν δὲ λέγῃ, ὅτι ἧ 
αὔριον μεριμνήσει περὶ ἑαυτῆς, οὐχ ὡς τῆς ἡμέραῤ 
μεριμνώσης ταῦτά φησιν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πρὸς δῆμον ἀτε- 
λέστερον ὁ λόγος ἦν αὐτῷ, βουλόμενος ἐμφαντιχώτερον 
ποιῆσαι τὸ λεγόμενον, προσωποποιεῖται τὸν χαιρὸν, κανὰ 
τὴν τῶν πολλῶν συνήθειαν φθεγγόμενος πρὸς αὐτούς. 
Καὶ ἐνταῦθα μὲν συμθουλεύει, προϊὼν δὲ αὐτὸ καὶ νο- 
μοθετεῖ λέγων’ Μὴ χτήσησθε χρυσίον, μήτε ἀργύ- 
ριον, μήτε πήραν εἷς ὁδόν. Ἐπειδὴ γὰρ διὰ τῶν ἕρ- 
γων αὐτὰ "5.3 ἐπεδείξατο, τότε λοιπὸν χαὶ τὴν ἀπὸ τῶν 

ὁνμάτων εἰσάγει νομοθεσίαν εὐτονωτέραν, ὅτε ͵' χαὶ 
εὐπαράδεχτος ὁ λόγος ἐγένετο, τοῖς ἔργοις τοῖς ἑαυτοῦ 

πρότερον βεδαιωθείς. Ποῦ οὖν ἔδειξε διὰ τῶν ἔργων ᾧ 
"Αχουσον [280] αὐτοῦ λέγοντος " Ὃ δὲ "" Υἱὸς τοῦ ἀν - 
θρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεαλὴν κλίνῃ. Καὶ οὐδὺ 
τούτῳ ἀρχεῖται μόνῳ, ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς μαθηταῖς παρέ- 
χεται τὴν ὑπὲρ τούτων ἀπόδειξιν, χαὶ αὐτοὺς οὕτω σχη- - 
ματίσα:, καὶ οὐκ ἀφεὶς οὐδενὸς δεηθῆναι. Σχόπει δὲ αὐ“ 
τοῦ χαὶ τὴν χηδεμονίαν, πῶς πατρὸς παντὸς ὑπερθαίνει 
φιλοστοργίαν. Τοῦτο γὰρ χελεύω, φησὶ, δι᾿ ἕτερον μὲν 
οὐδὲν, ἵνα δὲ ὑμᾶς ἀπαλλάξω περιττῶν φροντίδων. Κἂν 
γὰρ σήμερον μεριμνήσῃς ὑπὲρ τῆς αὔριον, χαὶ Πάλιν 
αὔριον μεριμνήσεις. Τί οὖν τὸ περιττόν ; Τί χαταναγχά- 
ζεις τὴν ἡμέραν πλέον τῆς συγχεχληριομένης αὐτῇ τά- 
λαιπωρίας καταδέχεσθαι, καὶ μετὰ τῶν οἰχείων πόνων 
καὶ τὸ τῆς ἐπιούσης προστιθεῖς αὐτῇ φορτίον, χαὶ ταῦτα 
οὐδὲν τὴν ἑτέραν μέλλων ἀπὸ τῆς προσθήχη; τῆς γινο- 
μένης " ἐπιχουφίζειν, ἀλλὰ πλεόνεξίαν μόνον περιττῶν 
ἐπιδείχνυσθαι πόνων ; Ἴνα γὰρ μειζόνως αὑτῶν καθά» 
ψηται, μονονουχὶ τὸν καιρὸν αὑτὸν ψυχίυσας ὡς ἀδιχού- 
μενον εἰσάγει, χαὶ χαταβοῶντα αὐτῶν ὑπὲρ τῇς περιττῆς 
ἐπηρείας. Καὶ γὰρ ἔλαθες τὴν ἡμέραν, ἵνα τὰ αὐτῇς 
φροντίζῃς. Τίνος οὖν ἕνεχεν χαὶ τὰ τῆς ἑτέρας αὐτῇ 
προστιθεῖς ; μὴ γὰρ οὐχ ἀρχοῦν ἔχει φορτίον ν᾽ τὴν ἑαυ- 
τῆς φροντίδα ; τί τοίνυν αὐτὴν βαρύνεις μειζόνως ; Ὅτάν 
δὲ ὁ νομοθέτης ταῦτα λέγῃ, χαὶ ὁ μέλλων ἡμῖν διχάζειν, 
ἐννόησον πῶς ἡμῖν χρηστὰς ὑποτείνει τὰς ἐλπίδας, ὅτάν 
αὑτὸς μαρτυρῇ, ὅτι ταλαίπωρος ὁ βίος οὗτος χαὶ ἐπί- 
μοχθος, ὡς καὶ τὴν τῆς μιᾶς ἡμέρας φροντίδα ἀρκεῖν εἰς 
τὸ χαχοῦν ἡμᾶς χαὶ συντρίδειν. "5 ᾿Δλλ᾽ ὅμως τοσού- 
των 5 εἰρημένων καὶ τηλιχούτων, ἡμεῖς ὑπὲρ μὲν τού- 

4 περιθαλλώμεθα Α. Ε΄. Ερ. " μέγα] δ᾽. Ε νυξο μετά. Υἱά. «ἄἀποί. " αὐτήν] δῖο Δ. αὐτὸν (.. σἰοίοτι σαυτόν. 
5. φησὶν οὐχ οὁπὶ Α. οὐχ οἴῃ. "΄. Ἣ: ἰῃν! (15 ΤΠ ΟΓῃρ. 
αὑτῷ τούτῳ Α. Ε΄. 13 ταλαιπωρία] Αἀμ]. αὐτῆς Βα]. 
Ἐ. 4). Ε. Ἰηἴγὰ ρ. 4380 Β. βυοσιυληῖ σού ΐοο5 ἰηῖοῦ ποοστίθης, προττιθεὶς οἱ προστιθεῖς, 

1.39 αὐτὰ] 50 οοὐ. οἱ (δ. αὐτὸ Βαϊ. 36 Οὐδὲ] Οὐ ἃ. "7 τὸ ον. Β. Ε. τὸ τοιαῦτα λ. Χ. 
Αγπι. ὅθεν 66. ον. Βεη. 55 δὲ οπι. ἐιἰὰ. 
τίον Α οὗτο-] οὕτω Δ. ΠΠιὰ Ιορογυηῖ ΠίονΡΡ. 
Θεὸς χατορθοῖ" χαὶ περὶ τοῦ διηνεχῶς χαὶ ἐντόνως αἰτεῖν τὸν Θεὸν τὰ πνευματιχά Α. 

16 χαὶ οῃ!. Α. (. 
τ σου τη. Α, Ὦ. Ε΄. δ᾽ιθγοπι σου οἵη. Α. Ερ. Μοχ προηστί΄ ης 

32 ἐπιγινομένης Ε΄. οἱ οοτγγ. τος, ἢ. Ρ. ἀν 
3: ΗΘΙΚΟΝ. Ὅτι δεῖ ἡμᾶς προαιρεῖσθαι τὸ ἀγαθόν" τὸ γὰρ ὅλον ὅ 

". αὐτὸ] αὐτὸν Α. αὑτῷ Ε. 3 αὑτὰ, τούτῳ] 

15 πλεονεξίας) δυναστείας 1}, 
3. ὅτε] 5:6 οὐ οἔ 

Ρ. ἐνδείχνυσθαι Α. ἥ τὸ φο 

36 τοιούϑων Α΄. 



οὐῦ 

τῶν μεριμνῶμεν, ὑπὲρ δὲ τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς οὐκέτι, 
ἀλλ᾽ ἀντεστρέψαμεν τὴν τάξιν, ἑχατέρωθεν μαχόμενοι 
τὸϊς λεγομένοις. Σχόπει γάρ" μὴ ζητεῖτε τὰ παρόντα, 
φησὶ, χαθόλου " ἡμεῖς δὲ ταῦτα ζητοῦμεν διηνεχῶς. Ζη- 
τεῖτε τὰ ἐπδυράνια, φησίν " ἡμεῖς δὲ οὐδὲ μιχρὰν ὥραν 
ἐχεῖνα ζητοῦμεν, ἀλλ᾽ ὅσην ὑπὲρ τῶν βιωτιχῶν ἐπιδειχε 
νύμεθα τὴν μέριμναν, τοσαύτην ἐν τοῖς πνεὸματιχοῖς 

ἔχομεν τὴν ὀλιγωρίαν, μᾶλλον δὲ χὰαὶ πολλῷ πλείονα. 
᾿Αλλ᾽ οὐχ ἀεὶ ταῦτα προχωρεῖ, οὐδὲ ἀεὶ ταῦτα ἐνδέ χέται. 
Ἰδοὺ δέχα ἡμέρας χαἀταφρονοῦμεν. ἰδοὺ εἴκοσιν, ἰδοὺ 
ἑκατόν " οὐχ ἀνάγχη πάντως ἀπελθεῖν, καὶ ἐμπεσεῖν 
εἰς τὰς τοῦ διχάξοντος χεῖρας ; ̓Αλλ᾽ ἔχει παραμυθίαν 
ἧ ἀναθολή. Καὶ ποία παραμυθία, τὸ χαθ᾽ ἐχάστην ἡμέ- 
ρᾶν προσδοχᾷν χόλασιν χαὶ τιμωρίαν; Εἰ γὰρ βούλει 
παραμυθίαν τινὰ ἀπὸ τῆς ἀναβολῆς ταύτης λαθεῖν, λάθε 
τὴν ἀπὸ τῆς μετανοίας χαρπούμενος διόρθωσιν. Καὶ γὰῤ 
εἰ τὸ μέλλειν τὴν τιμωρίαν παραψυχὴν τινα εἶναι νομί- 
ϑεις, πολλῷ μᾶλλον χέρδος τὸ μὴ περιπεσεῖν τῇ τιμωρίᾳ. 
Καταχρησώμεθα τοίνυν τῇ μελλήσει ταῦ τῇ πρὺς τὸ πα - 
τελῶς ἀβρονρ δν τ τῶν ἐπιχει μένων δεινῶν. Οὐδὲ γὰρ ἢ 
φορτικὸν, οὐδὲ ἐπάχθές τι τῶν ἐπιταχθέντων ἐστίν" 
ἀλλ᾽ οὕτως [3281] εὔχολα πάντα χαὶ ῥᾷάδια, ὡς προαίρε- 
σιν μόνον τὰ εἰσενεγχόντας γνησίαν πάντα δυνηθῆναι 
ἀνύσαι, χᾶν μυρίων ὦμεν ὑπεύθυνοι πλημμελημάτων "ἡ, 
Καὶ γὰρ ὁ Μανασσῆ: μιάτματα ἄπειρα ἣν τετολμηχώς" 
χαὶ γὰρ κατὰ τῶν ἁγίων τὰς χεῖρας ἐξέτεινς, καὶ τὰ 
βδελύγματα εἰς τὸν ναὸν εἰσήγαγε, χαὶ φόνων τὴν πόλιν 
ἐνέπλησε, χαὶ πολλὰ ἕτερα εἰργάτατο σνγγνώμης μεί- 

ζονα" ἀλλ᾽ ὅμως μετὰ τὴν τοσαύτην χαὶ τηλιχαύτην 
παρανομίαν, ἅπαντα ἀκενίψατο ἐχεῖνα. Ηῶς χαὶ τίνι 
τρόπῳ ; Μετανοίχ Χχαὶ γνώμῃ. 

ε΄. Οὐ γάρ ἔστιν; οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἁμάρτημα; ὅδπὲρ 
οὐχ εἴχει 2αὶ παραχωρεῖ τῇ τῆς μετανοίας δυνάμεὶ, 
'μᾶλλον δὲ τῇ τοῦ Χριστιῦ 39 χάριτι. Καὶ γὰρ ἂν μετα- 
δαλώμεθα 8, μόνον, αὐτὸν ἔχομεν συνεφαπτόμενον ἡμῖν" 
χἂν θελήσὴς γενέσθαι χαχὸς, σὐδεὶς ὁ χωλύων μᾶλλον 

δέ ἐστι μὲν ὁ κωλύων, ὁ διάδολος, οὐ μὴν 35 ἰσχύει; σοῦ 
τὰ ἄριστα πἐῤῥδαιρσυμένον, χαὶ ταύτῃ τὸν Θεὸν ἐπισπω- 
μένου πρὸς συμμαχίαν. Ἂν δὲ σὺ μὴ βουληθῇ", ἀλλ᾽ 
ἀποπηδήσῃς, πῶς σου προστήσεται; Οὐδὲ γὰρ ἀνάγχῃ 
χαὶ βίᾳ, ἀλλ᾽ ἐχόντα βούὐχεταὶ σώζεσθαι. Εἰ γὰρ αὐτὸς 
οἰχέτην ἔχων μίισοῦντά σὲ χαὶ ἀποστρεφόμενον, χαὶ 
συνεχῶς ἀποϊηδῶντα καὶ φεύγοντα, οὐκ ἂν ἕλοίο χατέ- 
χείν, καὶ ταῦτα δεόμενος αὐτοῦ τῆς διακονίας " πολλῷ 
μᾶλλον ὁ Θεὸς, ὁ μὴ δίὰ “ἣν οἰκείαν χρείαν, ἀλλὰ διὰ 
τὴν σὴν σωτηρίαν πάντα ποιῶν, οὐχ ἂν ἕλοιτό σε πρὸς 
βίαν Χατέχειν ᾿ ὥσπερ οὖν ἐὰν προαίρεσιν ἐπιδείξῃ μό- 
νον, οὐκ ἂν ἕλοιτό σέ ποτε προέσθαι, οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν ὁ 
διάδολος ποιῇ. Ὥστε ἡμεῖς αἴτιοι τῆς ἀπωλείας τῆς 
ἡμετέρας ἐσμέν. Οὐδὲ γὰρ προσερχόμεθα αὐτῷ, οὐδὲ 
ἐντυγχάνομεν, οὐδὲ παραχαλοῦμεν, ὡς χρὴ " ἀλλὰ κἂν 
προσέλθωμεν, τοῦτο ποιοῦμεν οὐχ ὡς ὀφείλοντες λαθεῖν, 
οὐδὲ μετὰ τῆς προσηχούσης πίστεώς; οὐδὲ ὡς ἀπαιτοῦν- 
τες, ἀλλὰ χασμώμενοι χαὶ ἀναπεπτωχότες πάντα Κοιοῦ- 
μεν. Καίτοιγε βούλεται ἀπαίτεῖσθαι παρ᾽ ἡμῶν ὁ θεὺς, 
χαὶ χάριν ἔχει σοι τούτου πολλήν. Μόνος γὰρ οὗτος ὁ 
χρεώστης, ὅταν ἀπαιτῆται, χάριν ἔχει, χαὶ ἃ μὴ ἐδα- 
νείσαμεν δίδωσι. Κἂν μὲν σφσδρῶς ἴδῃ ἐπιχείμενον τὸν 
ἀπαιτοῦντα, χαὶ ἃ μὴ ἔλαθε παρ᾽ ἡμῶν χαταδάλλει" ἂν 
δὲ νωθρῶς, χαὶ αὐτὸς διαναδάλλεται, οὗ διὰ τὸ μὴ βού- 

5. ΦΟΑΝΝΙ͂Β ΟΠ ΑΥ̓ΒΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 5086 

λεσθαι δοῦναι, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ παρ᾽ ἡμῶν ἥδεως ἔχει ἀπαι- 
κεῖσθαι. Διὰ τοῦτό σοι χαὶ ὑπόδειγμα εἶπεν ἐχείνου τοὺ 
φίλου τοῦ νύχτωρ καραγενομένου χαὶ ἄρτον αἰτοῦντος, 
χαὶ τοῦ διχαστοῦ τοῦ τὸν θεὸν μὴ φοδουμένου, μηδὲ ἀν- 
θρώπους ἐντρεπομένου. Καὶ οὐχ ἔστη μέχρι τῶν παρᾶ- 
δειγμάτων, ἀλλὰ χαὶ ἐπ᾽ αὐτῶν αὐτὸ τῶν ἔργων ἔδειξεν, 
ἡνίχα τὴν Φοινίχισσαν 33 ἐχείνην γυναῖχα τῆς μεγάλης 
δωρεᾶς ἐμπλήσας ἐξέπεμψε. Διὰ μὲν γὰρ ταύτης, ὅτι 
χαὶ τὰ μὴ προσήχοντα τοῖς ἀπαιτοῦσι σφοδρῶς δίδωσιν, 
ἔδειξεν. Οὺ γὰρ καιόν ἐστι, φησὶ, 2λαδεῖν τὸν ἄρτον 
τῶν τέχγων, καὶ δοῦναι δ᾽) τοῖς χυναρίοις " ἀλλ᾽ ὅμως 
ἔδωχεν, ἐπειδὴ σφόδρα αὐτὸν 3. ἀπήτησε. Διὰ [289] δὲ 
τῶν Ἰουδαίων ἐδήλωσεν; ὅτι ἑοῖς ῥᾳθυμοῦσιν οὐδὲ τὰ 
αὐτῶν δίδωδιν. υὐχοῦν ἔλαδον ἐκεῖνοι οὐδὲν, ἀλλὰ 85 τὰ 

αὐτῶν ἀπώλεσάν. Καὶ οὗτοι μὲν, ἐπειδὴ μῇ ἤἥτησαν, οὐδὲ 
τὰ ἴδια ἔλαδον᾽- ἐχείνη δὲ, ἐπειδῇ σφοδρῶς ἐ πετέθη, χαὶ 
τὰ ἀλλότρια ἴόχυσεν ἐχδιχῆσαι, χαὶ τὰ τῶν τέχνων 
ἔλαθε τὸ χυνάριον. Τοσοῦτον ἡ προσεδρεία ἀγαθόν. κᾶν 
γὰρ κύων ἧς, προσεδρεύων προτιμηθήσῃ τοῦ τέχνου ῥᾷ- 
θυμοῦντος 37 ὅσα γὰρ οὐχ ἀνύει ἡ φιλία, τοσαῦτα ἧνυ- 
δεν ἡ προσεδρεία. Μὴ τοίνυν λέγε, ὅτι Ἐχθρός μού ἔστιν 
ὁ Θεὸς, καὶ οὐχ εἰσαχούσεται 85. Εὐθέως σοι ἀποχρίνετα!: 
συνεχῶς ἐνοχλοῦντι. εἰ χαὶ μὴ διὰ τὸ ̓’ εἶναι φίλον, ἀλλὰ 
διὰ τὸ προσεδῥεύειν" καὶ οὔτε ἢ ἔχθρα, οὔτε ἡ ἀχαιρία, 
οὔτε ἄλλο οὐδὲν γένεται ζώλυμα. Μὴ εἴπῃς, Οὐχ εἰμὶ 
ἄξιος, κἀὶ οὐχ εὔχομαι" καὶ γὰρ ἡ Συροφοινίκισσα 
τοιαύτη ἦν. Μὴ εἴπῃς, ὅτι Πολλὰ ἥμαρτον, καὶ οὐ δύνα- 
μᾶι παραχαλέσαι τὸν ὠργισμένον" οὐ γὰρ τὴν ἀξίαν ὁ 
Θεὸς σχοπεῖ, ἀλλὰ τὴν γνώμην. Εἰ γὰρ τὸν ἄρχοντα τὸν 
τὸν " Θεὸν μὴ φοδούμενον, μηδὲ " ἀνθρώπους αἰσχυνό- 
μενον ἔχαμψεν ἡ χήρα’ πολλῷ μᾶλλον τὸν ἀγάθὸν ἐπι- 
οπάσεταίὶ ἡ ὀυνεχὴς ἕντευξις. Ὥστε χἂν μὴ φῶλοος ἧς, 
χἄν μὴ τὰ ὀφειλόμενα ἁπαιτῇς, χἂν τὰ πατρῷα κατε- 
δηδοχὼς 5 ἧς, χαὶ πολὺν χρόνον ἐξ ὄψεως γενόμενος, 
χᾶἂν ἄτιμος, χἂν πάντων ἔσχατος, χἂν ὀργιζομένῳ, χϑν 

ἀγαναχτοῦντι προσέλθῃς - θέλτσον μόνον εὔξαόθαι Χὰλ 
ἐπανελθεΐν, χαὶ πάντα ἀπολήψη, χἀὶ τὴν ὀργὴν καὶ τὴν 
χαἀταδίχην σδέσεις εὐθέως. Αλλ᾽ ἰδοὺ εὔχομαι, φησὶ, χεὶ 

οὐδὲν γίνεται πλέον. Οὐ γὰρ "" εὔχῃ χατ᾽ ἐχείνους ̓  - οἷον 

τὴν Συροφοινίχισσαν λέγω, χαὶ τὸν φίλον τ τὸν ἀωρὶ πα- 

ραγενόμενον. χαὶ τὴν χί ρᾶν τὴν συνεχῶς ἐνοχλοῦσαν τὸν 
δικαστὴν. χαὶ τὸν υἱὸν τὸν τὰ πατρῷα καταναλώσαντά. 

Εἰ γὰρ οὕτως ηὗχον, ταχέως ἐπετύγχανες. Καὶ γχο εἰ 
καὶ ὑδρίσθη, πατήρ ἐστὶ" καὶ εἰ ὥργισται "", φιλόπαις 
ἐστί " καὶ ὃν ζητεῖ μόνον, οὐ δίκην λαθεῖν τῶν ὕδρεων, 
ἀλλ᾽ ἰδεῖν σε μεταμελόμενον "ὃ χαὶ παραχαλοῦντα. 

ς΄. Ὄφελον χαὶ ἡμεῖς οὕτω διεθερμάνθημεν, ὡς ἐχεῖνα 
τὰ σπλάγχνα πρὸς τὴν ἀγάπην διανίστασναι τὴν ἡμετέ- 
ρᾶν. ᾿Αλλ᾽ ἀφορμὴν ἐπιζητεῖ μόνον τοῦτο τὸ πὺρ᾽ χἅἂν 
μιχρὸν αὐτῷ παράσχῃ: σπινθῆρα, ὁλόχληρον ἀνάπτεις 
φλόγα εὐεῤγεσίας. Οὐδὲ γὰρ ἐπειδὴ ὕδρισται, ἀγαναχτεΐ, 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ σὺ ὁ ὑδρίξων εἷ. καὶ ταύτῃ γινόμενος πάροι- 
νος. Εἰ γὰρ ἡμεῖς πονηροὶ ὄντές, τῶν παίδων ὑόρι- 
ζόντιυν, ὑπὲρ ἐχείνων ἀλγοῦμεν, πόλλῷ μᾶλλον ὁ Θεὸςς 
ὁ μηδὲ ὑδρισθῆναι δυνάμενος . ὑπὲρ σοῦ τοῦ ὑόριεχότος 
ἀγαναχύξί, Εἰ ἡμεῖς οἱ φύσει ἀγαπῶντες, πολλῷ μᾶλ- 
λον ὁ ὑπὲρ φύσιν φιλόστοργος. Εἰ γὰρ καὶ ἐπιιάθοι- 
ζο, φησὶ, γυγὴ τὰ ἔχγογα τῆς κοιλίας αὐτῆς, 
ἀ.1.1᾽ ἐγὼ οὐχ ἐπιλήσομαί σου. Προσέλθωμεν τούσὺν 

᾿τοΟὐδὲν γὰρ Α. 38 μόνην Ἂς. Ἐρ Ὁ πλημμελημάτων Δ. Ὧ μαχαρία γλῶσσα, πόσους ἀναχτᾶται τὸ ἦν 
σου ῥήμα τοῦτο. (ὐ. ἴῃ ἰόχίι!. 89 Χριστοῦ] Θεοῦ Ὁ. Ε. 66. τη. ' μεταδαλλώμ εθα Βαϊ. ἐπῆρα Αὐ. 
πανταχοῦ ΒΕ. 3" μὴν] «ἀἀ. δὲ Ε 4. 5 Φοίνισσαν Β. οἱ ῬΓ. Ε. Ὁ) δοῦναι] 516 οοἰά. εἴ γοιὸ Οὐ ν 951 Ο. βαλεῖν 
Ειμ. "" αὐτὸν] αὔτη Βα. 
8. 1} δάὰ. μὴ Β. ἐὴ χαὶ διὰ τὸ μὴ εἶναι Δ. (΄. 
ποὺς μὴ αἰσχ. ὑὼ. 
παραγινόμ εὐον ΕμΔ. ν) ὠργίσθη 4, 

θυμοῦντος] μὴ προθυμοῦντος Α. 
τὸν οἷὴ Ειἰἐ, 

ΕΣ κατεδηδοχὼς] ΠΕ ΩΣ (. ἐς] λιν, χαὶ χκαταναλωχὼς Εώ. 
δ) μεταθαλλόμν»ον Μά. 

δὁ ἀλλὰ) αά. χαὶ Ε. " ὁπ 
Ε.Ε. 

86 εἰσαχούσεταί μου Ἐεϊά. 
δι μηδὲ] δῖ. Α. Β. ἐοίοῦὶ οὐδέ. χαὶ ἀνθρώ- 

ἐϑὺδὲ γὰρ, Εἴ. δ 
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τἰἀϊποη οἰ ἰοὶ ἰδηϊλαιδ ἀἰοιδ 5[ηϊ, πὸ ἀξ ἐ"}5 80}}}6 1] 

δ πι08, ο!6διϊ8 δι 16 ΠῈ ΠΟῚ ΘΝ ΓΆπι5, 50 ογ ἤΠΕΙῊ τς 

νοτεϊυς, Ὀϊγίπαυθ ΘΟμΙΓ βυργὰ ἀΐεία. μιξηληι65. 

Βογροπάο παηηαυθ : ἀΐοῖα ἐ|6 : Νἧα οπηηΐπο ριπεβϑθηιδ 

4αγαι δ; Π05 διθιῃ {14 δϑϑιἀυδ ηυςεγίπη!β. (μι ΓΠ}6 

«αἰ οδιῖμ, ἰηαυϊ! ; πῸ5 δυΐδπὶ) Π6 ῬΆΤΥΟ αυϊάθπ) ΒΟΓΩ 

αὐ π5 βρδιῖο 114 συ τίηυ; 564 φιδηίαπι ἀ6 βαου]2- 

γἰθ 5 5ο!Πἰτυάδίηδηιν ὀχ ϊθοιηυβ, ἐληιδπι ἴῃ δρὶ γι 10.2}}- 

"5 περὶ ϊξοηιίδιη οϑίοηάϊη)υϑ, ἱπΠ|0Ὸ πλυΐὁ πιλίογοι : 
86ι1 Πρη 56 πρ6 . δια ΠΟὈΐ8 ῬΓΌΒΡΟΓα ρΓοσδάθηϊ; πδ- 

416 ΒΘΙΏΡῸΓ ἴα ροβϑυηὶ ονδηΐγθ. ἔσο ἀθοοηὶ ἀἰοῦυβ 

οοπιδιμηΐπηι5, οοςα νἱσίη!!, δοοῦ δοηζηι. ΑΠΠΟΠ Ἠ6- 

ἐ6588 ὈΓΟΓΒῺΒ οὶ Οὔἱγα, οἱ ἰη ᾿υὐ᾽οδηι5 πιδπ5 ἰποὶ- 

ἐονο ἢ θεά ἀϊδιὶο ἐοπϑοϊαιοπδη οἴσΓι, Εἰ φυὰ ΘοΏ 50: 

Ἰαιΐο, ᾿συπὶ χιοιϊα ὁτοροοίδι ΕΓ δυρρ ϊείαπι οἱ {0} 

8᾽ γο] 8 οηΐν ὁχ "86 εϊδίίοπα οοπδβοϊαιοηοπι ἃ 40 .8η) 

δοείρογο, δοοίρθ θ8π|, αυὰβ Ρορη ΘΙ}: [ἐιιοῖ 5 68ι, 

εἰπε αι οποΐη. Νἧπ) 8ὶ δχ 60 αιοιΐ υἱ1]0 αἰ Πδγαίυγ, 

οἰϊφαλιῃ φγοάϊγα ραί2 8 σοηϑο αι οπ θην, πλ.}}0 ΠΙΔΨῚΒ 

Ιυοτγὰπὶ 68ὲ μὸη ἱπείάσγα ἰῃ υἱιἰοόπι. ἱαπλῦῦ ΓΟ 

"δος ἀϊλιϊθηρ, υἱ οπηηΐηο 80 ἐπηπ) 6 η}}}ὺ05 ρΟδι}8 11- 

νογοπιγ. Ετ [8 δηΐπι 415 ργοδρία δυμδ πὶ} τοὶ 

πογοβῦπι γ6] πιοίδϑίυ!η 651; 56] οπηηΐδ ᾿ἰἃ ρεγνὶα οἱ 

(οἱ ἴα, πἱ 51 ργοπιρί2πι βοίυηὶ νοϊ 6 πὶ ΦΠΘΓΔΠ.18, 

ομηηΐα να ραογήσογα, οἰΐδι δὶ πι}} 118 8.}}8 

Ρδοοδιῖβ Ουποχὶὶ. ΜΏΠ455658 ΘΩΪΠῚ ΘΧΒΘΟΓΔΙΟΆ [ΔΟΊΠΟΓῶ 

διιδι8, αυἱ δύνεγβυθβ ϑ8 ποι τληυ8 Εχίθπάσγαι, οἱ 

ϑυοιηϊηδιίοῃα8 ἴῃ (ΘΠ ρίυπι ᾿πἀυχογαιὶ, οὐ ἀθ05841}6 υΓ- 

"θη γαρίανεγαὶ, πηυίδηυα Αἰϊὰ [σαγαὶ 485 νϑηΐδπὶ 

πο πιογοθαμιυν ({. ἤοσ. 31) : διίδπιθη ροϑβί [Δ] 6ιη 
(ληιδιυα ἰπἰαυϊαίοπι, οπιρΐα ᾿Πὰ δοοίογα 40}, 
υινοθο οἱ πὰ γαιμίοιςο Ὁ Ρὸγ μοθη Ομ ἴλη ἃ6 θοηι1}) 

ῬΙΌμΟΔ 1}. 

5. Νοη δεὶ μεζοαίμνι σμοῦ μα δι ποη ἐεάα!. οι 

πολι ἱἰμυἷ08 εαἰυναὶῖ. ()μομιοάὁ οἵα ἀοδοαημιδ μἱ ὀχαῖε- 

ἀϊαιαν. Λαοὶ μα φιαμίνμν ϑονιμῆι. ---- ΝΟ 65ι οηΐη, 

“0. 651 σογία ροσολίιη, απ0 ησι σοι νἱ ρορη 6." 

αἴ; ἴηισ ροίΐν5 σύλιια» ΟὨγίδι!. ΝΆΠΙ δὶ τη 060 ὁοηνοΓ- 
ἰδῆ», {16 που ]5 ἀἀδδὶ ΟΡ] ΔΙΟΥ : 86 8] νο δ θοηι5 

6556, Π6πῖ0 6 }}} ; ἰπ)0 μοι 18 δὶ ηυἱ ἱπηροι 6 ο0- 

ποίυν ἀϊλθοίυ8, ποη06 ρΡοί(δϑὶ, ἰ6 σριΐϊη!α οἰσοηία, 516- 

416 δηπὶ κι ραϊγοείηϊιηι δἰἰγα θη 6. δίη ἰὰ πο] υδΥ 15, 

δοιὶ γοβι !ογὶβ, φιυοιποάο εἰ ραιγοοσϊηαθίιυν ἢ ΝΟαιιθ 
διΐπι νἱ ἂυὶ ποοοϑϑίίαϊο, 80 ᾿Π Ποηιοηῖ ἰ6 γα] ϊ 54} 161 

οὐπ564ι}. ΝᾺΠΙ 5ἱ ἰ ΒΕΡν α ΠῚ ἤλθ 6 65. (6 Οὐἷο ᾿λυοη- 
ἴοι δὲ Ἀνογϑδηίΐίο, 86 ρ06η]πὸ ΓΟΟΟσηΐϊοπὶ ἃς {Πφ]|6η- 

(δηι, π0}168 σαγίδ γδιποΓα, Θἰϑὶ 6115 πη δία Γ] 0 Ορι5 
ΒΩ ΟΓΟΒ Σ 0}10 πιλρὶβ Ὠόι5, 41] πο] ΟὉ δυ8π) 4}}- 

ἀπιην ποςαδβδι(λίθπι, 561 ΟἿ) 581 }10}}} {{| ΠῚ ΟΠΊ ἃ [ΛΟ ]!, 

αὐ Ποἱ τὰ νἱ γουΐμθγα. Οὐ ΘΟ ΓΆ 51 ν οἱ Πη11161}} [311- 

ἔθ οχ!θδαθ, ἡ ηθδ πηι (6 |Π1Π6 ἀδδογοῖ, αυδηλ} }θοῖ 

ἀϊα οι αὐ νογδιμι 10. ἨΔΠΙΟ 05 σλη κα ρογη σ᾽ οἱ 

ποβίῖτο βιιπιι8. Νοαιθ οηἰπὶ 81 ἢ Δουδ πὰς, Π6- 

408 5016 65 Δἴ πι15, π6 6116 ΓΟΒΆΠΙΙ19. ὉΪ ΡΔΓ ο55εΐ : 
56 εἰϊδηιδὶ ἀοσούδηνι5, 06 ἰί4 (βοΐ 05 4υδδὶ ἤθη 
ἱμπιροίγαιιτὶ, πος ουπὶ 6 σοπργυοηιξ, πδηπ8 αιλβὶ 
αἰ σοιο8 ; 564] οδεϊ(ἀπίε8. 0 ἸΟΓρΟη 65. Οἱπνἷι [Ἀεἰ- 

ηἰι5. Δι Ποῖα νυ]} π08 4Πυλϑ] Οχίφαμῖο5. ργοοατί, οἱ 

ἴυπο φιαεα5. Εθΐ πιᾶδηλ5 ΒαΠοῖ. ΠΠ|ὸ χαΐρρα 5019 ἀὁ- 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΕΌΝ ΠΟΝΠ,. ΧΧΙ!. 41. ΧΎΧΠΙ. ὁ0ό 

ΠΡ, 42 η60 οἱ ρί5, φ 455 Βα εἴ, οἱ 6“ 4818» δὺν 

τυ ἀρ ἑν 5 γοά1. ΕἸ δὲ τ] 08 ἰηϑἰαπιδηΐ ψιάγῖι 

οὐυπὶ ἢ] οχὶρὶϊ, οἰἴλπι 68, 15 ΟῚ δοοδρίι 4 0}, 

80 νι : 8ἷ Υθ1Ὸ δοβη5, ἰΠ|6 ἰδεῖ, ἡσὴ αὐοὰ ἀδιδ 

"071, βοὰ χυΐᾳ θην τὶ δῖ πΠῸ5 Δ} ἴῃ80 οχίζογο. 

Ιἀὐδοσιυ 1}}}} δχοιηρίυπν 4{{0}}| δπιὶοὶ {Π}|5 ποθι ἐδὰ- 

ἀον18, οἱ ράμθπὶ ραίδη! 8, πδοποὴ [0 05 αἂϊ πϑὲ 

θουη εἰηιοῦθαῖ, ποο Ποπιϊοὰ γονογοθηίν. Νοηθα ἰπ 

ΟΥΘΠΊΡἢ 5 56 05 1}{||, 56 ἰά 'μδ6 φυαοὰδ Ὁμοῦ 5. χα - 

μυϊῖ, φυδηάο ΡΙναλιΐβϑϑην {ΠΠππὶ πν ]δγοιη πιασιὺ Πὸὺ - 
Ὠογλίδπι ἀ0Ππ0 ΓΘΙ 51. ἢ) ἢ. γΟΓῸ Οβίθηαϊί, 58 δι δι 

14, «τὸ ποη σοηρύμογα νοητοῦ, ἰπδίδημοῦ, ρδί δι ὶ- 

θὺ8 ἰατρίγὶ. Νοη ἐδὶ, ἰη]υῖ, δοήμηι [οὐΐεγ ραπϑ β- 
ἐΐοταπι, οἱ ῬγΟΪ εΥ6 σαλῖϑιι5 (ΜΠ. 15. 490). Αἰ!δηϊοη 

ἀεάϊι χα 11 νΘ θιΘ Ὁ μοίαυ δῖ, ῬῈΓ Δ: 005 81:- 

ἰ6πὶ δἰσηϊίοανιι, 56 ἀο 81 0513 πὸ 114 «αἰ ἠγ ἀδγὺ, 

ψι δὲ 'ρβοβ ρογίίμεδανι. Πληθθ ΠῚ ὩΠΝ} δοδορὸ- 
Γῆ, 56 ΘἔΔπὶ 04 ρογιἰογιπ. Ἐπὶ Εν φυϊάδιη, φής 
πΟη ρμοιίόγυηι δ, 6 δ συ ο} ΔόοΟΘΡΟΓα : || νο]Ὸ 
4υ18 να] ΘΠ Θη (6 ᾿π5{}}1 Αἰ ΐσπα Ῥοί 1 51}}] νἱ ἴδδγα, 

οἱ χύςπ {ΠΠ᾿Ἰ᾿ογυπὶ οΓϑηὶ ὁ4|6}}η5 λοσορὶι. ἔκηΐυπι δύ) 

6δι 455.1|15. ΕἸΔΙῚ ἢ πὶ ολεἷ5. {Π6 185.) δὶ οηαυοῆςἐῦ 

ἰῃδί65, {ΠΟ ἀοβίἀΐ Φη ΡΌΠΟΙΒ : 4188 ὁπὶπι Ποη οὶ - 

[εἰϊ ἀν οἶα, ἰὰ ρογίδοϊ: δβϑ: οἱ88 ργθοδυάϊ. Νὼ 
ἀΐοδ5 ἰρίίυγ, [π᾿ που Κη οδὶ Βούπ, πος δχδιι οξ 

π|6. Οἷκὸ εἰν9ὲ τεϑροπάθοί!, 5ὲ Γγοαυθηῖον ἤϊυ0᾽] διἴοΓ- 
Ρ6|168 οἱ ὑγχθῖϑ ; Οἱ δὶ ἤθη ΟὟ δπιϊοϊἰαπι, εοττά σ᾽» 
δ5ϑιἀυ δ, 6 : 6 π6η16 ἰηϊπηϊο εἶ, ὨΘη 6 ρΟΥ ΗΝ - 

5, ποαι6 αἰϊυὰ φυϊἀρίαη) πηρδι ϊπηθη!ο 6586 ρουϊογῖ. 

Να ἀϊεῶ8, ΝΟη διπὶ ἀΐδξηυβ, ἰΐδο ποπ ἤΓΘΟΟΡ : πϑ 

1.118. ογαΐ ϑυγορμβωπίββα. Νὰ ἀἴοδβ, Μυΐαπν ροέσανὶν 
ὨΐῸ ροβϑιη ἰγαϊ πὶ ΤΟρΆΤΟ : πὸ δὴ ἀϊφηϊ(οίοιὴ 
ἢ δι βρϑοίδι, 856 νοϊυπιδίθηιν. Νδηι δἱ μγίποῖροπι 11- 

Ἰυπὶ ΄αἱ πος θαιηὶ εἰππο αὶ, π06 ἰομλὶ 68 ΓΟ γοθδ (, 
γίάυα ᾿ηΠΟχὶ! ; πα 0 παρ 18 θοη σὴ 8}}0} Δε ΓΑ] οἱ ἀβϑι τ 

Βυρρ!!οοιίο. [8 υἱὐ οἰἰλιη5ὶ ΠΟῚ Διη 1618 515, οἰἰαπιδὶ ΠΟῚ 

ἀφυα οχίρα8, οἰἰδηνδὶ ραίογηδ ΒοηΔ Ἀδυμηρϑογῖβ, Π}}}}- 
ἴο4ι6 ἰΘηρογα ΔΌΘΟΠΒ (υοΓ8, Θι]ιιδὶ ἀθβοιεγ Οἱ)" 

πἰυπηηυδ ροβίγοπη8., οἰἰαπηδὶ ἰγαϊμη ἱπαϊξπαηιοπιηυδ 
ΘΟπηγ θη 28 : ἴπ δηίΐπηιπι ἰηεἰολ8 (ἀηῖπ|π| ρΓΘΟΑΥΪ δί408 

δ {|υπὸ γοάϊΐγο, οἱ οπιηΐβ δορὶ 65, δί]ια ἰγα ἀλη" 

ὨΔΙ ΟΠ ΘΠΊη1|6 δίδει ἐχϑιϊπσυοδ. ΑἸ4ῸΪ ρΓΈΘΟΥ, παι ο 8, 

οἱ εἰ ἢ} ρτοίεἶο. δοὰ ποῦ ρμγοοατὶν εἴ {ΠΠ|, οἱ Β΄ γγ0- 

Ρἰαλἶ588, ἀΐοο, ιἱ Δηνοι5. ᾿μ θη ροδία ποία γϑεΐοιδ, 

1 να αι Γγραυθ 6 Ἰυἀϊοοῖη ὑγροὶ, υἱ ΠΠ1||8 

αἰ ραϊογα θομῶ αὐυδυήρδογαι. ΝΆΩ 5] δῖ. ογάγοδβ, οἱ 
ἐν δ ίταγο8. Εἰ ΘΠ π) οἰ Πιϑὶ σομΠ) 0} 4 αἰδοῖα 5ἰϊ : 

δὶ ρΏι6. οδῖ : οἰἰδηηδὶ ἰγωίυ8 6δϑί, δὶ {{ΠΠ05 δηιαὶ : “ἰ- 

416 ὑμππὶ ᾿δηλιπ) θοῦ, ποι 6 συμιυτλο 8 [ὦ- 
38 Θχίϑαγα, δο 16 σον γουπ) οἱ δυρυ}! σλι δι} ΥἱάοΓο. 

Ὁ. Ομλατίίας θεὶ εἶα "08. Αα ἵρμδιηὶ ἀοεραοπίος ἐν - 
ρογιμπὶ πιπιγιιάπε διιλ!. ---- ΟΠ 05 ΜΔ ΔΡΘΓΟΠΙΙ:5, 

οἱ νἱβοοζγα ἢΠ4 δὰ «σοι! Ομ 61) οτσα "085 ἱπΠᾺΠΙΠΙΔΉΠΙΓ. 
ϑοὰ ᾿φηΐβ ᾿ΠΠ|6 οοολϑίοποιι δοίπεν γοαυϊγῖ : δὶ 8] ρΆγνϑι 
1}}} οι 1 ληὶ με θαθ, ἐπσοηίοπι Βδιαβοίυγυσι ἤλπ)- 

πιδτ Ὡοοριν 5. Νοιυὸ οπΐμι φιοι σοηϊπηιο 8 ἀοοίι8 
5}1. ἐπι ἰσηνατιγΓ, 56} μα ἴὰ οὐμίυπηο οΞα8. 65,9, εἴ οἱ 

5 5Α1)}., φιλὶ ὨρΟ ἐ)ΈΗΙΟΥ ΡΟ Ο ΟΜ. 
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οὐνσίηα ἤγι5. δὶ ὁδὶ ἢ ποδ τη8]} ομπὶ οὐ πηυδ, 5ἱ δομ  88γ8- 

Ἰἰοδί εἰμὶ (1, ργοὸ 1}}|8 ἀοϊϑιθυβ : ᾳφυδηῖο0 πηλρ6ὶ5 θουδ, 

αυΐ ἰοῥυσία αἰβοὶ ποᾳυΐί, ρεῦ τεΐμθο δοηιὑπιδιίσθο ἰη- 

ἀΐχπαίυν 1 51 η05, αὐ ΐ πάμιγα αἰ φίπηυδ : πηθ] 10 πηβρὲδ 
16, χυΐ υἱιγα πδιυγαπι ΟΝ αὶι. Ναηι, Εἰδὶ οδῆνἑεοαίαν, 
ἰη, μεν εν ἰη[απίμηι αἰογὶ δμδ, ἐδ εῦο ποι οδίιυῖ- 
δ0αΓ (μὶ, αἰεὶ! Βοπιϊπὶια (15αἱ. 49. 15). Ασρούδηιδ ἰσὶ- 

ιν δἰ ουπὶ οἱ ἀϊοδηλ : Εἰ, Ποηιῆο ; παηϊ δί (ας 

(οἰ οατιπι 46 πιϊεὶδ., φιὼ σαάιηι! ἀ6 πιόπδα ἀοηηποτίιπι 

διιογμνι (λ] αἰε|. 15. 21). Αςοοάλπηϑ Δ η116 Ορρογίιη8 

οἱ ἱπιμογίυπθ ᾿ 0 6 ΓῸ ἡπηπλπ ροδδιπη05 ἱπιρογίι2 

18 δοοράογε : ἐπιρογίιμηι αυΐρρδ 681 ἤθη ἀϑϑἰἀὔθ 

Δόϊγο. Νδαι οὐπι, ὺΐ ἀλγὸ κοβιϊὶ, ορρογιηῦπι οδὲ 

δϑροῦ ἐύσειο. Οὐδιμαὐπιϑάμσπι οἐπίαι γδερίγατα μπὲ 
4υαὶπ ἱπιβοτίυπεπι ὅδι ; 5ἷξ οἱ ρέίεγο εὔπισιμαιι,, δοὰ 
ποη ῥείοῖο εδὶ πιρογίσπυῃ!. ΕΘ ΠΝ βίοι Ἰιδο γεβρί- 
τλιϊοπα οραβ ΠΔθδπλβ,, ἐΐὰ αἱ 6105 δ ΣΧ} 0 : ἃς δὶ ψ6 1: 
0.8, (αοἶ!α ἰρδυπι δα π08 αἰἰΓα θαυ. Εἰ Πος ἰπάΐς8Π8 
Ῥγορίιεία, ἀδοἰϊάγδηδαια θευπὶ αὐ Ὀόηαβοία ργαϑίλπάα 
Β6ΙΏΡΟΓ ρᾶγϑίιη, ἀΐσοθαί : δίομε αὐμομίμπι ρατγαίμηι 

ἐηυεπίειιια ἐμπὶ (Ο 466 6. 5). Ουοίία5. διἷπι δὰ δυπὶ 

Δορσοββοῦίπιι5, ποδίγα Ὄχϑροοίδηιοηι νἱἀςοδίηιυ8. Οιιοά 

δὶ πλ}}}} οχ οἦιϑ νἱγίιῖα οοὺ [05 δολμιγίοηι πδυγίδηγυ8, 

ποϑίγἃ οὐρα 6δὲ οπηηϊηο. σα ϑηὶπι δι τς οσ5 ἰμου 588 
ἀϊοοῦαι : Ἡἰεοτίοογάδα αμίοπι πιθα μὲ παῦε πιαϊμιΐπα, 
ἐἰ εἰσι τοῦ πιαπὸ ρετιγαπεῖεης (1 ϊά. υ. 4). Ουοά δυίεπὶ 

Ἂς 

5. ΘΟΑΝΝΙΒ ΟἸΠΔΎΒΘΟΘΤΟΜΙ ΑΠΟΠΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 8 
ἀΐεῖι, ηδιαοάϊ ὁδὶ : ΕΖὸο αυμίοδι 4 ἸΩΟΔ ογϑηὶ 
ΟἸηΐΑ ργορδι εἰ ; το8 τογο, ασυδπιδάμπηυάθει δοὶ δυόδεϑ 

δυρεγυδη οί β δὲ ἡπ νϑε δὲ γογοπὶ ἀϊδεῖραι οἱ οοεῦϊιδι, 
εἰς οὐ πμιϊίδαι ποαυϊιαπι ἰηε λυ δα) τερειπι ἰβ [ἐν 6- 
ΓΙ δίδιν, ἴὰ φυοὰ τοπίδη ρου Δ δηεῖδε οὐϊ. Νπι οὐδὲ 
ἱπάϊηοβ υἱάδί πο8 αυἱ νοπ]8 αὐοίδπνιγ, με πε βοΐϑ τὸς 
εἰποῖ, 6 ΠΟῸ8 ἀδδίἀ68 οἴϊοίαι. δὲ ϑυίοπι τοὶ ραγθπ 
οοηνογίδιν, ἰδηΐυπι νἱ οἰ οαὲ συδηίυπιὶ ΟΡ 651 ιἱὶ 

σΟβΠΟβΟΔΠΉΙΒ Π0Β ροοδδ8856, ρἰυὲ αυᾶπι [165 δε ιυ ΓΙ, 
ρἷυβ φιδπι ραΐασυβ ἀἰϊυϊὲ : οἱ σαδηίυ πιλ]οζα δοςερθσ 
ἔϊβ, ἰδηϊό πιλρίβ ζϑυάοί : Ἰήποφυθ δά ρ'υνα ἀδηἀ δ 88 
δοπιραγαῖ. ἥλπι ἀν εἶδα δἰίϑ8 ποδίξδπι ρυιᾶϊ 6666 εἃ- 
ἰυΐοαν, οἱ ἱράδίη ἀὰπαϊ ραιδιἐθι:5 ᾿Ιαγείδίοαν : ᾳφυοά 
οἰΐδιαι Ῥαυϊυς εἱὰ ἀδοϊαγαίμαι : δίϑθο ἐπ ὀνεπεε, οἱ δωμόξ 
σήέμδε φμὶ ἱπϑοτανε ἐς (ἔοικ. 101 14): Οὐ οδίηι 
πθῶ ΡΟ ϊπηδ, ἰαης ἰγαδοίει ; Θθ ποπ Ροἰϊπν 8, {ωἱὲ 
ἀνογβαίυγ. [060 ρᾶυροῦ ἴυϊ!, ἃἱ "05 ἀἰ Υἱ(6 8 6556 6}: ; ᾿ 

ἰά6ο 111 ὁπιπὶὰ ρου {1}, οἱ Πο5 δὰ ροιθιιάθῃιν γοσλγοί. 
Να ἰίδαυο ἀῤδραξοιπῃβ : ὁ6ἀ [188 οΟδολβίοῃ 68 αἱ ὈΟπδπὶ 
Βροπὴ ΒΆΡΘΏ 68, οἰϊδιμδὶ ροῦ δἰηραϊο8 ἀἶδ8 ροοοδπιῦϑ, 
δοσοάδιηυϑ ΓΟρᾶπι685, ΟΡΒΘΟΓΔ 165, ΡΟΟΟΔΙΟΡΕΠΙ ΓΟΙ5- 

ϑίοποη ρείθη(68. 5:6 Θηἰπὶ οἱ 8ι1 ροσοδιάυπι ἀγα οΓαῷ 
οἴδείοπηυν, οἱ ἀΐαθοϊαπι ἀρ]! δηλ, ἃς [)οὶ πιϊδοσί. 
οογάΐδι ργονοοδθίπιιδ, (υἱυγά 4 οοὐηϑοηυθδίηογ ΒΟΠΖ; 
διλιία οἱ δβδηϊψηϊίαιο Πομιϊπὶ ποϑιγὶ 765 Ομγίδεὶ,, ουἱ 

εἰογία οἱ ἱπηροῦίυπι ἰη βροῦϊα βου ]ογυ. ΑΠ6Π. 
ι, 

ἨΟΜΙΠΙΑ ΧΧΙΗΠΙ. ἃ]. ΧΧΙΤ. 

(λρ. 7. ν. 1. Νοίϊιε ἡμαΐξατο, πὸ ἡμαϊοσηιϊπὶ. 

4. 1{{{π|͵ ΝΟΙ 6 }υάίοαγο, ἐαρίαπαϊτο.--- Οὐυἱὰ ἰφίιυν 
ποη Ορυγίοί ραοοδηίο5 ΔΟΟ 586 ᾽ Ναπ οἱ Ῥαυυ8 ΠΟΟ 
ἰρευην ἀεί ; πὸ οἱ ΟΠ γίκτἰ5. ρὸν Ραυϊάπν, 8 ν6Γ}}}5 : 

Τα, φιιϊά ἡιαΐοας [ταἱτόηι ἱππὶ 7 δἰ τ, ἡ μὶ αὶ ἐρογηὶς [Γαΐγϑηὶ 
{πῆι (Πονι. 14. 10) 7 Ει, Τα, φίιδδ ε5, φιιὶ ἡαἴσας αἰϊθ-- 
μαπὶ ὁοτόνηι (1ϊά. υ. 4)  Εὶ ἰίογιιαὶ : ΝΟΥ 6 ἀπί6 [ἐπι- 
ρις Ἰμάϊεατο, φμιοαάμεηιε υεφαὶ δοπιπις (1. (τ. ἃ. 

8). Οὖυγ δυίοιη Δ}}[0| ἀϊοῖ! : Αγσμδ, οὔδεοτα, ἱπογερα ἰ ἃ. 
Τίηι. 4. 9}} οἱ 41}0], Βδοσαπίεξ εοταπι οπιπίθιι ατουδ(]. 

Τίηι. δ. 90) οἱ ΟἸιγίϑιιβ Ροῖρο : αάε, εοτγίρε ἱ{{πη| 
ἱπίεν (6 δὶ ἱμεμηὶ εοἰμηὶ " δὶ πον αἀπαϊοτγὶ!, αἰέιιπι (Θειηι 

αὐμπ66; εἰ υεΓ0 πέρι εἰς οὐδεογὶ!, Εἰ οοἰδεῖα πειπῆϊα (Ἡ αἰιἢς 

48. 15-.17}} οἵ τᾶπὸ πυυ 105 σοηϑ. 0} ᾿πογορυη 68,6 50- 

ἰυπὶ ἱπογοραηῖίοβ, 56 οἴϊλπὶ μαπ]Θι 65 ἢ Νάπι οὐ «αἱ 

Ὠ0ΠΠ ἢ Ποὺ π αὐυά 556ῖ, ῥιιδ55ὶ1 Πα ὈΘ ΓΙ αυδϑὶ οἰ πη απὶ 

οἱ ρυυ!δαηυπι. Οὐἦ δυΐδηὶ [1118 οἰανθα ἀσυὶι Ὁ ΝΑΠὶ 
οἱ ᾿υἀἱσαιτὶ ποη δυῆϊ, οὐ πὶ Πα θυηΐ δυοίοτ δίοπι, 
εἴ [τυϑίγ ᾿ξ πιϊ (406 5οἰνοπαὶ ἀυοίον! 16 ΠῈ ἀ666- 
ρύγυμνι. Εκ᾿ δου αἷ., δὶ 06 ολιϊπεδῖ, οπλ ἃ ροϑδυπὶ 

ἰυπηι, οἱ ἴῃ οαΟ] 651}8, δὲ ἰὼ οἷν 81} 0 0.8, οἱ ἰη ἀοπηιλὶδν!8. 

Νδη αἀυπιίπιις. βογνιπὶ οἱ ἀοπ Δ 800} ΠΠ3π|., ρδίογ 

ΠΠ ἢ, Δη} 6115 ἀπηϊοιτ) ηἰδὶ υἀ σα νογίηι, ποαιΐϊα 81:- 

εοἰίιυτγ. Εἰ «υἱιὶ ἀΐζο, πιο δηνίουμι ὅ ἢν] 605 58] 

πα ᾿υσον5, Πα πι] 81 ῬΟΙΘΓ 115. ἐπὶ πιϊοὶ 18 50]- 

νόΓΟ, 866 8118 ἀθάυδ οπιηΐᾷ νϑγίοπίυγ. Ουΐὰ ΘΡΩῸ δἰΐ 

ος φιοὰ ἀϊοϊίαγ ἀἢ Πἰζοπίου διιθινάληαβ,, π6 γαπιθαΐἃ 
δδίυι18 οἱ [θα 5 μϑεὶβ μι 6ὶ αυϊδρίαιπι 6586 [6665 βυῦγνοῦ- 
εἰοηΐδ εἰ οοπίυδίοπίδ. Ναπὶ ἰ18 αυἱὶ ἰηι οἰ ἰχεηιία ναϊθαὶ, 

ἴῃ βϑοφυδη μὰς Ἰπασῖπο Πυ 566 δ “18 Υυἱγιυαϊοα ὕϑ:6Π- 

ἀἰι ἀΐοοηβ : Ομ υἱδὲς [ἐειμξαπι ἐπ δεμίο [γατῆς ἱπῖ, 
ἰγαϑέηι αμέσηι ἥμι ἐεἰ ἱπ οομίο ἱμο ποη οοπδιἀεταὶ (Μαιι. 
Ἴ. ὅ). Ουθά 5ἰ πιυ εἰς τᾳγαάϊογυπι ᾿ ἀϊοίυη δάϊνυς οἱ 
ΒΟυΓΙ ΙΒ 6556 γ᾽ ἀσαῖυΓ, Γ6ΠῚ8 ΓΙ ρῖο βοίνογα ἰθηῖδ "νος 

Ηΐς οογίθ, υἱ πὶ ἱ φυΐάθπι νἱἀδίυγ, πο οπηπὶᾶ ροςςῶ- 

8 υεῖ ποθὴ ᾿πάϊσαγα,, ἤραυδ ομηηΐῃο νοῖϑὶ {Πυὰ ἃρ69 

ΓΟ, 864 ᾿Π108 ταβρίοἱ: (υἱ ἱπηυπιδεῖβ οππϑι! ν10}18., 4}}}8 
οὗ ἰόν αυαηῦα ἰπδβυϊδηὶ. Ὑἱάοῖυΐξ δυΐϊδηι εἰς υά:το5 

80} Πάΐ σατο, φυὶ ὀυηι 8 οὕδ᾽ οβϑοηὶ ἀδ γοῦυ8 ταἰἷΠ|}9 
υ]Π}υϑαυς πιοπηδηιὶ ργοσίπιὶΐ δαὶ δοουβϑίοίοϑ, πη 58. 
1}}} ϑίπα ὉΠΠ}0 βθῆϑι οὔ πα δάιηϊἰοαπηὶ : ΄υοὰ οἰἰαηὶ 
ἱη ἴπ6 ΟΣ ργΓοΟῦΓαΙ5 1118 ἀἰοοῦαί : Αἰ σαι5 πέτα σταυῖα 
οἱ ἱηιρογίαὐϊίϊα : υο8 αμίδηλ Ἰοπ υμἱ ἰδ ἐα αἰσίίο ᾿ιοῦόγ 

(Μαμι. 45. 4); οἱ, Δεοοϊηιϊαιδ πιοπίίαηι οἰ ἀπείλμηι, εἰ 

ἀοτεἰ ἰφιὶδιϊα εα φιιίδ σγαυΐογα δμπὶ ἰοφὶς, ἡμαϊ εἶπε, πιῖβὸς 
τὶ οογάϊαηι εἰ βάεηι (] υἱά. υ. 95). ϑυδαὺβ ἰρίιαγ νἱἀείες 
ἴῃ διιΐο Πα ογθ, 74π| διῖ6 {1108 ΓΟΡΓΪΠΠ6Π5 οὗ δὰ ἀς 
αυΐθιι5 ἀϊδείρυσδ δοουδδιυνί ογαηί. Εἰϑὶ οηΐπι 1}}} οἰ 

(Αἰ6 ροοολυογδηὶ, φιρδάδπι ἰἀπιέῃ ἰρ518 ρεοοδία τι δ- 

Ὀδηίυγ 6546, υἱ, ξα θα ποη οὔδογνδγα., ἰἰἰυιϊ9 τ2- 

εἶδι5 πιδπάυολγο, οὔπὶ ΡΟὈΙΙοΔπἰ8 γεύυμηθεγὸ ; υκκΐ 
οἱ δ|Π] αἷς : Εαεοίαπίες οὐἰΐϊεεπι, εἰ ἀεσίωμοπίοε ξαηι- 

ίκηι (1ἱά. υ. 44). Οίδευπν δομηπηυποῦι ἀδ Πἰς Ἰεξοπι 
οοηϑίυϊ,. Οογὶν}}}18 νογὸ βορθθηδ Ραυΐυ, πὺη δἰ - 

Ρἰϊεϊος ρτοι θεὲ ἰυάΐεατα, 5864 605 απ ἰρ8ῖ9 
ργϑογδμι ᾿πἀΐϊσαγο νοὶ, οἱ ἴῃ εαυϑὰ ΠΟΣῚ π)8Π1- 
[ἐδῖΔ, πος δἰπιρίϊ οἰ ναοὶ ροοοϑιίθ5 οῃη6ῆ- 

ἄλτο. Νευὸ ἰυπὸ Οπιηθβ δἰ) ἀἰπου πηπα ἰποτρ- 
ραυϑιῖ; δοὰ ἀϊδεϊρυΐο αὐΐ πιϑαρίειγοβ ἀγζυσγομὶ οὐογ- 

ε Υ̓́Οχ, ἰαγάϊογμηί, ἀδοϑὶ 'ι φινυδάδπι Μι58. 
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αὐτῷ χαὶ εἴπωμεν Ναὶ, Κύριε" καὶ γὰρ τὰ κυνά-: 
ρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχέων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς 
τραπέζης τῶν "5:8 χυρίων αὐτῶν. [3852] Προσέλθωμεν 

εὐχαίρως, ἀκαίρως " μᾶλλον ὃξ οὐδέποτε ἔστιν ἀχαίρως 
προσελθεῖν" ἄχαιρον γὰρ τὸ μὴ διηνεχῶς προσιέναι. Τὸν 
γὰρ ἐπιθυμοῦντα διδόναι διαπαντὸς εὔχαιρον αἰτεῖν. 
“Ὥσπερ γὰρ τὸ ἀναπνεῖν οὐδέποτε ἄχα:ρον, οὕτως οὐδὲ 
τὸ αἰτεῖν, ἀλλὰ τὸ μὴ αἰτεῖν ἄχαιρον. Καὶ γὰρ καθάπερ 
τῆς ἀναπνοῆς δεόμεθα ταύτης, οὕτω χαὶ τῆς παρ᾽ αὐὖ- 

ποῦ βοηθείας" χἂν θέλωμεν, ῥᾳδίως αὐτὸν ἐπισπασό- 

μεθα. Καὶ τοῦτο δηλῶν ὁ προφήτης, χαὶ δειχνὺς τῆς 

εὐεργεσίας τὸ ἀεὶ παρεσχενασμένον, ἔλεγεν " Ὡς ὄὅρ- 

θρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν. 'ὑπάχις γὰρ ἂν προσ- 
ἐλθωμὲεν, ἀναμένοντα τὰ παρ᾽ ἡμῶν ὀψόμεθα. Εἰ δὲ 
οὐδὲν ἀπὸ τῆς πηγαζούσης αὐτοῦ ἀρετῆς ἀρυόμεθα, 
ἡμέτερον τὸ ἔγχλημα ἅπαν. Τοῦτο γοῦν χαὶ Ἰουδαέοις 
ἐγχαλῶν ἔλεγε" Τὸ δὲ ἔλεός μου ὡς γνδρέλη πρωϊνὴ, 
καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ παραπορενομένη. Ὃ δὲ λέγει, 

τοιοῦτόν ἐστιν " Ἐγὼ μὲν τὰ παρ᾽ ἐμαυτοῦ ἅπαντα παρ- 

ἔσχον" ὑμεῖς δὲ, ὥσπερ ἥλιος θερμὸς ἐπιὼν καὶ τὴν 
νεφέλην χαὶ τὴν δρόσον διακρούεται χαὶ ἀποχρύπτει, 
οὕτω διὰ τῆς πολλῆς πονηρίας τὴν ἄφατον ἀνεστείλατε 
φιλοτιμίαν. Ὃ χαὶ αὐτὸ πάλιν προνοίας ἐστίν. Ὅταν γὰρ 

χαὶ 3 ἀναξίους ἴξζῃ τοῦ παθεῖν εὖ, ἐπέχει τὰς εὐεργε- 

ΙΝ ΜΑΤΤΗ ΕΜ ΠΟΜΙ͂Ι,.. ΧΧΤΠ. αἱ. ΧΧΙΥ. 508 

σίας, ἵνα μὴ ῥᾳθύμους ἡμᾶς ἐργάσηται, "“Δν δὲ μετα- 
δαλώμεθα μιχρὸν, καὶ τοσοῦτον ὅσον γὙνῶνα! ὅτι ἡμάρ- 

πομεν, ὑπὲρ τὰς πηγὰς ἀναθλύζε'!, ὑπξο τὸ πέλαγος 
χεῖται - χαὶ ὅσῳ ἂν πλείονα λάθης, τοσούτῳ μᾶλλον 
χαίρει" χαὶ ταύτῃ πρὸς τὸ πλείονα δοῦναι διανίσταται 
πάλιν. Καὶ γὰρ πλοῦτον οἰκεῖον τὴν ἡμετέραν ἡγεῖται 
σωτηρίαν, καὶ τὸ δοῦναι δαψιλῶς τοῖς αἰτοῦσιν " ὅπερ δ᾽ 
οὖν χαὶ ὁ Παῦλος δηλῶν ἔλεγε" Πιιουτῶν εἰς πάντας 

καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἐπιχαιουμένους αὐτόν. [Ὅταν 

γὰρ μὴ, αἰτήσωμεν, τότε ὀργίζετα!" ὅταν μὴ αἰτήσωμεν. 
τότε ἀποστρέφεται. Διὰ τοῦτο ἐπτώχευσεν, ἵνα ἡμᾶς 

πλουσίους ἐργάσηται διὰ τοῦτο καὶ δ' πάντα ὑπέστη 

ἐχεῖνα, ἵνα ἡμᾶς ἐχχαλέσητα' πρὸς τὸ αἰτεῖν. δὴ τοίνυν 
ἀπογνῶμεν " ἀλλ᾽ ἔχοντες τοσαύτας ἁφορμὰς χαὶ χρη- 

στὰς ἐλπίδας, χἂν χαθ᾽ ἐχάστην ἀμαρτάνωμεν τὴν 
ἡμέραν, προτίωμεν παραχαλοῦντες, δεόμενοι, τὴν ἄφε- 
σιν τῶν πλημμελημάτων αἰτοῦντες. Οὕτω γὰρ χαὶ πρὸς 
τὸ ἁμαρτάνειν ὀχνηρότεροι λοιπὸν ἐσόμεθα, χαὶ τὸν διά- 
ὄοὴλον ἀποσοδήσομεν, χαὶ τοῦ Θεοῦ τὴν φιλανθρωπίαν 

ἐχχαλεσόμεθα, καὶ τῶν μελχόντων ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν, 

χάριτι χαὺ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰὼ- 

νῶν. ᾽λιμῆν. 

λδ)8 τῶν] τῆς Εἀ. "" χαὶ οἴη. ἃ. Ε. δ ὅπερ] ὥσπερ Δ. (. ρῥ. Ρ.- ὁ πλουτῶν 1). Ε. δ᾽ χαὶ οἴη. Ἀ. Ἰηΐγα χαθ' 
ἐχάστην ἡμ. ἁμ. Δ. χαθ. ἑχάστην τὴν ἣμ. ἀμ. δὐϊάοτγαπὶ ὅιν. Βοπ. οοπίγα υϑι1πὶ ΔυΟΙΟΓΙ5. 

ΟΜΙΛΙΑ ΚΓ’, 
Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε. 

[284] α΄. Τί οὖν ; οὐ χρὴ τοῖς ἁμαρτάνουσιν ἐγχαλεὶν ; 
Καὶ γὰρ ὁ Παῦλος τὸ αὐτὸ τοῦτό φησι" μᾶλλον δὲ χἀχεῖ 
ὁ Χριστὸς διὰ Παύλου, λέγων " Σὺ τί χρίγεις τὸν ἀδε.1- 

φόν σου; καὶ σὺ, εἰ ἐξουθεγεῖς τὸν ἀδε.1.»ν σου; 

καὶ, Σὺ τίς εἶ, ὁ χρίγων ἀ.1.1ότριον οἱκέτην ; Καὶ 
πάλιν " Ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι χρίγετε, ἕως ἂν ἔϊθῃ 

ὁ Κύριος. Πῶς οὖν ἑτέρωθί φησιν" "Ε.εγξον,, ἐπιτί- 

μησον, παρακάλεσον ; Καὶ 5, Τοὺς ἁμαρτάνοντας 

ἐνώπιον πάντων ἔιιεγχε; χαὶ ὁ Χριατὸς δὲ τῷ Πέτρῳ" 
Ὕπαγε, ξιλεγξον αὐτὸν μετωξύ σου καὶ αὑτοῦ μόνου" 
κἂν παρακχούσῃ,, καὶ ἕτερον σαυτῷ πρόσθες" ἂν δὲ 

μηδὲ οὕτως ἐνδῷ, καὶ τῇ ἐκκχιησίᾳ κατάγγειιον "3" 
χαὶ τοσούτους ἐπέστησε τοὺς ἐπιτιμῶντας, χαὶ οὐ μό- 
νον τοὺς ἐπιτιμῶντας, ἀλλὰ χαὶ χολάζοντας Τὸν γὰρ 
οὐδενὸς τούτων ἀχούσαντα ὅ", ἐχέλευσεν ὡς ἐθνιχὸν δὅ 

εἶναι καὶ τελώνην. Πῶς ὃὲ αὐτοῖς χαὶ τὰς χλεῖς ἔδωχεν ; 

Εἰ γὰρ μὴ μέλλουσι χρίνειν, ἁπάντων ἔσοντα! ἄχυροι, 
καὶ μάτην τοῦ δεσμεύειν δ χαὶ τοῦ λύειν ἐξουσίαν εἰλῇ - 
φασι. Καὶ ἄλλως δὲ, εἰ τοῦτο χρατήσειεν, ἅπαντα οἰχή- 
σεται, χαὶ τὰ ἐν ταῖς ἐχχλησίαις, χαὶ τὰ ἐν ταῖς πόλεσι, 

«αἱ τὰ ἐν ταὶς οἰχίαις. Καὶ γὰρ ὁ δεσπότης τὸν οἰκέτην, 
χαὶ ἡ δέσποινα τὴν θεραπαινίδα, χαὶ ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν, 
χαὶ ὁ φίλος τὸν φίλον ἐὰν μὴ χρίνωσιν, ἐπιδώσει τὰ τῆς 

χαχίας. Καὶ τί λέγω, ὁ φίλος τὸν τίλον ; Τοὺς ἐχθροὺς 

ξὰν μὴ χρίνωμεν, οὐδέποτε χαταλῦσαι δυνησόμεθα τὴν 
ἔχθραν, ἀλλ᾽ ἄνω καὶ χάτω πάντα γενήσεται. Τί ποτ᾽ 
οὖν ἐστι τὸ εἰρημένον ; Προσέχωμεν μετὰ ἀχριδείας, 
ἵνα μὴ τὰ φάρμαχα τῆς σωτηρίας χαὶ τοὺς τῆς εἰρήνης 
νόμους νομίξῃ τις ἀνατροπῆς εἶναι χαὶ συγχύσεως νό- 

83 χαὶ] αἰ. πάλιν Εαἀ. 55 ἀνάγγειλον Α. (Ὁ. Ἐ. δὲ ἀχούσονπτα ἃ. 

μους. Μάλιστα μὲν γὰρ χαὶ διὰ τῶν ἑξῆς ἐνεδείζατο τοῖς 
γοῦν ἔχουσι τοῦ νόμου τούτου τὴν ἀρετὴν, εἰπών Τί 
βιιέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὁ θαιϊμῷ τοῦ ἀδειϊφοῦ 
σου, τὴν δὲ δοκὸν" τὴν ἐν τῷ σῷ ὁὀςθιΑμῷ οὐ χατα- 
γοεῖς ; Εἰ δὲ πολλοῖς τῶν ὀᾳθυμοτέρων 57 ἀσαφέστερον 

ἔτι εἶναι δοχεῖ, ἄνωθεν αὐτὸ διαλῦσαι πειράσομαι. Ἔν- 
ταῦθα γὰρ, ὡς ἕμοιγςε δοχεῖ, οὐχ ἁπλῶς ἅπαντα τὰ 
ἁμαρτῆματα χελεύει μὴ χρίνειν, οὐὸὲ ἁπλῶς ἀπαγορεύει 
τὸ τοιοῦτον ποιεῖν 55, ἀλλὰ τοῖς μυρίων γέμουσι χαχῶν, 
καὶ ἄλλοις ὑπὲρ τῶν τυχόντων ἐπεμθαίνουσι. Δοχεῖ δέ 
μοι χαὶ Ἰουδαίους ἐνταῦθα αἰνίττεσθαι, ὅτι πιχροὶ τῶν 

πλησίον ὄντες χατήγοροι, μιχρῶν ἕνεχεν χαὶ οὐδαμινῶν, 
αὐτοὶ τὰ μεγάλα ἀνεπαισθήτως ἡνάρτανον" ὃ καὶ πρὸς 
τῷ τέλει ὀνειδίζων αὑτοὺς ἀλεγεν, ὅτι Δεσμεύετε φορ- 
τία βαρέα καὶ δυσδάστακτα, ὑμεῖς δὲ τῷ δαχτύνῳ 

οὐ θέλετε κινῆσαι αὐτά καὶ, ᾿Αποδεχατοῦτε τὸ 

[285] ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον, καὶ κατελίπετε Κὶ τὰ 
βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν, καὶ τὸν ἔ.16ο», καὶ 

τὴν πίστι». Δοχεῖ μὲν οὖν χαὶ πρὸ; τούτους ἀποτεί- 
νεσθαι, προαναστέλλων αὐτοὺς ἐν οἷς ἔμελλον τῶν μα- 
θητῶν χατηγορεῖν. Εἰ γὰρ χαὶ μηδὲν ἥμαρτον ἐχεῖνο!ι 
τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ὅμως ἐχείνοις πλημμελήματα ἑἐνομίξετο 
εἶναι " οἷον, τὸ Σάδόατον μὴ τηρεῖν, τὸ χερσὶν ἀνίπτοις 

ἐσθίειν, τὸ μετὰ τελωνῶν χαταχεῖσθαι" ὃ χαὶ ἀλλαχοῦ 
φῆσιν ᾿ Οἱ τὸν χώγωκα διδιλίζογτες, καὶ τὴν κἁμη- 
ον καταπίνοντες. ἸΙλὴν χαὶ χοινὸν τὸν περὶ τούτων 
τίθησι νόμον. Καὶ Κορινθίοις δὲ ὁ Παῦλος οὐχ ἁπλῶς 
ἐχέλευσε μὴ χρίνειν, ἀλλὰ τοὺς ὑπὲρ ἑαυτοὺς υἣ χρί- 
νειν, χαὶ δι᾽ ὑπόθεσιν μὴ “ ὡμολογημένην οὐχ ἁπλῶς 
τοὺς ἁμαρτάνοντας μὴ διορθοῦν. Ια αὶ οὐδὲ ἀδιορίστως 

δ5 ἐχέλευσε) ὡς τὸν ἐθ. ἡ. [π δοίουϊς νοῦ} ἃ 
ἐχέλευσεν ὡς πο ἰρφιπίυγ ; [ἡπ|0Ππ| φησὶν ΠΑθΘηϊ ροϑὶ τελώνην Α. Ε΄ ροβὶ ἀχούσαντα ΒΚ 5" δεσμεῖν Α. Εἰ. δεσμεῖν 
τε χαὶ Α. ἐξουσίαν] τὴν ἐξ Εφά. ϑοιίοπη Πυ})υ8 ν. οὐπὶ οοὐά. ηυΐϊαν! 

; ᾿ δ᾽ κχατελίπατε (. 
«οοὐ. Ε΄. τοσορὶ. 6 οίεγ5 ἰῃ δάποῖ. Ἰποη θοῦ μἢ Δπία διορθοῦν οι. ἃ. Ὁ. Ὁ. 
«οπίγαᾳ σοί. οἱ ογβ8. ὅ" μὴ ποιεῖν Ε,, 

Ῥατίοι,.. ἀκ. ΕΥ̓]. 

51 δαθυμοτέρων] 4. τὸ εἰρημένον ἰδ. μ ἧ ΘῊμ 
ΒΕ. χατελείπετε ἢ. “᾽ μη, αιοά νυσο ἰρθοῖ, οχ ὕὴ0 

{ὅ 
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ἄπασ'. τότε ἐπετίμα, ἀλλὰ μαθηταῖς περὶ διδασχάλων 
τοῦτο ποιοῦσιν ἐπέπληττε, χαὶ τοῖς μυρίων χαχῶν 

ὑπευθύνοις οὖσι, τοὺς 5' ἀνευθύνους διαθδάλλουσιν. 

Ὅπερ οὖν καὶ ὁ Χριστὸς ἐνταῦθα ἠνίξατο᾽ χαὶ οὐχ 
ἁπλῶς ἡνίξατο, ἀλλὰ καὶ πολὺν ἐπέστησε τὸν φόδον. 
καὶ τὴν χόλασιν ἀπαραίτητον. ᾿Εν ᾧ γὰρ κρίματι 
χρίνετα, φησὶ, χριθήσεσθε. Οὐ γὰρ ἐχεῖνον χατα- 

διχάζεις, φησὶν, ἀλλὰ σαυτὸν, χαὶ φοδερόν σο: ποιεῖς 

τὸ διχαστήριον, χαὶ ἀχριθεῖς τὰς εὐθύνας. Ὥσπερ 

οὖν ἕν τῇ τῶν ἀμαρτημάτων ἀφέσει παρ᾽ ἡμῶν αἱ 
ἀρχαὶ, οὕτω χαὶ ἐν ταύτῃ τῇ χρίσει παρ᾽ ἡμῶν τὰ 
μέτρα τῆς κχαταδίχης τίθεται. Οὐδὲ γὰρ ὁνειδίζειν 
δεῖ, οὐδὲ ἐπεμθαΐνειν, ἀλλὰ νουθετεῖν’ οὐ χαχη- 

γορεῖν "5, ἀλλὰ συμθουλεύειν " οὐδὲ μετὰ ἀπονοίας ἐπι- 
πίθεσθαι, ἀλλὰ μετὰ φιλοστοργίας διορθοῦν. Οὐ γὰρ 
ἐχξῖνον, ἀλλὰ σαυτὸν ἐσχάτῃ παραδίδως 53 τιμωρίᾳ, μὴ 
διδόμενος αὗτου, ἡνίχα ἂν δεήσῃ ψηφίζεσθαι περὶ τῶν 

πεπλημμελημένων αὑτῷ. 

β΄. Ὁρᾷς πῶς αὗται αἱ δύο ἐντολαὶ χαὶ χοῦφαι καὶ 
μεγάλων αἴτιαι ἀγαθῶν τοῖς πειθομένοις, ὥσπερ οὖν 

καὶ χακῶὼῶν τοῖς μὴ προσέχουσιν ; “Ὃ τε γὰρ ἀφιεὶς τῷ 
πλησίον, ἑαυτὸν πρὸ ἐχείνον τῶν ἐγχλημάτων ἀπήλλα- 
ξεν, οὐδὲν χαμών " ὅτε μετὰ φειδοῦς χαὶ συγγνώμης τὰ 
πεπλημμελημένα ἑτέροις ἐξετάσας, πολὺν ἑαυτῷ τῆς 
συγγνώμης τὸν ἔρανον ἀπὸ τῇς ψήφου προαπέθετο, Τί 
οὖν ; ἂν πορνεύῃ, φησὶ, μὴ εἴπω ὅτι χαχὸν ἢ πορνεία, 
μηδὲ διορθώσωμαι 5" τὸν ἀσελγαίνοντα ; Διόρθωσον μὲν, 
ἀλλὰ μὴ ὡς πολέμιος, μηδὲ ὡς ἐχθρὸς ἀπαιτῶν δίχην, 
ἀλλ᾽ ὡς ἰατρὸς φάρμαχα κατασχευάζων. Οὐδὲ γὰρ εἶπε, 
μὴ παύσῃς ἁμαρτάνοντα, ἀλλὰ, μὴ χρίνῃς" τουτέστι, 

μὴ πικρὸς γίνου διχαστῆς. Ἄλλως δὲ οὐδὲ δ περὶ τῶν 
μεγάλων χαὶ ἀπηγορευμένων, ὅπερ ἔφθην εἰπὼν, ἀλλὰ 
περὶ τῶν οὐδὲ δοχούντων εἶναι πλημμελημάτων τοῦτο 
εἴρηται. Διὸ καὶ ἔλεγε" Τί βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν 

τῷ ὀφρθαμῷ τοῦ ἀδειϊφοῦ σου; Καὶ γὰρ πολλοὶ νῦν "᾽ 
τοῦτο ποιοῦσι" χὰἃν ἴδωσι μοναχὸν περιττὸν ἱμάτιον 

ἔχοντα, τὸν νόμον αὑτῷ προθδάλλονται τὸν δεσποτιχὸν, 
αὑτοὶ μνρία ἁρπάξοντες καὶ χαθ᾽ [280] ἐχάστην πλεονε- 
χτοῦντες τὴν ἡμέραν " χϑν ἴδωσι δαψιλεστέρας τροφῆς 
ἀπολαύοντα, πιχροὶ γίνονται χατήγοροι καθ᾽ ἡμέραν αὐτοὶ 
μεθύοντες χαὶ χραιπαλῶντες, οὐχ εἰδότες ὅτι μετὰ τῶν 

οἰχείων ἀμαρτημάτων μεῖζον ἑαυτοῖς ἐντεῦθεν δυν- 
άγουσι τὸ πῦρ, χαὶ πάσης ἑαυτοὺς ἀποστεροῦσιν ἀπολο- 
γίας “7, “Ὅτι μὲν γὰρ δεῖ μετὰ ἀχριθείας ἐξετάζειν τὰ 
σὰ, σὺ πρῶτος νόμον ἔθηχας, οὕτω τοῖς τοῦ πλησίον 
διχάσας. Μὴ τοίνυν βαρὺ νόμιζε εἶναι, εἰ χαὶ αὐτὸς 
μέλλεις τοιαύτας ὑπέχειν εὐθύνας. Ὑποχριτὰ, ἔχθδα.ῖς 

πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀρθωϊμοῦ σου. Ἐνταῦθα 
τὴν ὀργὴν ἐνδείξασθαι βούλετα' τὴν πολλὴν, ἣν ἔχει 
πρὸς τοὺς τὰ τοιαῦτα ποιοῦντας. Καὶ γὰρ ὅπουπερ ἂν 
βο:ληθῇ δεῖξαι τὸ ἁμάρτημα μέγα ὃν, χαὶ πολλὴν τὴν 
ἐπ᾿ αὐτῷ χόλασιν χαὶ ὀργὴν, ἀπὸ ὕδρεως ἄρχεται. 
Ὥσπερ οὖν χαὶ πρὸς ἔχεῖνον τὸν τὰ ἑχατὸν δηνάμια 
ἀπαιτοῦντα ἀγαναχτῶν ἔλεγΞ᾽ Πονγηρὲ δοῦ.1ῖε, πᾶσαν 
τὴν ὁςειλὴν ἐχείγην ἀφῆχαά σοι" οὕτω χαὶ ἐνταῦθα, 

Ὑποκριτά. Οὐ γὰρ κηδεμονίας ἣ τοιαύτη ψῆφος, ἀλλὰ 
μισανθρωπίας ἐστί " χαὶ προσωπεῖον μὲν φιλανθρωπίας 
προβάλλεται, ἔργον δὲ ἐσχάτης πονηρίας πληροῖ, ὀνείδη 

περιττὰ χαὶ ἐγχλήματα προστριδόμενος τοῖς πλησίον, χαὶ 
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διδασχάλου τάξιν ἁρπάζων, οὐδὲ μαθητὴς ἄξιος ὧν εἶναι" 
διὰ τοῦτο 45 ὑποχριτὴν αὐτὸν ἐχάλεσεν. Ὁ γὰρ ἐν τοῖς 
ἑτέρων οὕτως ὧν πιχρὸς, ὡς χαὶ τὰ μιχρὰ ἰδεῖν, πῶς 

ἐν τοῖς σοῖς οὕτω γέγονας ῥᾷθυμος, ὡς καὶ τὰ μεγάλα 
παραδραμεῖν ; "Εχδα.1ε πρῶτον τὴν δοχὸν ἐκ τοῦ 
ὀφθαλμοῦ σου. Ὁρᾷς, ὅτι οὐ κωλύει τὸ χρίνειν, ἀλλὰ 
χελεύει ἐχθάλλειν 5 πρῶτον τὴν δοχὸν ἐχ τοῦ ὀφθαλμοῦ, 
χαὶ τότε τὰ τῶν ἄλλων διορθοῦν ; Καὶ γὰρ τὰ ἑαυτοῦ 
τις μᾶλλον οἵδεν, ἣ τὰ ἑτέρων " χαὶ τὰ μείζονα μᾶλλον 
ὁρᾷ, ἣ τὰ ἐλάττω" χαὶ ἑαυτὸν μᾶλλον φιλεῖ, ἣ τὸν 
πλησίον. Ὥστε εἰ χηδόμενος ποιεῖς, σαυτοῦ χήδου 
πρότερον, ἔνθα χαὶ σαφέστερον χαὶ μεῖζον τὸ ἀμάρ- 
τὴμα. Εἰ δὲ σαυτοῦ χαταφρονεῖς,, εὔδηλον ὅτι χαὶ τὸν 
ἀδελφὸν 5 οὐ χηδόμενος χρίνεις, ἀλλὰ μισῶν καὶ ἐ»- 
πομπεῦσαι βουλόμενος. Εἰ γὰρ χαὶ δέοι τοῦτον χρίνε- 
σθαι, παρὰ τοῦ μηδὲν τοιοῦτον ἁμαρτάνοντος, οὐ παρὰ 
σοῦ. Ἐπειδὴ γὰρ μεγάλα καὶ ὑψηλὰ φιλοσοφίας ἐνέθηχε 
δόγματα, ἵνα μὴ τις λέγῃ, ὅτι τὰ τοιαῦτα φιλοσοφεῖν 
λόγοις εὔχολον, δεῖξαι βουλόμενος τὴν παῤῥησίαν, καὶ 
τὸ μηδενὶ τῶν εἰρημένων ὑπεύθυνον εἶναι, ἀλλὰ πάντα 
χατορθωχέναι, ταύτην εἶπε τὴν παραθολήν. Καὶ γὰρ 
χαὶ αὐτὸς ἔμελλε χρίνειν μετὰ ταῦτα, Οὐαὶ ὑμῖν, γραμ- 
ματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποχριταὶ, λέγων " ἀλλ᾽ οὐκ ἣν 

ὑπεύθυνος τοῖς εἰρημένοις " οὔτε γὰρ χάρφος ἐξέδαλεν, 
οὔτε δοχὸν εἶχεν ἐπὶ τῶν ὀμμάτων, ἀλλὰ πάντων τούτων 
ὧν χαθαρὸς, οὕτω τὰ πάντων διώρθου πλημμελήματα. 
Οὐδὲ γὰρ δεῖ, φησὶ, κρίνειν ἑτέρους, ὅταν τις τῶν αὖ- 

τῶν ὑπεύθυνος ἧ. Καὶ τί θαυμάζεις, εἰ τὸν νόμον τοῦ- 
τον αὐτὸς ἔθηχεν, ὅπου γε χαὶ ὁ λῃστὴς αὑτὸν ἐγίνω- 
σχεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, [287] τῷ ἑτέρῳ λῃστῇ λέγων " 
Οὐδὲ φοδῇ σὺ τὸν Θεὸν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματί 

ἐσμεν 1"; τὰ αὐτὰ τῷ Χριστῷ νοἡματα λέγων. Σὺ δὲ τὴν 
μὲν σαυτοῦ δοχὸν οὐ μόνον οὐκ ιἐχθάλλεις, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ὁρᾷς " τὸ δὲ ἑτέρου χάρφος οὐ μόνον ὁρᾷς, ἀλλὰ καὶ 
χρίνεις, καὶ ἐχθάλλειν ἐπιχειρεῖς " ὥσπερ εἴ τις ὑδέρῳ 
συνεχόμενος χαλεπῷ, ἣ καὶ 3 ἑτέρῳ τινὶ νοσήματι 
ἀνιάτῳ, τούτου μὲν ἀμελοίη, ἐγχαλοίη δὲ ἑτέρῳ 73 φυ- 
σήματος ἀμελυῦντι μιχροῦ. Εἰ δὲ χαχὸν τὸ μὴ ὁρᾷν τὰ 
ἑαυτοῦ ἁμαρτήματα, διπλοῦν χαὶ τριπλοῦν χαχὸν τὸ 
χαὶ ἑτέροις Ἶ" διχάζειν, αὐτοὺς ἀναλγήτως ἐπὶ τῶν 
ὀφθαλμῶν περιφέροντας τὰς δοχούς. Καὶ γὰρ δοχοῦ βα- 
ρύτερον ἁμαρτία. 

γ΄. Ὃ τοίνυν ἐχέλευσε διὰ τῶν εἰρημένων, τοῦτό ἐστι, 
τὸν ὑπεύθυνον ὄντα μυρίοις χαχοῖς μὴ πικρὸν εἶναι διχα- 
στὴν τῶν ἑτέροις πλημμελουμένων, χαὶ μάλιστα ὅταν 
μικρὰ ταῦτα ἧ οὐ τὸ ἐλέγχειν, οὐδὲ τὸ διορθοῦν ἀνατρέ- 
πων, ἀλλὰ τὸ τῶν οἰχείων ἀμελεῖν χωλύων, χαὶ τὸ τοῖς 
ἀλλοτρίοις ἐνάλλεσθαι. Καὶ γὰρ εἰς μεγάλην ἐπιδιδόναι 
χαχίαν ἐποίει τοῦτο, διπλῆν πογηρίαν εἰσάγον 5. Ὁ γὰρ 
μελετήσας ἀμελεῖν μὲν τῶν ἑαυτοῦ μεγάλων ὄντων, ἐξε- 
τάζειν δὲ τὰ ἑτέρων πιχρῶς μιχρὰ ὄντα χαὶ εὐτελζ,, δι- 
πλῇ διεφθείρετο" τῷ τε τῶν οἰχείων χαταφρονεῖν, τῷ τε 
ἔχθρας χαὶ ἀπεχθείας πρὸς ἅπαντας ἀναδέχεσθαι, χαὶ 
εἰς ἐσχάτην ὠμότητα χαὶ τὸ ἀσυμπαθὲς χαθ᾽ ἑκάστην 
ἀλείφεσθαι τὴν ἡμέραν. Ταῦτ᾽ οὖν ἅπαντα ἀνελὼν διὰ 
τῆς καλῆς ταύτης νομοθεσίας, ἐπήγαγε πάλιν ἕτερον 
παράγγελμα, λέγων - Μὴ δῶτε τὰ ἅγια τοῖς κυσὶ, 
μηδὲ ῥέψητε τοὺς μαργαρίτας ᾽5 ἔμπροσθεν τῶν χοί- 

ρων. Καίτοιγε προϊὼν, φησὶν 7", ἐχέλευσεν - Ὃ ἡκού- 

δι τοὺς] καὶ τοὺς Ε΄. ὁ κατηγορεῖν Β. Ὁ. Ε. ρ. Ρ' οὐ μετὰ Ε. 4) παραδώσεις Εἀά. 5 5!ς Ε΄ νυρο διορθώσομαι. 
“5 οὐδὲ] οὐ Α.ΚΡ. υὐδὲ γὰρ περὶ (οπι. ἄλλως δὲ) Ε. “᾽ Καὶ χὰρ χαὶ πολλοὶ νῦν (. Ὦ. Κὶ. Καὶ γὰρ χαὶ νῦν πολλοὶ Α. 
41 τῆς ἀπολογίας Βα. 4 χαὶ διὰ τοῦτο (. διὸ χαὶ ΒΕ. “4 ἐχθαλεῖν Ε΄. 79 ἀδελφὸν) διἰἀ. σου ἔμ. Τι ἐσμὲν) εἴ Β. 
5 χαὶ ὁπι. Ε,. “ινὶ οπι. Α. Ε΄. 13 ἑτέρῳ οπι. Α. Ὁ. Ε. Τὴ ἑτέρους Εἀά. ἑτέρους χαταδιχάζειν Ε'. "5 εἰσάγων (. ἢ. Ε΄. 
εἰ Ῥγ. Β. (οτγεχὶὶ Μοηιοί. 15 μαργαρίτας] αά. ὑμῶν Β. 3. Μοβη4ᾳ. 7 φησὶν οηϊ. Α. προϊὼν ἐχέλενσε, λέγων Ε' 
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εοἰκιῖ, ἢδα ΠΟ 608 αι] ἱππυπιογογιπὶ Γοὶ ῃιϑίογιπι., 

Ἰπποχίοβ οὐρα υβηϊυγ : ἰὰ ᾳυοά οἰΐδπι μος Ομ γί δι υϑ 

ςὐϊηάίοαν!α, μος πηοάα βυνἱπάϊοαν!!, βοὰ 6( τυ !αη} 

ἐμοι 551} επόγαπι, ἐπάϊχ 46 δυρρ οἰ πι ἱμον 4 }}}6. 

ἃ, 1π φωο ἐπὶρι ἡμαϊοῖο, ἰπαμῖϊ,, ἡμαϊοαυστὶἰς, 7ειβ]εαθὶ- 

(μ7 ἀε υοὐῖα. Νοη δππῃ ἐἢΠπὶ οοηάοηιηδϑ, ἱμαηιϊὶ!, δρά 

ἰεἰρδαπι, οἱ (ογπιϊδπάυπι ἰδὲ ρᾶγαβ γί θυπλὶ, 80 οι Γᾷ- 

εἰογοιθσυθ τϑἀϑθπάλπι ταϊίοποπι. Θυσπγλάμιοάιπὶ 

οἰΐπὶ ἴῃ Γαπιϊβϑίοιιθ ρδοοδίογυιη, Ὀγ πο ρία ἃ πο} }5 

ρου! αν, 5ϊς οἵ ἴῃ ἴος ᾿υάϊοὶο, ἀδιηηῃϑιοη 8 ΠΟ η δ ΓΩ8 

μον δ Γ ἃ πο 5. ΝΌΩ Θηΐπὶ ΘΧΡΓΟΌΓΑΓΟ οροΓΙΕὶ νοὶ 

ἰμδυϊατα, βοὰ δἀπιοόπαγα : ποη πιϑδἀΐοογθ, 568 οοηβὶ - 

Ἰϊυπ ἀλγὸ : Π6 6 ΔΓΓΟΘΔΠΪΟΓ ἰῃϑυγξεγα,, 564 οὐτὰ ἀἰ]ὸ- 

οἰἶνῃα δογγίβογο Νοὴ δπὶπὶ [Π|0Π|, 80( (6 ΘΟΧΊΓΘΙΠΟ 

ἰγταὰοβ δαμμ!οἶο, ἄτη ποι ρᾶΓοὶϑ {}} φυδηάο ορογίυϊι 

ἀκ ᾿Πυ5 ἀο!1οι}5 (ογγα δοη οἰ 8Π1. 

ῷ, γἱάσπ᾽ χιοπιοάο ἰας ἀυο ργβοθρίὰ οἱ Ἰενΐδ βίηϊ, 

οἱ πιδφηογιη Οὐβοαιοθη δυ5 ἐδυβι8 ΒΟΠΟΓΙΗ), υἱ οἱ 

τηδίοτυπι βοὴ διἰοπάσπίίθυβ } Νᾶπι οἱ αυΐ ῬγοχῖηΟ 

αὐπηίειῖι, 86. πιοχῖ8. αυδηὶ ΠΠυπὶ δίη8 10 ἸΆθογα τϑϑιὶ- 

δυς ᾿ἰδταιῖ ; οἱ φυΐ ἰπάπ!φοηιογ ροοολίδ ΔΙ ΟΓΠ πὶ Θχἃ- 

πιΐπαὶ., πιᾶρηυπι δ'θὶ υϑηΐ [Ὸππ|5 ' οχ 18}} 4110 

οΑἰουΐϊο ραγαὶ. Ουἱά ἰφίίυν, ἰπᾳφυΐεβ, δὶ [ογηϊ δία [6- 

τἶι 7 ἤθη ἀϊοδῃι Π1912Π| ΓΕΠῚ 6556 [ΓΔ ΟΠ6π), ΠΘ406 

εοτγτὶρίατῃ ᾿αβεϊνίθηίοῃ Ὁ Οογείρα αυϊάοπι, 86 ἤθη 

οἱ βοϑιὶβ. νοὶ ἱπὶπηΐουβ υἱιἰοηα πὶ Ἔχ ρΟβΟθ 8, δθὰ τι 

τδάϊουβ γοπιοϊα ἀρρϑγῶπβ. Νοηθα δηΐιη αἰχὶ!, Να 

εοἰ νοῶ ρεςεδηίοιι, 864, Νὰ ἰυάϊ(65 : ἰά 65, Να 

ΔΟΘΡΌι5 58 ἰυάοχ. ΑἸϊοφιΐη δυΐθπὶ Ποη ἀδ πλλβη8 Γ6- 

μιι5 41 Ῥγο 0115, υἱ ἀἰχί, 56 ἀ ἀ6 118 Πη:8 ποιὶ ν᾽ ἀδη- 

1 6556 οὕ ηἷπα, ἰιος ἀϊοσίυπι [υἱ1. Ουδληιοῦγει ἀϊ66- 

υαὲ : ὅ. ρθμἱά υἱάος [εδίμιοαηι ἰη οσίο [Γατὶδ (μἱ ἢ ἘϊαΠί τη 

πα ἰἰ ὠυης ἰά (Δοίυηι, 4υΐ δὶ νἱἀεγίηϊ πηοηϑοθυμη 

δι ρου. νϑϑί τυ ἱπάυϊιαπι., Ἰοροπι {ΠΠ| ἀοηλπ δ πῇ 

οἰ ἠϊείαηι,, ᾿ἰοοὲ ἰρϑὶ πη! }}}ἃ δυγίρίδηϊ, ἂς φυοι!α]θ ἀΪ- 

γὶ ἶα8 δοουηῃιυϊοπί : οἱ δὶ υἱάδγίηὶ ᾿γρίογα υἱἱ οἷἢο, 

δοοῦὺὶ ἰπϑίδηϊ δοσιβδίογοβ, ᾿ἰἰοοὶ φυοιί6 ἱρ5] ογάρυ α 

δἰ δυγιοίδιὶ ἐθηϊ Ορογᾶπ, ἱθπογϑη6 8 56 ὈΓΟΡΓἾ 5. ΟἿ] - 

βίυβ Ῥϑοοδιῖδ, "π8] γῆι ὨΐΠΟ 5, }ὲ ἱψηθπὶ ΟΠ ἰζΌ ΓΘ, ἃς 

8086 Οηηΐ Θχουβαιίοπα ὑγίναγο. ()υοὐ ΘηΠη ἰυὰ Δ0οι:- 

γυῖα δίηι οσδιηηδηάλδ, ἴθ ρτ05 (πὸ ἰΘ96 πὶ ρβοϑιυ δι, 

οὐπὶ ἰϊὰ ἀ6 ργοχίπιο ἴυ0 [6 ο4511. Νὰ ἰιάχυθ ΠΠυἀ στῶν 

6586 Οχἰδιϊπιθ8., δἱ (868 οἱ ἶμ86 ρθυδ5 ἀδίυγυϑ 58. 

5, Ηυροοτίία, ο)ΐσ6 ργίηιο ἰγαϑθηι ἐς οὐμίο (0. |Π|6 

ἰγϑπι συλ χα θόγα ρἰυγίπαπι, αυλιὴ σομοῖρ! ΕΓμᾺ 

{Π08 4υὶ (211 566 φογυπὶ πιοίίο. Νὰπι 4ιο βου! α!}6 

νι οδιοπάδγο πιαρηιπὶ 6586 ρΘοσδί ἢ, πα] Διη]υ68 

νορῆδηι οἱ ἢ Οπ πη ἰρδὶ ραγαίϑη), ἃ σοηνίοἷο ογαϊγ. 

Οιοπιδάπιοάινη οἱ σομῖγα ΠΠΠυπὶ αυΐ οδηῖιΠ} ἀδηαγῖ08 

οχίφοθαι, ἱπάϊρπδηβ ἀΐέοθαὶ : δόγυδ νεηιαμι, ΟἾπῈ 

ἀυϑίίωηι ἐι4| αἱηιϊδὶ (ἰδὲ ( αι". 18. 53} : 5ἷς οἱ ἰος 

Ιυο0 ἀΐείι, ΗἩυροοτίία. Νοι! οπίπι οἰγὰπι φηυΐ ᾿ς 
«οηἰοηϊία οσἰἶροι, 86 ἱμΠπιδη 16 πὶ: οἱ ᾿ἰλγνητη 

«ἰδίῃ υπηϑι }2ι}8 ΡΓῺΒ 56 [ΘΡΐ, ΘᾺ ΓΟΙΠΔ ΠῚ ΥΟΓῸ Π6- 

αι ιἰᾶπὶ ὀχογοθὶ., ἀὐυπὶ βυρογῆια ργοχίηνν ΟΡ ΓΟῦΡΙἃ 

δἴηη6 ογηἰηα αἰ ηκι, οἱ ἰοοιπὶ τα ρίδιγὶ ἱηνααὶ, 

αἱ ποη ἀἶθηι5 δὶ ο886 αἰδοῖ μη} 18 : 4ΟΣΙΠΟΌΓΕΠῚ 

πινρυογί δι ἢ ἢ: νοοανῖ!. Ναιὴ 41} ἰῃ 4} 16 }}}8 [14 Δ06Γ- 

1 ΑἸ, σηλανι ἰδὲ νοΐ ἰαΥ οὐ ΟΜ ΘΉΙ. 

ΙΝ ΜΛΤΤΗΙΣΌΜ ΠΟΜῚ,.. ΧΧΠΣ αἱ. ΧΧΙΥ͂. ὦ10 

}»}8 68. υἱ οιἰαπὶ Οχίσυλ νὑ θα, χιθιηοάο ἐπ αὐ [8 

Ὠρα χοης [υδι}, οἱ οἰἴδηι τη: 51:8 {γηβοιγγογοβ ἢ Κ)έεο 

μτγὰπιηι ἰγαδόι 44 οοιίο (μο. ΥἸ π᾿ ηαο πθη γνοίοὶ 

λυ’ ᾶγα, βοὰ ἰυμθδαὶ ργίηνθηι 6 σατο ἰναῦδηι οχ συ ]ο 

(10, 6, ἴτππσ 4|1ΟΓΌΠῚ ογγαῖϊα οοΥΠζυγα. Νιδ 50 40}9- 

416 Ὠλδσὶ5. ΠΟΥ 4π3ηὶ 416 η8., οἱ πηλίογα νοὶ ρὶὺβ 

υ8Πη πη ΠΟΓΆ, 56Π1:6 Ππιλρίθ ϑη)δὶ 401.9}}} ὨΓΟΧΙ ΠΊΠΩ!. 

ΠΆ400 5ὲ ον ΓἂΠπ| βΈΓΘη8 ἰὰ [γεἷδ, ἰυΪ ουγΆμ ρ6Γα ργίη5, 
υδὶ οἱ οἰαγίιϑ οἱ 1η87]05 651 ροςσοδίαη). 6 τοι} 5, ἰδηθ - 

ἰρϑυιη ΘΟΠ ΘΒ, ρ412Π| 681 (6 ποὴ ἰά609 46 [Γ1Γ6 

ιυο ᾿υάΐοαγα, αιιοί 605 ΟἸΓΑΛ σ6Γ15., βο φυοι οὐὔἷο 

Άθο85 οἱ αἰαδιμαγα ψαὶΐβ. δ᾽ διΐπ) ορογίοαι ὁ. ᾿Π|Ὸ 

Ἰυάϊσαγὶ, 40 δὸ ᾿υάϊοίιπι (ογοπάν αυἱϊ τ ηἰ 8} (816 

ΠΟΠΊΠΪκἰ δ, Π0ὴ ἃ ἴ6. Ου} δηΐη πιῖρῃ8 οἱ 81} 1π|ϊ8 

Ῥοδι ρὨ ΠΟΘ ρ ἢ ἀορπιαία,, πὰ 4υ}5 «Ἰοαγοὶ, ἰῃ {Π|Ξ 
ΒΟΓΠΊΟΩΘ Ρ ἰ]οϑομί τὶ [20] 6856. υὲ ἠ6η6Γ οδίοθιι- 

ἀλι, 56 ᾽ν βυργὰ ἀϊοίογυπι 0110 γαιτοηὶ γο ἀθιε6 ο"- 
Ὠοχίυπι 6556, δα Οπηηΐα ΡΟΓ[οοἶ586 : δηὴς ραγαυοίδπι 

ἀϊχίι. Νάπι 'ρβ6 φυοη6 ρορίθα ογαὶ ἰμάϊοϑιιγι : 

γα νοϑῖξς, ξογίϑω εἰ Ῥ)ατὶ δαὶ ἡψροογα (Μά. 25. 14), 

ἱπαυῖ ; ἂἱ {Π|6 πο ογαϊ {1}}18, φιο ἀἴσοθαι, ουμυχίαϑ : 

ΘΖ πίη δϑιπ08π| 6) ΘοΓαῖ, ποῆΠ6 (ΓΑΌΘΙΝ ἐπ ΟΟΙ - 

|5 Πα αὶ ; 564 ἴῃ 1ν}5 ΟΠ θ0.8 ᾿Ώ50Π8 6᾽ ρύυΓ8, δἷὶς 

οπηηΐι) ροσοαία οοΡγβαραῖ. ΝΟ ΖΗΘ πη ἀο οί ἰ5 ἀῤ 

ΟΡ Ἰ6 158 0 ἀἰσοΓ6, υΐ ἰΙδάθιῃ οὐ] }.18 'ρβ6 511 Οὐμοχίην. 

Εἰ ιϊὰ πα ΓΆγΙ δ, δὶ ἤδης ἰρ86 ἰοφόην ροϑηιογὶῖ, φυληίίο 

ἴδίγο ἰῃ Οὔ 6. ̓ ρϑϑ ἀ5ῃ0ν 1, οὐπὶ 4}16γἰ ἰδιίγοιι 4} - 

ὁογαὶ : Νεσες ( [ἰηϊ65 θθμηι : φμοιέ πο8 ἴηι οαάεμι ἀτ- 

μπαιἴ0116 διιηλις ({, τ. 25. 40) : (ἢ ΓΙδιὶ βου 6ηι ἐ0η- 
80η8 ἡἰσοη5 ἢ Τι νογῸ [γα Ό 6 Πὶ {πη} 0} ᾿ηοά ΠΟΙ 

δ᾽ εἶθ, 66 6 νἱίνβ φυϊάοθπι ; [8115 νγὸ [νιοὶ 
γοὴ πιοάο νἱάδϑ, β5ϑὰ 7645, {1 η] 716 οἰ σαν 601}8- 

γἶβ : ἃς 8] Πι5 δὶ Πγάγορίπὶ, Δι 4110 ποῦ! Ὸ ἰμουΓΆ- 
}}} δα! υπι ἰΔΡΟΓΆΠ8,, ἰὰ παρ! ϑογοῖ, ἰποιϑοΓαί4η0. 

Αἰΐθ φυΐϊ ἰενοπὶ ΔΙ᾿ {ὑ6 πὰ ἰἀπΠΊΟ ΓΟ ΠῚ ΠῸΠ ΟἰΓΆΓοῖ, δὲ 

Ὑ6]Ὸ ΠιΔ] ἢ 681 δυὰ ροούδία ποη νἱάσγα, ἀπρίοχ γί" 

Ρίαχαυσ πιϑϊιη 651 46 4}}|5 [υἀίοσαγο 605, 41] βίης υἱἱὸ 

(οἱοτῖς δθιδι; 1γαθ 65 'π ΟΟ0}18 5015 φ διε. Βερολίυπι 

αυΐρρο 1γᾺ}}6 φγανὶιδ 681. 

ὅ. Οἰινϊείιι5 ποιὶ υοίαί αἰϊος αΥ̓ΘΊΙΟΤΕ, 5664 φιεϊά νοίαί ̓  

ἙΕχρίαπαιϊο {{{ Δ, ΝοΙΙα ἀῶγα 5801 οδη 5, εἰς. 

Μυείογα σαν )απιιὶα οἰαιδὶα οοἰοθγαΥΘΏΪΜΥ. --- ἸΙῸς ἰᾳ]- 

{πΓ ρ6Γ 68 4 ἀἰοίδ δι ργαιοορὶῖ, πΘΙ ΡῈ οὐ ηιὶ 

δυΧοοη 18 ν}1}}8 δἷι οθηοχίυβ, ΔΙ ΙΟαὴ ΘΟ ρα! ΠΩ δον6- 

Γυπὶ 6556 ἰυὐΐσαηι ΟΡΟΓΊΟΓΟ, δὲ πη χί πιὰ ἡ Ογυπὶ μο6- 

οϑία δίηι ἰανία : "ὸ" φυυά νοῖδὶ ἈΓΡΊΘΓΟ οἱ ΘΠ ἌΓο, 

866 φυοά ργοδδαῖ ργοργία πιᾶ]ὰ πο  Ζογο, οἱ Δ}16ι}}8 

ἰιδαϊαγα. Ειονίηι {Πυπὶ ἰ πιοριπ) νογζογοὶ ἡθ αι 188 

διχπιθηίιπι, ἀπ ρ!!] απ χιδ ἱηνθιθγοῖ την ἴδια. Νδηι 
4 μδοοϑι}8 δι ῖβ, οἰδὶ ργανίυ5, πορίοςι5, Δ᾽ Ἰογυπι υἱ- 

(ἰὰ ρᾶγνα ἰδνίβημθ δοογυΐυθ αἰδοιίογο διμάθγοει, ἰῃ 

ἀυρ!οσην ἱμουγγογοὶ ἰϑθ θην ; Οι ποι! ργοργὶα ρδοιϑιἃ 
περι φογοι σοι ΘΠ Γοίσιδ,, οἱ αιοα οπιηίΐμπι οἴου - 

δίοθθ ἱμΟἰ!416 ἰῃ 86 σοποίίγοί, 4:6 ἣἥὶ 
οσιγοιηλπὶ ἱπ πηδηΐἈϊοηι (οΥ Δι 6ηιη:6 αυυκἀΐα ρευ- 

οοάογοῖ. 1115 ᾿ἰΔ4θ6 ΟΠΊΠ 115 μοῦ ἰπὸ μυϊείιγαπι [6- 

ξοῖῃ βυθ]δι 5, ἤοο 4} διε!) εὶς ρεθσορίι : 6. ΝΟ: 

[᾿6 ἑαπεία ἀαγὸ σαπίρμς, πόσα ργολιεϊαιὶ5 ἡμιν φαγὶ ας 

τοξίγας απὸ μοτίος ( ἤ αἰ(ἰἐι, 10. 37). Αἰαυΐ Ιῃ Ξφοηθ6η- 



δι 

ὥρυδ., ἰηφιΐοθθ., ρῥγαοὶρὶς, Εἰ σιοά ἐπ ἀμγὸ αἰαϊιὶς,, 
γγαϑαίΐοαίε ἘΜΕΥ͂ ἱεεία. οτυτ Ὦος ᾿γοῦὶ ποη δϑὶ οθη- 
ἐγαγίυπι. Νόφηθ {ΠΠ|ς ομηηΐθυ8 πθ6ι μγράϊοᾶτο, 56 

᾿18 φυΐθι5 ργάϊοδηάυπι 68ι, οὐ Πάυοία ἰὰ (ΙΔΘΘΓΘ. 

ὕδληδϑ διίθπ) ἢ)ἷς νοσαΐ χηὶΐ ἰη ἱππρίδίαια νἱίαπη ἀπουηῖ 

ἐπαυγα}}}}, οἱ ἴῃ αι θι15 Βρο5. ἢ1}}4 πγιἀι]οηἷξ ἴῃ Πη6- 

Ἰΐυ8. ῬογΟΟ5. γόγὺ {Π|05 ηυἱ Τα χυγία ραγάη} ΒΘ ΠΊΡΟΡ 

ἢ δπὶ ἀφα!ῖ, 4005 Ο1}}}65 ἢ ϑη06]ἱ ἀοοίγίπα ἀϊσοθ)αὶ 

ἰπάΐσποβ. Πος δπὶπὶ οἰΐλπιὶ Ραμ 5 δἰ σηϊ πολ [εἶς γοὸγ- 
8: Απδπαίϊβ αμίθηι ἰοηῖο πορ ρογοὶρὶ! φα φια 5 ρἱ- 
τίμα διιπί ; δἰμἐ{Πὰ ἐπῖμι 64 {ΠῚ (1. ον. 3. 1.4). ΑἸΠΡΙ 
“0416 5806. αἰεῖς υἱίαθ σοΟΓΓυρι ΟΠ απ) ἴῃ σαυς 6536 
ΘΓ ρον! δοιίογα ἀοβηληι ποη γοορίληίυγ, Οὐυδγα νοίδὶ 
ἐρεῖβ Δῆι48 ΔρΟΓΙΕΪ : 5ἰηιίάδιη ροϑίχιαπι ἀἰἀϊοογίηὶ, 

Γογοδίογοβ δνδ πηι. ΠΙΕς αυϊάαπι ργοῦὶβ ἃς πιοηΐα 

νδίθηι θυ5 γουθαία, νοπογαπάἃ ΥὙἱ δ : ΒΟΟΟΡἾθι5 

ΝΟΓΟ Πιδβ᾽5 ᾿ΠΟΠΟΓΔμΓΙΡ ἰρηογοί. [15 ἰσί τα αυἷχ ἤυη 

Ῥοβϑυηί 6χ πδίιγα 1 δά ΐβοογα, οσο (6 {πν7,)2. ἰηαυΐ, 

ι} 54 }16Π| ἐχ ᾿ξπογϑηα 112 γανογθδηίυγ. ΝΟΙῸΘ ΘΕ] Πὶ 

ΒΟΓΟῚΒ ΠοΥΪ αυἱά 511 ΠηΔΓρΑΓΙ2. Ουΐα ἰσΓ ποη πο- 

Υἱδ, πὸ ν᾽ ἀοαϊ απ θιη, ἢη6 σομου σαὶ 68 45 ΠΟΙ} ΠΟΥΪ. 

ΝΕ} οηπὶ δοοδάϊι ἰἰς αΐ [18 βύηιῖ δἴϊθοι! δἱ δυάϊδηιϊ, 

ηἶδὶ ΠΠΔΜ15 ἀδπιηυπι. Εἰδηΐπιὶ Βδηοία 80 [15 ΘΠ] ΓΔ η-- 

Ὁ, ατροία 11} ᾿φηογαηιθυβ : οἱ ἰρ8ὶ Γ[γοοΐυ8 σοι! Γᾶ 

")05 ἰηϑιγσυηὶ ἀγηγαῖϊ. ΠΟΟ δηΐπη βἰσηϊῆοαι ΠΠπὼ : Νἕ 

ἐθποιίοθηί 668, Εἰ σοηοΥδὶ αἰτμηιραπί υο8. ϑ6ἀ ἴἰ8 [0Γ- 

ὸγ ἤδγογα ἀδθοῦδηϊ, υἱ 86 Π16] ἰγδά[α ἰμνίοιἃ Πηλπ6- 

τοηῖ, ΠΕ Δηϑ8ηι [118 ΘΟΠίγα Π08 ργιογθηΐϊ. Νοη ρΓα:- 

ὑδθηὶ δυΐοιη 1}}Δ Δη54Π), β6ὰ ἰνΐ φυΐ μογοὶ βιηϊ : σασπιαή- 
τηοάππι παραγ ρου ΐθυ6 οαἸδί8, ποὴ 4ιο Βρογηθηάἃ 

51 Ἑσοπου δῖαν, 864 αυΐὰ ἴῃ ρογοοβ ἰηοἰἀΪ. Ας. ρι}- 

σμγα αἰχὶι : σοπυογεὶ ἀϊγμπιραηί υος. Μοιαδιίλπι 4ιρῃ6 
5 ηπ]Δπὶ, υ ἀΐδεδηί ; ροβίιιαπι νϑῦὸ ἀϊάϊοσδγιηι, 

ἈΠΕ οχ ἃ}1}|8 οὔθοι! ᾿ΠΠυάσηι ποὺυΐθ, γαποηΐ οἱ 

ἐγγίάθηι πὸ8 ηυδϑὶ ἀδοορίοϑβ. Ϊἀδοχυα Ραυΐϊυ5 Τίπιο- 

ἰδ ἀΐοοῦαιὶ : ᾿μέηι οἰ ἐμ αφυΐία : ναίά6 ἐπΐηι τοὸ- 

δἰ ϑονϑὶς ποειτὶ ( 3. Τίπι. 4. 15}; τυγβιβηιϊι 
ΑἸ δ, ΕἸ πος ἀευΐα (8. Τίηι. ὅ. 5); οἱ, Η Φνοίσμηι ἢθ. 

ηἷπθηι Ῥοεί ἀπαηι οἱ αἰΐέγαπι αἀὐπιοπί Ποπόηι ἀουΐα (ΤΙ. 

ὅ. 10). Νὸπ ἰρίτιν δὴ 1118 αγπιδηίυγ, δϑὰ δογυπὶ οοοᾶ- 

δ'οῃθ 8(8}{| ονωάυηϊ, πη8]011 ἀγγοβαηιία σερ οἴ. [ἀδο- 
406 πθη βάγυηι ἰυογὶ ἰπἀ6 ΔοΟ ἢ, δἰ ἰῃ 518 ἱζπογδηιἃ 

᾿ηλησϑηϊ : 816 δηἶπὶ ΠΟΙ ἰίᾷ ἀδϑρίοϊοη!. 5' νϑγοὸ ἀΐ- 

δόδηῖ, ἀυρίοχ οιηδθγαῖὶ ἀδπηηυπι. }ΠΠ δηΐηι ἰδ ἢ}}}} 

[τοῦ }8 Ῥδγορίθηϊ: ᾿η0 Ππηλ 18 ἰαἀσπίυγ, ἰδὲ 4ι6 τπ}|}6 

πρφοῦία βιιβεϊυηϊ. Αὐάϊΐδηϊ ἰἰ φυΐ ππρυάδι!ον ὁη]- 
πἰθυς 56 Δὐϊηΐθοοηϊ, οἱ τοπογλθάδ συϑαυδ βρογηθηάᾷ 
γοάδυηι. Νῆοια πηγδιογίη ἰά60 δηυ5 οἰδυβὶ5 ΘΟ ὈΓΔ- 
05, οἱ ποη ἰηϊ 1058 Δυϊσίηι8, πῸη αυοά ἰῇ ΡΠ)  18- 

ἰ6πὶ “ιδιμμάδπ) ἰη 1115 ἀαργο ἢ οι ἀϑηπι8, 86 αυΐα πτυ} 

ρου ΘΟ ΙΟΓοΒ διηϊ, Ζυλη} εὐ ἰρδ8 ροβϑοίπὶ δά6586, 

[60 116 πλι} 18 ἰῃ ράγα 0 0}}8 ἰοχσυδυαιον υά ἰδ, αυΐα 
νἱάθη 68 η0η νἱεἰο)δῖ. ΟὈΔΡγΓομίογ δι 5 δοῖγα [υδ51} 

χῃηοπιοάο ογογίοδι πἰουΐ4ιι6 Γαϑροηάδγο. 7 ει, 

εἰ ἀαϑίιμν υοϑδὶδ; φνωτέε, οἰ ἱπυεπὶοιῖς ; ρμίδαίο, οἰ αρέε- 

τὶ είν υοϑὶδ. Οὐδ ΘηΐπΊ ΠηΔζῆ8 οἱ δάἀπι!Ραιν δ ργβοθρὶ!, 

οἰηηΐ θυ [υϑ5ὶ1 2Π60 1} 08 6586 Βυρογίογοβ, δ ἱρϑυϊὴ 

οδἴυιπ δ υχὶί, ἃς δίυ ἀγα ργοορί!, ποη ὧἱ ἃη.6}}5 
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οἱ δγοίιδ 6 }}5, 866 ἱρ9' οπλοῖυπι ϑοπλῖηο ἢ, αυδηίυ εῖν 
ἤοτὶ Ἰϊοθί, 51 Π1}108 δ'η)υ5. Ὠ᾿ϑοίρῃ!]05 νθγῸὸ βὸπ ἴα 

Β0[0π] ροΡἤσοΓο, 56 οἱ 4]098 δπιθηίδγα 1085, 86 

ἀἰϑοαῦγηθγα ἰπίογ πη81605 οἱ ὈΟθΠΟΒ, ἱἰπΠΊῸΓ σ84η68 οἱ ΩΠΟἢ 

64π65 (πλυ} 4 ἀυίδη δυηῖ ἰ) Βοιῃϊηἰυ8. Οοςυἰ8), Π6 

ἀϊοογοιῖ [866 ἀμπν8 οἱ ἰπι οἰ ν }}}}1Δ 6856. ΝΑ ἰε 56- 

υδηιθυ8 ᾿ς Ῥοιγυ5 ἰοαυΐυ: μὲς ροίεεὶ δαἰτῃς 

6827 Εἰ Γυγϑιι9: ϑὲ ἑία 681 ἐαιιδα Ποπιὶιΐδ, ΟΝ δα - 

ρεάϊι πεϑέτο (Μαιιπ. 19. 20 10). 

4. Ῥγυαοθρία ουπηρεῖϊσα ργδεαπάο αἰΐοδυαγτε ἀοδεπιμα. 
Ῥογεουογαπάμπι ἴῃ οταίον6. ---ο Νὰ ἰρίτρ ας διλαι 

ἤυπῃς αἀἰσαηΐῖ, οὐπὶ ἦληι ἴῃ ᾿γασοάοηκί 5 οδίοπαάϊς ρὲ 

11 6856 (ΔΟ] Πλ, ταιοοϊηἰϊς Γγοχυοπιθη5 δὐάαυςιῖς,, 
]υαΣ [ἃ δυδάυγο ρο856η|, ἀ6πιυπὶ [6] ΠΠ141|5 σοτοπίδηι 

ΔΡροηΐ,, ΠΟ νυϊσαγὶ οχοοσι αι ἴῃ ΔΠονῖδιις σοῃϑ0- 

᾿ἉΠΟΠΘ., ΠΘΠΙΡ6 855: Δ πᾶσι ᾿ΓΘυ ἢ δυχὶ!ο. Νοη 

8415 ΘΙ} 6556 (ἰοἶς, δὶ 4 ρογἤσογα συγοπηις, δοὰ 

δ ΡΟΓΏΙΠΊ 6556 Δυχὶ [τη πη ρ]ογαπ άπ πὶ : φυοά πιαυσ 

γοη]οὶ οἱ φάος, ἰηη06 ΘΟΓΙΑπ ἶθυ5 Π05 ᾿υνα δῖ, οἱ 

οπμηηΐα (Δ0}}}18 γοάδάοιὶ. [460 ραίογα [π|55}1, ἃς. ἐδ ἀ)ειμ 

ΓᾺΠῚ ΘΡΟΡΟΠΟΪ. ογυπ) ροβίυ γα 5511 ΠΟῚ ΟἸ ἴοΓ,, 

δοά οὐὔπὶ ἀ5ϑἰυ] 16 οἱ σοηίδηϊίοια πιᾶρηᾶ. ἤος δπΐ πὶ 

βΒ5πιΠοαὶ {Π, ΟΘυατγί!ς. Νδπὶ ἥπ] ψφυργῖῖ, 4115. ον }- 

μι δΧχ πιθηΐα δ] πηϊπϑι}8, τοὶ ἰϑηξ πη ́ υσιεὶ ἀπὲ 

ΟΡΟΓΠ), Ὡυ}] πη 4π|6 μΓιρδοι ἐπὶ Πα θὲ γι οηθ. Νὼ - 

τι σογία ΠΠ ἃ αφιοίψηοι νοὶ αυγὸ ν6] ΒΟΥ 8 ΔΠ|15515., 

ἰνς ροδίολ απο σιη!. Πα ἀ ̓νάἶσάϊ Ρ6Ρ νοσαπὶ ἢ 3πὸῦς, 

Οιιωτῖ!δ ; οὐη νογὸ ἀΐοι!, Ῥμίδαίδ, νο] οθοΓ οἱ ἃς 

ἀδηϊὶ δπῖιπὸ δοσράοηθδιη 6586 δβἰρηϊ οι. Νὰ ἰίδηπο 

σΟΠποΙἰλ5.. ἢ} ὨΟπλυ,, Ὠ64Π6 ΠλΪΠΟΓΘπὶ ἐδ υἱγίία οὐ - 

Γλπ ΘΧ ἢ] 085. αυλη 46. ρθοιη 8. {188 406 Ξ:06 
Πυ ΘΓ Π5. 101} ᾿ νΟ 51} : οἱ Δ πΊΘ ἢ οὐπὶ ῃγοΐνα βοίδς [6 

ἴοτια ὩΟῚ ἰπνοη ΠΣ] ΠΊ., ΟΠΊΏΘΙ ΘΧΡΙΟΓ5. Π τ ΓΟΠαὶ 

πιούυπι : ͵ 6 νΟΓῸ ΘρΡΟΙ βίο μ6η} ᾿Π6Π 5 ἰ6 ῬγύγϑινΣ ἃς - 

ὁδμίυΓυ! ἢ 6556. Π6 πιϊπίπιᾶπὶ ἡ΄υΐάδιν 18 βίυ 1} ροτ- 
ἴθι ΘΧ ἢ 065. Κ᾽] ΝΟΓΟ ΠΟΙ βία ιἶπ| δοοὶ ρία5., πα ἀ68ρ06- 

Γὸβ. [060 διλν αἰχίς, Ῥκίδαίδ, αἱ οϑίδπάαι, ηὐυδηννῖς 

ΠΟη δΒίδι ἃ ραγίλι, τι η ΘΠ Π| (ΔΠι|6ι) 6556. δὲ διίδηι 

ὨΙΘ5. ΠΟΙ ΟΓΟιΪ8Δ8 βροπείοηΐ, βδ ἴση ἢ] Θχοιηῃΐο 

ογοίία. 9. Ουἱκ ἐν υοϑὶδ 68], ᾿Ἰπη 0}, ραίον ", ομὶ εἰ βίἴτιϑ 

γείαί ραποηι, πιιμιημα ἰαριάθηι. ἀαὐὶ! οἱ 9 Αρυ ᾿ιοηνπθ5 

αφυΐϊάδηη δἱ [ἃἀ [γι θ πίον (λοἰλ5, πιο] 6δίι5 οἱ οπογοβυς 

οἰ ἀογβ : ἀρυά θόυην λυ ΘΠ), 51 ἰ0 5. ΠΟΙ) [ΟἿ 38, Πηλϑὶδ 
δὰ γὴν ΘΟΠΟνο5. 51 δυ!δη) ροίοηιἰο ρογηδησᾶβ,, 

οἰδμδὲ ΠῸὺ δίμι πη δοοὶμίας., δοοὶ μας ἰδιηοη. ἰάθο 

ΠΑΠΊΠ]ΠΠ6 Οἰλαπα 65 ἰδηυ, αἰ τὰ δά ριυϊϑαηάυντη ἱπεὶπ» 

οδί. [60 ποη δίδιϊν δηηἶ, ἢ! ρίας : δ ἰφίτυς 
ἃ ἀζθη8, οἱ ργοο} ἀπο δοοὶμί69. Νὰ οεΐην αἀἰολβ : 
Αυϊὰ ἰσίτων, 8 μοϊδην, οἱ πολ Δοοὶμίδηι 5 ῬῸΡ ρλΓΆΡοῸ- 

ἴληὶ ἰ6 ἰη 5606 ἤγῃιαν!, ΓᾺΡ ΘΟἸΠ115 ΓυΓΘΙΠῚ 5.8. δίαιδ 

᾿υ πιΔ 8 ΘΧ ΘΠ }}15 ἰ6 τι άπ οἰ Δ Π| 6. ἰη ΓΟ δι} 16} τη} 

ἰπἀυδθη5, ἀν πὶ ΡῸΓ ἢ ΡῸ Οδίο μα , ΠΟ ΠΊ0410 ροι δι ι 

6556, 804 ηυ ροίοηδα 5ἰηΐ. εἰς επΐπι δα υοδὶς δεὶ 
γΡαίεν, οὐ εἰ βίϊιδ μοίαί ραπεπι, πιιπιημϊά ἰαρίάδπε ἀαὺμ 

ἐΠΠ17 1Ἰιαχυα 81 ποιὶ ΔΘ ΟΙΡ[8, ἰἄ6ο0 πο δοοίρίβ, γι ῖδ 1ὰ- 

νἰάδπ ροι15. Εἰ απιβὶ θηἰπὶ ἢ] 5 5:8, ἰὰ πο δυ[βοῖί ᾿ὲ 

1. ΑἸ], 66 Ῥοπῆπο. Αἰϊδ, δεά ἀπθο ΟΥΙ ὍΘ» 
ηιΐπο. 

5 ΥΟΣ, ρηζ6Γ, ἀθοδϑὶ ἰῃ χυϊιιϑηληι. 

10 5ὶ 
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σατε δἰς τὸ οὖς, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων 713, ᾿Αλλ᾽ 
οὐδὲ τοῦτο ἐναντίον ἐστὶ τῷ προτέρῳ. Οὐδὲ γὰρ ἐχεῖ 
πᾶσιν ἀπλῶς ἐπέταξεν εἰπεῖν, ἀλλ᾽ οἷς δεῖ εἰπεῖν, μετὰ 
παῤῥησίας εἰπεῖν. Κύνας δὲ ἐνταῦθα τοὺς ἐν ἀσεθείᾳ 
ζῶντας ἀνιάτῳ, καὶ μεταδολῆῇς τῆς ἐπὶ τὸ χρεῖττον οὐχ 
ἔχοντας ἐλπίδα ἠνίξατο, χαὶ χοέρους τοὺς ἐν ἀχολάστῳ 

βίῳ διατρίδοντας διαπαντὸς, οὕσπερ ἅπαντας ἀναξίους 
ἔφησεν εἶναι τῆς τοιαύτης ἀχροάσεως. Τοῦτο γοῦν καὶ 
ὁ Παῦλος δηλῶν ἔλεγε" Ψυχιχὸς δὲ 5 ἄνθρωπος οὗ 
δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος " μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστι. 

Καὶ πολλαχοῦ δὲ ἑτέρωθι βίου διαφθορὰν αἰτίαν φησὶν 
εἶναι τοῦ μὴ δέχεσθαι τὰ τελειότερα δόγματα. Διὸ χελεύει 
ιιὴ ἀναπετάσαι τὰς θύρας αὐτοῖς " χαὶ γὰρ θρασύτεροι 
γίνονται μετὰ τὸ μαθεῖν. Τοῖς μὲν γὰρ εὐγνώμοσι χαὶ 
νοῦν ἔχουσιν ἐχχαλυπτόμενα σεμνὰ φαίνεται" τοῖς δὲ 
ἀναισθήτοις, ὅταν ἀγνοῆται μᾶλλον. ᾿Επεὶ 55 οὖν ἀπὸ 

τῆς φύσεως οὐ δύνανται αὐτὰ χαταμαβθεῖν, 5' [χαλυπτέ- 
σθωσαν, φησὶν, ἵνα] χἂν ἀπὸ τῆς ἀγνοίας αἱδεσθῶσιν. 
Οὐδὲ γὰρ ὁ [288] χοῖρος οἷδε, τί ποτέ ἐστι μαργαρίτης. 
Οὐχοῦν ἐπειδὴ οὐχ οἷδε, μηδὲ ὁράτω, ἵνα μὴ καταπατὴ τῇ 
ἃ οὐχ οἷδεν. Οὐδὲν γὰρ γίνεται πλέον, ἣ βλάδη μείζων 
τοῖς οὕτω διαχειμένοις χαὶ ἀχούουσι. Καὶ γὰρ τὰ ἅγ'α 

ἐμπαροινεῖται παρ᾽ ἐχείνων, οὐχ εἰδότων τίνα ἐστὶ 
ταῦτα᾽ χαὶ ἐχεῖνοι μᾶλλον ἑπαίρονται χαὶ ὁπλίζονται 
καθ᾽ ἡμῶν. Τοῦτο γάρ ἐστι" Μὴ καταπατήσωσι, καὶ 
στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. Καὶ μὴν οὕτως ἰσχυρὰ 
ἔδει εἶναι, φησὶν, ὡς χαὶ μετὰ τὸ μαθεῖν ἀνάλωτα μένειν, 
καὶ μὴ παρέχειν ἑτέροις λαδὰς χαθ᾽ ἡμῶν. ᾿Αλλ᾽ οὐχ 
ἐκεῖνα παρέχει, ἀλλὰ τὸ χοίρους εἶναι τούτους " ὥσπερ 

οὖν χαὶ ὁ μαργαρίτης χαταπατούμενος, οὐχ ἐπειδὴ εὐχα- 
ταφρόνητός ἐστι, χαταπατεῖται, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ εἰς χοέρους 
ἐνέπεσε. Καὶ χαλῶς εἶπε Στρα: έγτες ῥήξωσιν 53. 
Ὑποχρίνονται γὰρ ἐπιείχειαν, ὥστε μαθεῖν - εἶτα ἐπει- 
δχν μάθωσιν, ἕτεροι ἀνθ᾽ ἑτέρων γενόμενοι χωμῳδοῦσι, 
χλευάζουσι, γελῶσιν 55 ὡς ἀπατηθέντας ἡμᾶς. Διὰ τοῦτο 
καὶ ὁ ἸΙαῦλος ἔλεγε τῷ Τιμοθέῳ - Ὃν καὶ σὺ φυ.ϊάσ- 
σου" 1ἰαν γὰρ ἀνθέστηχε τοῖς ἡμετέροις «1δγοις " καὶ 
πάλι» ἀλλαχοῦ, Τοὺς τοιούτους ἀποτρέπου 585" χαὶ, 
ΑἱἹρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν γουθε- 
σίων παραιτοῦ. Οὐ τοίνυν παρ᾽ ἐχείνων ὁπλίζονται, 
ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἀνόητοι ταύτῃ γίνονται, πλείονος ἀπονοίας 

πληρούμενοι. Διὰ τοῦτο οὐ μιχρὸν χέρδος τὸ ἐν ἀγνοίᾳ 
μένειν αὐτούς" οὐδὲ γὰρ αὕτω δ᾽ καταφρονοῦσιν. ᾽Αν δὲ 
μάθωσι, διπλῇ ἡ ζημία. Αὐτοί τε γὰρ οὐξὲν ἐντεῦθεν 
χαρπῴώσοντα!, ἀλλὰ χαὶ βλαθήσονται μειζόνως, καὶ σοὶ 
μυρία παρέξουσι πράγματα. ᾿Αχονέτωσαν οἱ πᾶσιν ἀναι- 

δῶς συμπλεκόμενοι, χαὶ τὰ σεμνὰ εὐχαταφρόνητα ποι- 
οὔντες. Καὶ γὰρ τὰ μυστήρια διὰ τοῦτο τὰς θύρας χλεί- 
οντες 85 ἐπιτελοῦμεν, χαὶ τοὺς ἀμνήτους εἴργομεν, οὐχ 
ἐπειδὴ ἀσθένειαν χατέγνῳμεν τῶν τελουμένων, ἀλλ᾽ 

ἐπειδὴ ἀτελέστερον οἱ πολλοὶ πρὸς αὐτὰ ἔτι διάχεινται. 
Διὰ δὴ τοῦτο χαὶ αὐτὸς 57 ἐν παραθολαῖς πολλὰ τοῖς Ἰου- 

δαΐοῖις διελέγετο, ἐπειδὴ βλέποντες οὐχ ἔδλεπον. Διὰ 

σοῦτο χαὶ ὁ Παῦλος ἐχέλευσεν εἰδέναι, πῶς δεῖ ἑνὶ ἐχά- 

ατῳ ἀποχρίνεσθαι. Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν " ζη- 
τεῖτε, καὶ εὑρήσετε" χρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν, 
Ἐπειδὴ γὰρ μεγάλα ἐπέταξε χαὶ θαυμαστὰ, καὶ πάντων 

Ϊ'ν ΜΑ᾽ ΗΠ ΔῸῸΝ ΠΟΜΠ. ΧΧΉΪ. 2], ΧΧΊΥ. οἰ 

ἐχέλευσΞ τῶν παθῶν εἶναι ἀνωτέρους, χαὶ πρὸς αὐτὸν» 
ἤγαγε τὸν οὐρανὸν, καὶ σπουδάξειν ἐπέταξεν, οὐχ ἀγγέ- 

λοις, οὐδὲ ἀρχαγγέλοις, ἀλλ᾽ αὑτῷ τῷ τῶν ὅλων δ᾽ Δε- 

σπότῃ χατὰ τὸ ἐγχωροῦν ὁμοίους γίνεσθαι, τοὺς δὲ μα-. 

θητὰς οὐκ αὐτοὺς μόνους ταῦτα χατορθοῦν, ἀλλὰ χαὶ 

ἑτέρους διορθοῦν ἐχέλευσε, χαὶ διαχρίνειν τοὺς πονηροὺς 
χαὶ τοὺς οὐ τοιούτους, τοὺς κύνας χαὶ τοὺς οὗ χύνας, 

(πολὺ δὲ τὸ ἐπιχεχρυμμένον ἐν ἀνθρώποις ), ἵνα μὴ λέ- 
Ἶγωσιν, ὅτι χαλεπὰ ταῦτα χαὶ ἀφόρητα" χαὶ γὰρ ἐν τοῖς 
μετὰ ταῦτα ὁ Πέτρος ἐςθέγξατό τι τοιοῦτον εἰπών " Τίς 
δύναται σωθῆγαι ; καὶ πάλιν " Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτίω 

τοῦ ἀγθρώπου, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. 
δ’, Ἵνα οὖν μὴ ταῦτα λέγωσι χαὶ νῦν, [289] μάλιστα 

μὲν χαὶ διὰ τῶν ἔμπροσθεν ἀπέδειξεν εὔχολα ὄντα, λο- 
γισμοὺς τιθεὶς πολλοὺς χαὶ συνεχεῖς, τοὺς δυναμένους 

πεῖσαι" λοιπὸν δὲ χαὶ τὴν χορωνίδα ἐπάγει τῆς εὐκολίας, 
οὗ τὴν τυχοῦσαν ἐπινοῶν παραμυθίαν τοῖς πόνοις, τὴ» 
ἀπὸ τῶν εὐχῶν τῶν χαρτεριχῶν 5᾽ συμμαχίαν. Οὐ γὰρ 
αὐτοὺς σπουδάζειν δεῖ μόνους, φησὶν, ἀλλὰ χαὶ τὴν 
ἄνωθεν καλεῖν βοήθειαν " χαὶ πάντως ἧξεε χαὶ παρέστα:, 

χαὶ συνεφάψεται τῶν ἀγώνων ἡμῖν, καὶ πάντα ποιῆσει 
ῥᾷδια. Διὰ τοῦτο χαὶ αἰτεῖν ἐχέλευσε, χαὶ τὴν δόσι" 
ἐνηγγυήσατο. Πλὴν οὐχ ἁπλῶς αἰτεῖν ἐχέλευσεν, ἀλλὸὺ 

μετὰ προσεδρείας πολλῆς χαὶ εὐτονίας. Τοῦτο γάρ ἐστ: 
τὸ, Ζητεῖτε. Καὶ γὰρ ὁ ζητῶν, πάντα ἐχθαλὼν τῆς δ:α- 
νοίας, πρὸς ἐχεῖνο γίνεται 5 μόνον τὸ ζητούμενον, χαὶ 
οὐδένα τῶν παρόντων ἐννοεῖ, Καὶ ἴσασι τοῦτο ὃ λέγω, 

ὅσοι ἣ χρυσίον ἣ οἰχέτας ἀπολέσαντες ἐπιζητοῦσιν. ᾿Απὸ 
μὲν οὖν τοῦ ζητεῖν, τοῦτο ἀπὸ δὲ τοῦ κρούειν, τὸ μετὰ 
σφοδρότητος προσιέναι χαὶ θερμῆς διανοίας ἐδήλωσε. Μὴ 
τοίνυν χαταπέσῃς, ἄνθρωπε, μηδὲ ἐλάττονα ἐπιδείξῃ 
περὶ τὴν ἀρετὴν σπουδὴν τῆς περὶ τὰ χρήματα ἐπιθυ» 
μίας. Ἐχεῖνα μὲν γὰρ πο)λάχις ζητήσας οὐχ εὗρες." 
ἀλλ᾽ ὅμως χαὶ ταῦτα εἰδὼς, ὅτι οὗ πάντως εὑρήσεις,. 
πάντα χινεῖς ἐρεύνης τρόπον " ἐνταῦθα δὲ χαὶ ἐπαγγε- 

λίαν ἔχων ὅτι λήψῃ πάντως, οὐδὲ τὸ πολλοστὸν τῆς 

σπουδῆς ἐχείνης ἐπιδείχνυσαι μέρος. Εἰ δὲ μὴ εὐθέως 
λαμθάνεις, μηδὲ οὕτως ἀπογνῷς. Διὰ γὰρ τοῦτο εἶπε, 
χρούετε, ἵνα δείξῃ ὅτι χἂν εὐθέως μὴ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, 
παραμένειν δεῖ. Εἰ δὲ ἀπ'στεῖς μου τῇ ἀποφάϑει, χδἂυ 
τῷ ὑποδείγματι πίστευσον. Τίς γάρ ἐστιν ἐξ ὑμῶν, 
φησὶν, ὃν ὁ υἱὸς αὑτοῦ αἱτήσει ἄρτον "', μὴ «θον 
ἐπιδώσει αὐτῷ; Ἐπ' ἀνθρώπων μὲν γὰρ, ἂν συνεχῶς 

τοῦτο ποιῇς, χαὶ ὀχληρὸς χαὶ βαρὺς εἶναι δοχεῖς " ἐπὶ δὲ 
τοῦ Θεοῦ, ὅταν μὴ τοῦτο ποιῇς, τότε παροξύνεις μειζό- 
νως. Ἂν δὲ ἐπιμένῃς ᾽" αἰτῶν, χἂν μὴ εὐθέως λάδῃς, 
λήψῃ πάντως. Διὰ γὰρ τοῦτο χέχλεισται ἡ θύρα, ἵνα σε 

εἰς τὸ χρούειν ἐναγάγῃ" διὰ τοῦτο οὐχ εὐθέως ἐπινεύει, 

ἵνα αἰτήστ΄ς. Μένς τοίνυν ταῦτα ποιῶν, χαὶ λήψῃ πάντως. 
Ἵνα γὰρ μὴ λέγητ᾽ τί οὖν, ἂν αἰτήσω καὶ μὴ λάύω ; 
ἐπετείχισέ σο! τὴν παραθδολὴν, λογισμοὺς πάλιν τιθεὶς, 
καὶ ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων εἰς τὸ περὶ τούτων 
θαῤῥεῖν ἐνάγων " δεικνὺς διὰ τούτων, ὅτι οὐχ. αἰτεῖν χρὴ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ἃ χρὴ αἰτεῖ). Τίς γάρ ἐστιν 5" ἐξ ὑμῶν 
πατὴρ, ὃν ὁ υἱὸς σὐτοῦ αἰτήσει ἄρτον, μὴ «1ὲθον ἐπι- 
δώσει αὐτῷ; "Ὧττε ἂν μὴ λάθῃς, ἐπειδὴ λίθον αἰτεῖς, 

οὐ λαμδθάνεις. [δὲ γὰρ χαὶ υἱὸς εἴ, οὐχ ἀρεῖ τοῦτο εἰς 

ἴδ δομάτων Ο. Ὁ. 175 δὲ οἴῃ. Α. (. Ε΄. 55. Ἐπειδὴ Κἀὰά. 5} Ὑεγρὰ ἱποῖυβα ἰπ ἢ0}10 οοαϊσα ἱπνθηΐ, δὲ μἰογ9 
[ηϊογρῦοβ παρίοχὶ!. Να ἰλιηθη ἀθ]αγοπι, ρον οοη πολίνιυπι αἰδεσθῶσιν, ΡΓῸ ἅυ0 πο 40.8115 δ: 6χ ὑη0 οοἰ͵. Β. 
ἐτηρογαι νι γορόηογο. ΕΓέο ἐδ ο!]ο5. (οι θγ ἃ ὅν. οἱ Βοη. βυθίλιος, γογοσανὶ. ἢ ῥήξωσιν] 441]. ὑμᾶς Εμι, 

83 γαταγελῶσιν Ε, Ερ. δ᾽ ἀποιτρέφου ΔΛ. δδ οὕτω γὰρ οὐδὲ ΚΕ΄. 
γτἰπῖδ Δα. οὐονὶ αὑτοῖς. {1 αυϊόπι οὐ Ε΄. Αστιν. τοῖς Ἰουδαίοις ΟὨ ΠΗ1. 

81 αὐτὸς 516 ἢ. Ε΄, ὅο. 2 ο- 
88 πῶν ὅλων οπΊ. Μότ. Βοη. 3 χαρ- 

86 χλξίσχνπες Ε΄. 

᾿περικῶν" ἐπιμόνων Κάἀά: 59 γίνεται] τείνεται Ε, ἐπείγεται ΚΕ. 5) φησὶ, πατὴρ, ὃν ἐὰν ὁ υἱὸς αὐτοῦ αἰτήσῃ ἄρτον 
Εὐὰ. ὃ: ἐπιμείνῃς ὁ, 35 ἔστιν οη]. ἃ. ὃν ξχν.,. υἱ θηρτγὰ, ({. 



“1 

τὸ λαβεῖν “ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο χωλύει τὸ λα- 

θεῖν, τὸ υἱὸν ὄντα, ἃ μὴ συμφέρει, αἰτεῖν. Καὶ σὺ τοίνυν 

μτδὲν αἰτήσῃς χοσμιχὺν, ἀλλὰ πνευματιχὰ πάντα, χαὶ 

λΊ η πάντως. Καὶ γὰρ ὁ Σολομῶν, ἐπειδήπερ ἤτησεν 

ἅπερ αἰτῆσαι ἐχρῆν, ὅρα πῶς ταχέως ἕλαδε. Δύο τοίνυν 

εἶναι χρὴ τῷ εὐχομένῳ, χαὶ τὸ αἰτεῖν σφοδρῶς, χαὶ τὸ ἃ 

γρὴ αἰτεῖν" ἐπεὶ καὶ ὑμεῖς, [290] φησὶ, χἂν πατέρες 

ἧτε, μένετε αἰτῆσαι τοὺς υἱούς " χᾶν ἀτύμφορόν τι παρ᾽ 

ὑμῶν αἰτήσωσ', χωλύετε τὴν δόσιν" ὥσπερ οὖν ἐὰν συμ- 

φέρον, ἐπινεύετε χαὶ παρέχετε. Καὶ "" σὺ ταῦτα ἐννοῶν, 

μὴ ἀποστῇς, ἕως ἂν λάθης ᾿ ἕως ἂν εὕρῃς, μὴ ἀναχω- 

ρὴσης" μὴ καταλύσῃς τὴν σπουδὴν "δ, ἕως ἂν ἀνοιχθῇ 

ἡ θύρα. Ἕν γὰρ μετὰ ταύτης προσέλθῃς τῆς διανοίας, 

χαὶ εἴπῃς, Ἐὰν μὴ λάδω, οὐχ ἀπέρχομαι, λήψῃ πάντως, 

ἐὰν τοιαῦτα αἰτῇς, οἷα χαὶ τῷ αἰτουμένῳ δοῦναι πρέπει, 

χαΐ σοι τῷ αἰτοῦντι συμφέρει. Τίνα δέ ἔστι ταῦτα; Τὸ 

πὰ πνευματικὰ ζητεῖν ἅπαντα " τὸ ἀφέντα τοῖς πεπλημ- 

μεληχόσιν, οὕτω προσιέναι τὴν ἄφεσιν αἰτοῦντα " τὸ χω- 

ρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμῶν χεῖρας ἐπαίρειν ὁσίους. “ἂν 

οὕτως αἱτῶμεν "", ληψόμεθα. Ὡς νῦν γε γέλως ἐστὶν ἧ 

αἴτησις ἡμῶν, καὶ μεθυόντων ἀνθρώπων, ἣ νηφόντων. 

Τί οὖν, φησὶν, ὅταν χαὶ πνευματιχὰ αἰτήσω, καὶ μὴ 

λάδω; Οὐ μετὰ σπουδῆς ἔχρουσας "1 πάντως, ἣ σαυτὸν 

ἀνάξιον παρεσχεύασας τοῦ λαθεῖν, ἣ ταχέως ἀπέστης. 

Καὶ τίνος ἕνεχεν, φησὶ, μὴ εἶπεν ἃ χρὴ αἰτεῖν; Καὶ μὴν 

εἶπεν ἅπαντα ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, χαὶ ἔδειξεν ὑπὲρ τίνων 

χρὴ προσιέναι. Μὴ τοίνυν λέγε. ὅτι Προσήλθον, χαὶ οὐχ 

ἔλαθον. Οὐδαμοῦ γὰρ παρὰ τὸν θεὸν τὸ μὴ λαθεῖν, τὸν 

οὕτω φιλοῦντα 98. ὡς χαὶ πατέρας νιχῇσαι, καὶ τοσοῦτον 

νιχῆδαι, ὅσον "" τὴν πονηρίαν ταύτην ἡ ἀγαθότης. Εἰ 

γὰρ ὑμεῖς, πονηροὶ ὄγτες, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδό- 

γαι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ Πατὴρ ὑμῶν 

ὁ οὐράνιος. Ταῦτα δὲ ἔλεγεν, οὐ διαδάλ) ων τὴν ἀνθρω- 

πίνην φύσιν ἦ, οὐδὲ χαχίζων τὸ γένος ᾿ ἀλλὰ πρὸς ἄντι- 

διαστολὴν τῆς ἀγαθότητος τῆς αὐτοῦ, τὴν φιλοστοργίαν 

τὴν πατριχὴν πονηρίαν χαλῶν " τοσαύτη αὐτοῦ τῆς φιλαν- 

θρωπίας ἡ ὑπερδολή. 

εἰ. Εἶδες λογισμὸν ἀπόῤῥητον ᾽, ἱκανὸν χαὶ τὸν σφό- 

δρα ἀπεγνωχότα πρὸς χρηστὰς διαναστῆσαι ἐλπίδας : 

Ἐνταῦθα μὲν οὖν ἀπὸ τῶν πατέρων τὴν ἀγαθότητα δεί- 

χνυτιν" ἐν δὲ τοῖς ἔμπροσθεν ἀπὸ τῶν μειξόνων ὧν 

ἔδωχεν, ἀπὸ τῆς ψυχῆς, ἀπὸ τοῦ σώματος " χαὶ οὐδαμοῦ 

τὸ χεφάλαιον τῶν ἀγαθῶν τίθησιν, οὐδὲ εἰς μέσον παρά- 

1ει τὴν ἑαυτοῦ παρουσίαν᾽ ὁ γὰρ οὕτω τὸν Υἱὸν πρὸς 

σφατὴν ἐχδοῦναι σπεύσας, πῶς οὐ πάντα ἡμῖν χαριεῖται; 

Οὐδέπω γὰρ ἣν ἐχθεθδηχός. ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν Παῦλος τοῦτο 

τίθησιν, οὕτω λέγων" Ὅς γὲ τοῦ ἰδίου Υἱοῦ οὐχ ἐφεί- 

σατο, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὑτῷ τὰ πάντα 
ἡμῖν χαρίσε- 

ται; λυτὸς δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθ ρωπίνων αὐτοῖς ἔτι διαλέγεται. 

Εἶτα δειχνὺς ὅτι οὔτε εὐχῇ δεῖ θαῤῥεῖν, ἀμελοῦντας τῶν 

χαθ' ἑαυτοὺς, οὔτε σπουδάζοντας τῇ οἰχείᾳ μόνον πι- 

στεύειν σπουδῇ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄνωθεν ἐπιζητεῖν βοήθειαν, 

καὶ τὰ παρ᾽ ἑαυτῶν συνεισφέρειν, συνεχῶς τοῦτο χἀχεῖνο 

τίθησι. Καὶ γὰρ παραινέσας πολλὰ, χαὶ εὔχεσθαι ἐδίδαξε, 

χαὶ διδάξας εὔχεσθαι, πάλιν ἐπὶ τὴν παραίνεσιν [29] τῶν 

πραχτέων ἦλθεν. εἶτα ἀπ᾽ ἐχείνου πάλιν ἐπὶ τὸ δεῖν εὔχε- 

σθαι συνεχῶς, εἰπών" Αἰτεῖτε, χαὶ ζητεῖτε, καὶ κρούετε" 

καὶ ἐντεῦθεν πάλιν ἐπὶ τὸ δεῖν χαὶ αὐτοὺς σπουδαίους 

»") Καὶ] Τοίνυν χαὶ Βα. 

8Β6ι! ἀϊπογίθ ἰερὶ! ΑΤρι. 

θέμαι δίαὶ, φμοπιῖμδ 

Δ. νικῖσαι τοσοῦτον ὅσον Ὁ. νιχῇσαι ὅσον 

τὰ δϑϊάμι Μοηίοῖ. πατέρας τοσοῦτον νιχῆσαι ὅσον, Πα65010 ὑπάὲ. εἰς δ ϊ6) β 5.10 χαὶ τί Β. Β. Ἐ΄ ΑἸίδγυπι {δητὺγ 
"1 φησὶ] δά, καθ᾽ ὑπερδολὴν Εἀὰ. δά ά. χαθ᾽ ὑπερδολὴν εἰς ὑπερδολὲν ΕΒ, 5 ἀναντίῤῥητον Εἰ. (σα. ἸῺ ΠΙΆΓ. 

ῬΟρ. Ρ. καταντᾷν Ερ. δ. 0. Ιῃ ΠΥ. 
γίᾷ Μαιιβμαὶ δά. ἰο(. 

ξ, ΖΌΑΝΝΙ5 ΟΠΠΎΥΘΟΘΤΟΝΙ ΑΝΟΙΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

(6. Υυϊξο παρὰ τῷ Θεῷ... τῷ οὕτω φιλουντι. . 
Β. (. Ε. ΜΝον. 8ε σοὶ ἃ ὑπὸ νικῆσαι δ ΔἸίδγυηι ἰΓγαηβουπάο. θδιΐηνε 

δι 

εἶναι " Πάντα γὰρ, φησὶν, ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιω- 

σιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὑτοῖς " ἐ"» 

βραχεῖ πάντα ἀναχεφαλαιούμενος, καὶ δειχνὺς ὅτι σύν- 
τομος ἡ ἀρετὴ, χαὶ ῥᾳδία, καὶ πᾶτι γνώριμος. Καὶ οὐδὲ 
ἁπλῶς εἶπε, Πάντα ὅσα ἂν θέλητε" ἀλλὰ, Πάντα οὖν 

, ὅσα ἂν θέλητε. Τὸ γὰρ οὖν τοῦτο,οὐχ ἁπλῶς προσέθτ,- 

χεν, ἀλλ᾽ αἰνιττόμενος" Εἰ βούλεσθε, φησὶν, ἀχούεσθαι, 
μετ᾽ ἐχείνων ὧν εἶπον χαὶ ταῦτα ποιεῖτε. Ποῖα δὴ ταῦτα ; 
Ὅσα ἃν βού.ϊησθε ἵγω ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι. 

Εἶδες πῶς ἔδειξε καὶ ἐντεῦθεν, ὅτι μετὰ τῆς εὐχῆς 
χαὶ πολιτείας ἡμῖν ἀχριθοῦς δεῖ ; Καὶ οὐχ εἶπεν, Ὅσα 
θέλεις γενέσθαι σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ταῦτα ποίει εἰς τὸν 

πλησίον - ἵνα μὴ λέγης, Καὶ πῶς δυνατόν ; ἐκεῖνος Θεὸς, 

ἐγὼ δὲ ἄνθρωπος" ἀλλ᾽, Ὅσα ἂν θέλῃς γενέσθαι σοι 

παρὰ τοῦ ὁμοδούλον, ταῦτα χαὶ αὐτὸς περὶ τὸν πλησίον 
ἐπιδείχνυσο. Τί τούτου χουφότερον ; τί διχαιότερον; 
Εἶτα χαὶ τὸ ἑγχώμιον πρὸ τῶν ἐπάλων μέγιστον. 
Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ γόμος. καὶ οἱ προφῆται. Ὅθεν 
δῆλον, ὅτι χατὰ φύσιν ἡμῖν ἡ ἀρετὴ, καὶ οἴχοθεν τὰ 
δέοντα ἅπαντες ἴσμεν, χαὶ οὐχ οἷόν τε εἰς ἄγνοιαν οὐδέ- 

ποτε χαταφυγεῖν. 
Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύ,λης, ὅτι πιατεῖα ἡ 

πύ,η καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν 
ἀπώλειαν. καὶ πο.1.1οἱ εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι αὺ- 
τῆς. Καὶ 5,9 στεγὴ ἡ πύ,1η καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἧ 
ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκον- 
τες αὑτήν. Καὶ μὴν μετὰ ταῦτα ἔλεγεν" Ὁ ζυγός μον 
χρηστὸς, καὶ τὸ φορτίον' μου ἐαφρόν ἐστι" χαὶ ἐν 
τοῖς ἔναγχος δὲ εἰρημένοις τὸ αὐτὸ ἡνίξατο᾽ πῶς οὗ» 
ἐνταῦθα στενὴν αὐτὴν εἶναί φησι, χαὶ τεθλιμμένην; 
Μάλιστα μὲν ἐὰν προσέχῃς, κχαὶ ἐνταῦθα δείχνυσι πολὺ 
κούφην οὖσαν, χαὶ ῥᾳδίαν, χαὶ εὔχολον. Καὶ πῶς, φησὶν, 
ἡ στενὴ χαὶ τεθλιμμένη, ῥᾳδία; Ὅτι ὁδός ἔστι καὶ 
κύλη᾽ ὥσπερ οὖν καὶ ἡ ἑτέρα, χἂν πλατεῖα, χἂν ν᾽. 15 εὑ. 
ούχωρος, καὶ αὑτὴ ὁδὸς χαὶ πύλη. Τούτων δὲ οὐδὲν μό- 
γιμον, ἀλλὰ πάντα παροδεύεται, χαὶ τὰ λυπηρὰ καὶ τὲ 
χρηστὰ τοῦ βίου. Καὶ οὐ ταύτῃ μόνον ῥάδια τὰ τῆς 
ἀρετῇ:, ἀλλὰ καὶ τῷ τέλει πάλιν εὐχολώτερα γίνεται. 
Οὐ γὰρ τὸ παροδεύεσθαι ᾽3 τοὺς πόνους χαὶ τοὺς ἱδρῶτας, 
ἀλλὰ καὶ τὸ εἰς χρηστὸν τέλος ἀπαντᾷν ( εἰς ζωὴν γὰρ 
τελευτᾷ ) ἱχανὸν παραμυθήσασθα! τοὺς ἀγωνιζομένους. 
Ὥστε χαὶ τὸ πρόσχαιρον τῶν πόνων, χαὶ τὸ διηνεχὲ τῶν 
στεφάνων, χαὶ τὸ ταῦτα μὲν εἶναι πρῶτα, ἐχεῖνα δὲ 
μετὰ ταῦτα, μεγίστη τῶν πόνων γένοιτ᾽ ἂν παραμυθία. 
Διὸ χαὶ ὁ Παῦλος ἐλαφρὰν τὴν θλῖψιν ἐχάλεσεν, οὐ διὰ 
τὴν φύσιν τῶν γινομένων, ἀλλὰ διὰ τὴν προαίρεσιν τῶν 
ἀγωνιζομένων, χαὶ τὴν τῶν μελλόντων ἐλπίδα. Τὸ γὰρ 
ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως, φησὶν "", αἰώνιον βάρος δόξης 
κατεργάζται, μὴ σχοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, 
ἀ.ι.λὰ τὰ μὴ [492] βιεπόμενα. Εἰ γὰρ τὰ χύματα χαὶ 
τὰ πελάγη τοῖς ναύταις, χαὶ αἱ σφαγαὶ χαὶ τὰ τραύματα 
τοῖς στρατιώταις, χαὶ οἱ χειμῶνες χαὶ οἱ χρυμοὶ «κῖς 
γεωργοῖς, χαὶ τοῖς πυχτεύουσιν αἱ δριμεῖαι πληγαὶ, 
χοῦφα χαὶ φορητὰ πάντα διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν ἐπάθ 
τῶν ἐπιχήρων καὶ ἀπολλυμένων ᾿ πολλῷ μᾶλλον ὅταν ὁ 
οὐρανὸς προχείμενος ἧ, χαὶ τὰ ἀπόῤῥητα ἀγαθὰ, χαὶ 
τὰ ἀθάνατα ἔπαῦλα, οὐδενός τις αἰσθήσεται τῶν παρόν- 

των δεινῶν. 
ς΄. Εἰ δέ τινες αὐτὴν καὶ οὕτως ἐπίπονον εἶναι νομί- 

9. τὴν σπουδὴν οπι. Β. (. Ε΄ οἵ ρτ. Ὁ. Νορίοχὶ! οἰἰαπι 6. νεγίοηάυ, πές οπιπέπο αϑεαε: 

". δὶς Ε΄. Ε΄. Ερ. εφιογὶ αἰτώμεθα. "" ἔκρουσας) ἤἥτητας ἢ. "5 5:6 Δ. Ο, Ε. Ε΄. μετ 
99 δὲς Β΄. σα. ὅν. νιχῆσαι χαὶ τοσοῦτον ὅσον 

1 πολλῷ Ε΄. 1. Μοξᾷ. ᾽ φύσιν] δάά. ἄπαγε ἘΔ. 
Μοβαᾳ. "".}3 χἂν]} χαὶ ἢ. Ε. " παρέρχεσθαι 



διδ 

δοοὶρἰοινάππι : ἰηνὸ ΠΠσἀ ἱρδίιμι  ροάϊ!, φυοπηη}8 80 - 
εἰμίαβ, αυοὰ, Δ!υ5 οὐπὶ 515, 1Π|4 ρεῖδ5 χυς μοῃ {ἰδὲ 

ἐτροΐδιη. Εἰ τυ ἰέδαφυδ ἢ1}}}} υμάδηιπι ραί85., 56 
δρἰΓιυ} 14 οπιηΐα : οἱ φαγῖο δοοὶρί65. Εἰδηΐπι ΘΔ ]ΟΠΊΟΙΙ 
“εἴώ {1 ροιὶϊι 40:5 ραίογα ορογίουαὶ, νἱὰ6 ᾳυδηι Οἷ10 

φύροροῦῖι. δυο ἰρίυν Οὔδογναγο ορογίοι ογαπίθπ,, 

εἰ νϑῃϑιηθηΐοῦ ροίδι, οἱ οἃ ραῖε! 41: 5} ] θυ ρϑάϊυηὶ : 

ἀπ ἰοφυίάθιη οἱ νοβ, πηι, οἰἰδιηδὶ ρα Γ6 8 5115, 

ΠΠ|05 νΘδΙγΟβ ΡΟΊΟΓΘ 5118; οἱ δἱ ἀδηηηοδυπὶ 5:1 ΠΠΠπ 
“40ἀ ροίιη!, πορδι}5 ; δίῃ αἱ} 6 811, δ π1}}}}5 οἱ 6415. 

Έι ἰσίτυτ ας σον 8}8, 6 ΔΟδίϑίδ5, ἀθη0 6 ΔΟΟΟρΟΡΙ5 ; 

"0 ΠΟΘ 8, ἀοΠῃ66 ἰμν θη! Π6 διυάίυηι γα 85, 

εἶθ ΔρΟΡ ΔΓ 3η04. ὅδ᾽ ον ἢ) 00 ΔΗΪΠ1Ο ἀσούσβογίϑ, 

εἰἰχονίβαια.,, Ν᾽5, γοοιρίλη}.. Π0 1 060. ργΌΓϑ5 δ0οὶ- 
Ηἱο5.., 5: (ἀπηθι 114 ροίλθ., 4.8 οἱ οἱ ἃ 40 ρμαίΐ5 εἱ 

αἰ} ὁχροάϊι ὧἱὐ ἀθδηΐι!. Οι η4Π} ΡΟΡΓῸ 8111 180 7. 51 

δρ᾿ ΓΙ 114 ροΙᾶς9. οἰ; 8] ροβί]υδηι ΟἸΘΙ!)55 ΓΘ] - 

οἰδιὶ, δἰ. δαοο 5. γαπὶ βϑΙ 0 η6Π) ΡΘΙΘΗΒ ; δὶ ἀῦδ4:6 δ ἃ 

οι ἀϊπδούρίλι!ομθ8 5ϑησίδϑ πΊαλ}8 Δ.{0]]Δπ|0ὺ8 (1. 

7. 3. 8). 81 5]6 ρείδηιϑ., δοοϊρίθπυβ. Νυῃς ΥΘΓῸ 

μυδίρα μοι 0 ἰγγίδο θϑὶ, ροϊυδαυς οὐυγίογυιη Ποηϊΐ - 

υπὶ, φυλπ Ξουγίογυπι. Ουἱά ἰφίίυν, ἰηα4υϊ5,, δὶ δρὶ- 

τἰυ}}8 ροίδιη., π66 δοοὶρίληι ἢ Νοη 5ιυάϊοδα ργοοῦ}- 

εἰὐδῖ᾽ο ροϑίυϊαϑιῖ, νεὶ (εἰρϑυιη ἰπάϊσιυῃι [οΟ͵511 4ὺυΐ 

ἈΘΟΙΡΟΓΟΒ, ἃυὲ Οἰ(8 4118} ρᾺΓ ογαὶ δὐβορϑδίβιὶ. Εἰ 

ΘΓ, ἰῃ1|168.,. η0ὴ ἀϊχὶὶ αυς ορυγίοαϊ ρείογα ἢ (ογί6 

͵λπι οπιία ῥγίυϑ ἀϊχὶε, οἱ οβϑιθηάϊ ργοὸ αυΐ0ι18 ἃ666- 

ἰογα οροτγίαραί, Να ἰίδαυο ἀἰςα5, Αὐοοοδ8ὶ, οἱ ποη δοοθρί. 

Νοη οηΐηι ΡῈ θουπὶ δίθεϊ χυοπ 8 Δοσδρογίθ., 4] 
δοο αἰ σι, τ ραῖγαθ ᾿ς ἰῃ 16 ἰδηίυπι Υἱποϑί, 

ἡηπδηλυ ᾿Δης παοαυ απ ὈΟΠ 85 δι ρογαὶ. 11. δὲ ἐπὶπὶ 

υο8, οἰιηι εἰ(ὶ8 πιαί!, ποείιὶδ ϑόπα ἀαία ἀατγὸ {18 υεείγὶδ, 

φμαιιίο πιασὶ Ῥαιεν νεξίεῦ οωἰεξιῖς ῦ ΠΠΞῸ ρόττγο αϊχίι, 

οι Υἱ ρογη8 ἢυπιδηδηπι ΠαίιΓᾶΠι, 60 0 )}08 ΠΟ- 
δι "11 ΠῚ. Π| 6556 ῬΓΟΠΜΠΙΔΠ85 ; 51} : 8644 ΔΙΏΟΓΘΠῚ 

Ραϊθγηιῆι, 8 οὐπὶ θοπίιαιθ θοὶ σὐπιράγοίαν,, πΔ}}ἰδπὶ 
ὠρραίϊαι5 : (8π|8 501}|661 ᾿6δὲ ἢ} ὈΘηΪφη 85. 

δ. Υἱά δι ν" ἰην᾽οίαπι ἀγαυπιοηΐυπι., 400 ροϑδϑ8ὶϊ 

εἰδὴ ἀσορογαη 6 πὶ ἰῃ ΒΟ ΔΙ ΡΟ ΓΟνΟΟΔΓΟ ἢ ΠΠἰς 
φυ άδπι οχοιηρίο ρδίγυπη Ὀοη!δίοπι 6 Οδβιθηαίι : 
δυρογί8 δυΐθπ) ΟΣ ἀθι}8 5018 πιδ)οσί "08, ὁχ δηϊπ)ᾶ, 

ἐσ φογροζγα ; οἱ πιβαυλπὶ οαρι! Ὀοπογιπὶ αἴϊεγὶ, ἢ6- 
46 ᾿ρϑίυβ δἀνδιίΐίυπι ἰπ πηϑαΐυπι δἀάυοί! : ἠδ 4εὶ 
δυσὶ οοοἰἀοπάυπι ἀδάϊ!, συοπηοάο ποδὶ ἤθη Ομ ΐἃ 

ἀοπαθῖι ἢ ΠΠ:6 γεγο πομύμπι ονόπογϑηϊ. δϑὰ Ῥαυ 8 

ΠἸυὰ αἴἴεγι ἢἷδ υγὈ]5 : () μὲ ργοργὶο βίδο ποὴ μερετεῖ!, 
φιονηοαο πΟΉ εἴἶαηι οἰπὶ 60 οπιπὶα ποϑὲδ ἀοπαϑὶ! ( ἤοηι. 

8. 52)7 ἴρ586 γόγοὸ ΟΠ γίβίυδ οχ Ὠυμηϑηΐδ δυο οὑπὶ 
1118 ἀϊδβϑογῖ. Ὀοίμάδ οδίδηάθηβ, ποὸ ογαϊϊοηὶ ἐἀδη- 

ἀυμη 6886, δὶ 68 402 ἰὴ ποὺ δ δυ"ί περ! ζϑυ5, Ποη 16 

δἱ || ουγοιηυδ, Ὠοδίγα οὐγ δὸ αἰ οι}: ἰδηίυμη 

᾿άοηάυπι 6556, δοἀ δυρογημηι) 6886 ΓΟαυϊγοηάυπ) δὺ - 

ΧΙ Ὁ, 6 ποβίγὰ δπιυῖϊ δῇἤεγοηἀδ 6586, 6ἱ ος οἱ 

ΜΠ (τοαυθηιοῦ ϑρροηϊδ, Νᾷπι ροδὶ πιυϊα τῃοηϊία 

πιράυπι οΥΓδηάϊὶ ἀοασι!ῖ, οἱ ροδίαυδηι ἰά ἀοσυοΓγαὶ, Γι - 
8.5 δὰ ροπύυμ ΘΟΠογίδίι5 δὶ ; Δ ΠΟ ἰἰογυπι πι0- 
πὐυΐι ογαυπι 6566 ἔγοαυθηίονῦ, οὐπὶ αἰχίς, ει, 

φικτῖ!ε, μμίφαίε; 500 56 Τυγδυ, νἱγίυ! 8 διυἀΐοβοῦ 

6650 ὑρονίογο ; Ὠ21} ἃἰ1, 1). Οπιμία ἐγρο φμαοσμνιφμε 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΙ ΕΜ ΠΟΜΙΙ,.. ΧΧΠΙ. αἱ. ΧΧΙΥ͂. ΔῈ 

υκ[ἰδ εἱ [αοίαπί υοὐϊε δοηιϊδα,, εἰ νος [αοὐϊέ ἡἰ{1 ; ἰῊ 
ὕΓΟΥ] βρδίϊο ουποίδ γοδαϊηδι)5., οβίοπάληβαιδ, οὐμν- 
Ροηπάϊοθαιη, (δο θην, Οὐ ἰμι540.6 ποῖ ην 6586 ΥἱΓΙ- 

ἰεπι. Νάυδ δἰιηρι εἰϊογ αἰχὶι, Ουποππιηὰδ νυ δ ; 
5θ, θινπία ἐγφυ φιαομηιφιθ υμἱ{ἰ8. ΝΑτῃ 1ΠΠυὰ, Εγφο, 
0} δ:6 05 τεσ, 564 ᾿)ος δι ἀΐδυμ8 : ϑ8ὲ. 

νυ] ἶ5, ἰηᾳφυΐι, δυάϊγὶ, οὐπὶ ||, φυὰ ἀϊχὶ, οἱ Ἰιαὸ 

(αοἶι6. Ουσηδπὶ 1} ἢ Θμαειηιγιὸ υμι {ἰδ τι [αεἰαπί υο- 

ὑυἱς ᾿θηιΐπέα. ΥἹάδι" φυοιηοίο οπἰοηάοειι, οὐπι ΟΓα- 
(006 οἰΐα ἢ) ὈΓΟΌΟ Υἱί5 ἱπϑιϊυ!ο ποῦς Ορυβ 6558 3" 

Νεαᾳυα ἀἰχὶι, Ουσουπιᾳυδ νοὶ δγὶ5 εἰθ! ἃ Π60 ἢατί, 

Ἰὰς ίας οἱ Ῥγοχίπιο : η6 ἀΐθογθθ, Εἰ φυοπηοθο Πιον: 
οἴοἱ ροιο51 7 1116 θεὺβ 68ϊ, οἱ οσὸ ᾿)οπῖο ; 56, θιμ:"-. 

σα ]υς νοι ογὶβ (0] ἤορὶ ἃ οοηθθινο, ἰμς οἱ (ὰ- 

ῬΓυχίπιο ἴθ0 Οχ δας. Αυϊά ᾿ς τὸ ἰδϑνιιβ. 7 αυἱι]. 

᾽υϑίι5 ἢ Δοῖμ6 δη[6 ργωηλὰ ργάπάο δποοηγη). ας 
6εὶ ἐπἷπι ἰδ, εἰ γμγογπείω. ὕπάδ πιαηϊδβϑίυπν οϑὶ 56-- 
ουνάυπη πδίυγαιη μο 8 ἰηθ556 υἱγίω θη, οἱ ἢ05 ὃ. 

ΠΟ 5 ̓μ515 4} 5ὶῖ ἀροηάιϊιηι βεῖγθ, "δῆ 6 ρο586 δό 
ἱφπογϑηια Θχουβλί θη ὑπηηυλπι σοπὈ(ΟΓΘ. 

Ατεία δῖ υἷα φιι ἀμοὶ! αὐ υἱίαηι; φμοριοάο [ἀεὶ [ἐς 

ευαάα!. --- 1ὅ. 1 πίταί6 ΡῈΡ ἀπαιιδίαιν Ῥοτίαπι, φιοηπῖαιν 

ἰαία ὁδὶ ροτία,, εἰ δραίΐοξα υἱα ὁδί, φιιῷ ἀμοὶί αὐ μετγάξ-- 

ἐἰοπόηι, οἱ πιμἐ διιηῖ, φιὶ ἱπσγοαϊ μη 7 μὲν εν : 14. 

Εἰ αγοία ὁδί ρογία,, οἱ αηθμδία υἷα, φια ἀεὶ αα υἱΐπη!,. 

εἰ μαμεὶ ἐξμπί, ηαὲ ἱπυφιῖμπὶ ἐαπι. Αἰφιΐ μοβέθα ἀεὶ! : 

δυσμὴ πιδιιηὶ δμαῦς ὁεί,, θἰ ομ8 πιδμηι ἰευε ( Μαίι.. 

441. 560}; δἰᾳιδ δἰἰδιὴ ἰῃ ἰδ, αὰυ ρᾶυ]ο δῃῖο ἀϊεὶ 

δυηΐ., ἰάΐρϑουπι δ υϊἀΐσανὶῖ : ασυοπιοάο δυΐϊδίῃ ἰν δ᾿ 

Δοίδπηι ἰΠΠλπ| δΔηχυκίδπιᾳι6 ἀϊεὶ! 6556 7 (ογία 5ἱ δἰίοη- 

ἀενῖϑ, ἰἰἰο οἰΐδπι ἀδοίαγαι ᾿||1π| διπιοάμπι 6556 ον Πν- 

οἱ (δεϊοη). Εἰ φυοπιοάο, ἰπαυϊθ8, [1Δ., 4ι5 ἀγοίἃ οἱ 
δηφιδία, (20}}18 ογὶ! 5 Ουΐα Υἱᾶ 681, οἱ μογία; βίοι! 

οἰϊδη) ᾿Π|ἃ δἰΐα., οἰϑὶ [δἰ οἱ βραξίοβδα, νἱᾶ οϑὶ οἱ ἰ'ρδΆ. 

πα 8 υίδι) ὨΪΜΜ| πηδϑοὶ, 864 ἰγαηδϑυηΐ οηληΐ 

ἰδῆς νἱίδπη ρδγιποηιΐα., δίνα {γἰοίϊα,, δὲν ργοβροῦα. 

Νοςο ἰάδο ἰδηίυπι [οἰ "8 65ι νἱγίυϑ; δοὰ ἃ ἤπο οἰϊϑιν 

(Δοἰ ον τοάάλιυν. Νοαᾳυὸ φηΐπ) ἰδηίυπ) φυοά ἰΔΡΟΓΟΘ.- 

οἱ βαάθγοβ ἐγπβοδηῖ, δὰ εἰΐδπὶ φυοά οπο ἤηε, Υυἱῖῃ 

ΠΘΠΙΡ6,, ἰαγηιϊ οηϊυν, ἰἀ οοηδοϊδιίοποιη ἀεςογίδηι θυϑ. 

Ῥάγουο ἀδρθαὶ. ᾿ιηυ6 οἱ Ὀγονΐ 88 ἰΔθΟΓἢ οἱ φἰογηϊ86. 

ΦΟΓΟΠΆΓυηι, οἱ ᾳφυοά ᾿γ:6 5'ηι ῥγίογα, 118 υδγο ροϑβι6- 
Τίογα ; [886 ΘΟΓΘ Οπμία τρλχὶ γῆι ἱπ ἰδυογὶ "05 δίε- 
γαηὶ σΟη 50] Δἰ0π6π|. υδργορίογ Ῥαυΐυ8. ἰΙανοῖῃ ἰγίθυ- 
Ιαϊϊοηθπὶ νϑολνϊ, πὸὴ Οὗ πϑίυγδπιὶ 80 ο  ἀ61} 6} 1}. 

ΓΟΡυπ,, δοὰ 0} ργοιηρίδιῃ νοϊυίδίθιη δεγιλη τη, εἰ" 
δροῖι (υἰυγογαπι). ἔσυε (ἐγἰδιμα οπίς,, ἱπηυΐί, διεργα 

πιοάμηι, αἰεγημηι σἰοτὶ 5 Ῥομάηξ Ορεγαίαγ, ΠΟΝ σομδὲ- 
ἀεγαπίΐδϑυς ποϑδὶς ημ υἱἀεηίμν, δορά φμᾶ ποη υἱάεη 7: 
( 3. Οον. 4. 11. 18). Νδιὴ εἱ Παοίυ.β οἱ πηασγίδ πδυϑδ... 

δἃ6 Ο:5 685 τυϊπογααιθ ΠΣ 1005. ἢΐαπι8 δίχιιδ οι» 
ἁρτίο0} 5, ρυρ  θυδηῦο [ΓΟ φροη ε 5 ρίαζι5, ἰουοϑ ἰο6- 
ΓΑὈΠ 6846 νἱἀδηίυγ,, Οὗ 8961πὶ) γα Οσυπ,, 4088 1Δ- 

ΠΙΘη ἥυχα ρογίυγάαυς 80πὶ : Πι}}10 πιαρὶβ φιδηάο. 

ορίυπι ποῦὶβ, ἰποῦαν } 8 Ὀθη8., ρΓοπιδηυ ᾿πῃπηοΓί8 . 

Ἰῖα φυοροηυηΐαγ,, πυϊυπὶ ηυΐ8 ργιοϑεηιίυπὶ πιαίογυην 

δθηϑιηι ροΓγοὶρίαι. 
0. Οιυοά δἱ φιιὶ ᾿Ϊδ οἰἴδη ροοἱ ἰδ, υἱδαὶ {ΠΠ3πὶ ἰδ 00-- 

γἰθϑϑιη 6556 μυϊδηϊ, οΧ Πἰοταπὶ ἀφο ἷα ἰμηιμὴ Οὐ 



δι 

8ὸ 5θξΡἰι1ο. γ᾽ 6 δηΐ ἢ ιιλπὶ Ἰονοιη 11Δπ| 4110 ποὰῸ 

οΠοἰαὶ,, σπην θεῖ ἤθη ΘΟΠΙπβοοῦ! σαηΐδι15.,. ΠΟ416 

νοΓοἶβ 56 ἰγϑάοιο, οἱ ΠΆΥΘΓΘ ἃ μ5Ο Δ Ορτοροι5, ἀσμ}- 
4ιὸ δ08 ὑπ] χ|6 50] }οἰ108 ΓΘ 11. ΠΠὺς ἰρϑυι γόγο, 

ηυοι ΠΠλ’ ἀγοίλαν ΔΡρ6}}8ῖ, πα χὶ πὴ6 ΘΟΠ(ΟΓΙ δἰ ΘᾺ πὶ 

[το πὰ τοιϊάδινάιι), Δ μοη δ ῃ5 [πος αἱ νἱρί δηϊ. 516 

οηἶων Ῥδθ] 5, οὐπὶ ἀϊχὶι, Νοῖι 681 ποὐὶς οοἰιεία!ο αὐἀ- 

Ὁσγ5 δαπαηΐηδιι οἱ σαγπεηι (}}}65. Ὁ. 13), πολ υἱ 

ἀοὐϊεῖλι, δοιὰ αἱ οΥτῖσαι τ Πα} Δ 05, [(ἰ (Π 1} : 516 

ἰρς6 Π)ομηπΠ5 υἱ Υἰλιο ΓΟ. ἃ 5010 ΟΧΟΙΕΙ, ἈΘΡΟΓΆΠ 

ἐἸεῖῖ νίϑαν : μόσυς [06 ἰδ πο δὰ υἱσί' ἀπ} 

ἰπά ποῖ, 561 διϊλπὶ εἰ} Δ} 611, μι ]Π105 6556 αυἱ 5ι0- 

μἰδιαγα διυἀθαυ; φιούμα6 σγανίι5 65, ΠΟ... ΔΡΟΙΟ 
ἱγαπριηῖ, 8604. 5656. οσοι λει : [π}πϑτ 01 π δι 116 

ἐδ ρϑδυοργορ!δίαγαι ἐθηι5. 50.ἃ η6 {ΠΠ|| σοηπί- 
ΓΝ, ἰπαυ!, αφυοα 511 Δβρονὰ οἱ διοῖμ, δβοά υὺ ἀδβίμαι 

Ροιροηθα ; πάτα φυρὰ σομ 2 1.1} νι δἷῖ [18 οἱ 5ρὰ- 

τἰυ5:ι, 564 αυσπὶ ἤποιη αῦσιι. ΠΠ106 ρότγο οπλΐ ἀΪ- 

εἶϊ, εὐ πο 8. ἀηἰ 1} ογίσαι, οἱ οἱ ΔΠ0ἱ ἴσο θαι : γ|ο- 

ἰωμὶ γαρίμ μά (Μ αμι. 11. 13). ΝΆ 411} 821 σοτ- 
ἴθ. ἰπσγο γ, Ν᾽ οἷαγὸ συἱάδι ἡρομποιιοίληι 

ἐστίν υϊη ᾿Ὡθογοῖὰ δάμη γαμίδε, ΔἸ ΔΟΡΙΟΡ οἰ Πο Γ. 

Νὰ ἱψίθογ δηΐηνυνν ἀσϑροη οι ηγι8, οἰ ᾿Ὁ}1ὰ ΠΟ 18 

βίης ιεἰ5ιἰὰ δοοίἀδεΐη!. Δγοῖα δε 68. νἷϑ, οἱ δι σι518 

ΡοΓίΑ : 81 Π0:} Οἰν 25 1Π|ι. δοφυς ποι ᾿ς ΒρΡΟΓΑ ΠΙΆ 

4168 651, θ6. ΠῚ μυϊιηάππι ΠῚ 414 ἰπό556 0Γἰβί6. 

ὅὕυν ἀϊχ!! διΐοηι, Ῥακοὶ διιπ| χιὶ ἱπυσιϊι θαμι, ταιγ- 

δι18 τη! γιὰ ἷς ᾿ἰσηανίδιν ἀσοίαγαῖ, οἱ δυάϊιογος 

ἱπβίη!, ἢ6 πα! ογαπι το υ5. Θγοβρογβ ἀπίηναιη Δ )]- 

μδϑηϊ, 5δά ρϑιδούιη ἰθονῖθεκ, ΡΙυτίπηΐ παῖ, αἷϊ, 

ΠῸΠη πιοάο ΡῈγ ἢΠ|πΔὸ νίδ) θη ἰηςδάυηῖ, βοὰ πος 

Π|πὶ οἰΐσμα αυϊίοηι; υρ δχίγοιηθπ πδ μ᾽ μα 

ἐδῖ. δγιπὶ ΒΘ Π 651 πη} Π| 4} π| διτοη ἀση  τπ} ; ΠΟ Π 16 

᾿νἀ6 τὐγθ δεν} ορυγιοὶ, 5οιὶ ρᾶιςοϑ {Π 05 ἰμ αγὶ, δὲ ππ- 

εὐ ιιὸ 5686. 60] 5665 δ'6. μ6.' οὐ ἰποδάογθ. ΝΠ 

Ῥγοίογ αι αυοὰ δησυδῖα {ΠΔ 651, ἡπ1| δαὶ αὶ 

διιρΡ πίδγὸ βίυ θ!, π6 10 ἰπιγοίυγ ἢ Διο ΓΘ 

δι ὐυηχίι: 1δ. ΑΠδαΝ 6 ἃ [εἰξῖβ μγορίιειίΩ. Ὑδηϊομὶ 

ἐνΐηι αὐ υος ἱπ ὈὉδειἐπιθπι δ Ουΐϊμηι : ἱπίγίηδοοις αμίοιπ 

6} ἰμρὶ Ταραζός. Εσοα οἰ ΘΔ ἢ} 115 οἱ ρογοὶβ. δ᾽ ἰυα 

ἐδ ἀϊαγαπη σοα5, τυ] ραγοιΠοδἰιι5. 1|1ο. 1}}} αηΐιη 

51|| ΠΛ Π651], οἱ ρα’ η Ὡρσσγο αι; 1 νογὸ 00- 

Οὐ]. Ἰδοὺ δ 1115 αιιίάδιη Δ ςι ΘΓ [}5511, 0) Πἰς 
νόγῸ ΟΠ ΘΙ ἰ5ϑ πὴ ολνογο, ἃς δἱ αἰ ΠΟΙ] δἷι ἀἀ ρτὶ- 
ἸΝ0η} ᾿Π08 ΘΟΉ ΘΓ Ν51Π) ΘΧΡΙΟΓΑΓΟ : ᾿δοΉπὸ ἀϊχίι, 4ι- 

(ἐμ α6, αἱ λα |ΠΠ05 ᾿ ΠΟΛ ΟΘ 6.108 γε ον αἰ] σοημο- 

Τιδ. οί 46 πὸ δι σα, ἴῃ ΓΟ Οἱ ἈΠ σΊ 51. 10}|5- 

46 οὐπίγαγία υἷὰ ἱποοιϊδπείι!η 556, ἃ ροτγεὶβ οἱ 

ΟΔη 5 συ ὁπ ά11ΠῈ, ἰδ ρ ΘΓ 6. ἃ 1} ΠΟΥ] σόΠΟΓΟ, 

686 Πιρογαπὶ; π6 (γι) γαγυ} τη ἢ ΠῚ 6 σομ- 

οἰθπηῖ, ἢ. σομ γανίϑιη ἡα0|5. ᾿ποδβϑηΡὶ νη}, ργα τοῦς 

ΘλΛη06 [}5. (6 τ ι8 5016} Γι υγ], σιποάδη ΓΘ ρΟΓα 

ΡΆΓ) 5ύυ 0} 0}}} σόδία ΠΟ ΠΙΟΓΑΝ, ρου ἀορΓγομίιοίαβ ἰὴ 

"οὐ ΐπη δα θη5 ; ρνίϑος παιη]υδ [1 οομ ἰσογα. 

Νοΐιε ογηο ἰϑγγεγὶ ({μο. 91. 9), ἰπαυΐ : αἢ 1} οεΐ πὶ 

πόνυ, ΝΠ ἐπα τ} ἀοσί 61. Ὑ ογῖ1) πληληυθὸ 

[μΠ|δοἰδην ΒΟΉ ΡΟΓ δυυδιία!α ἀἰα θυ! π5. ῬεθιἀΟρΓΟρ]}16- 
1:5 Δ 161} ἢ  Π 0) ἢ ΓοΙ ΙοΟ 5. Δ} 5 θ᾽ ηἀϊσαγα νϊἀδν, 

5.1 δὺ5, 41 σαι σΟΡΓΙΡιΐ τπογῖθα5. εἰ νἶϊα εἰμ, 

5. ΦΟΑΝΝΙΒ. ΟἸΒΎΘΟΘΤΟΝΙ ΑΒΟΙΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 510 

φ γί. 15 ἰάγναπι οἰγουιϊηίογυηϊ, 4008 δοάμοίογαϑ νοοῶγ 
τὴ} δοίοηϊ. Θυλπιοῦγοπι δυμλιηχὶι ἀἰσόη8, 10. ΕΣ 

[{γειῖϑιι5 ἐογιιι σοσποδοοίὶδ ους. ΝΆΠῚ ἃριἱ Ὠαιοιςο 5 
αμΐάσηι ᾿οδία ν1 1 Θ θ96 γορύγηυν ; ἀριά ᾿05 ἀπ πες 

αἴ105 αἰχὶ, παπηηύλιη. Οὐ Ἰσίαιν, ἐπα} 68, 51 ἸΠΟΓΟ5 

Πησαν ΠΟ 5105 Ὁ Θὲ [0116 σαρίοηί. 7415 σαρ μα 

651 [175 υἷα ἡδίυγα, 4ια ἰποοίογο [υ55), Ἰαδογίοςα 
ΠΟηΙΠ6 οἱ ἐπγα. ΗΥροΟγΓΙἃ γάγὸ ᾿όγαιι [Ὑγὰ ΠΟΙ, 

504 οἰπιθίαγα ᾿ληΐθηι : ἰἀδοααδ ἔφα α ἀσργοὶιθι  υτ. 
Θιΐα ἀπίῃ αἰχῖῖ, Ῥαικοὶ δι! φαὶ ἱμυοπῖιη! θαηϊ, ΒΟ σοΓ 
05 4ὖ 115, φὰ οὐτῇ ἤθη ἐμ νομαγίηΐ, ἰμγ 6} }556 πιο 

56 51Π}]8η1, 1.0 η5 ποι δὶ ΠΠΠ05, φυΐϊ ἰἄγνδιῃ αἰγουπι- 

[ϑγιηϊ, Γοβρίσογα, δοὰ οἱ "05 ]υΐ ν γα δὲ ὃσχ δΔηϊῃιο 

ἴν. ἢ1ὰ ᾿εσάσηι!. Βὰ 40 ἀο ἐδιι5α, ᾿μᾳυΐϊα8, ἢοῖ Π|ὁς 

"Οΐο5 (601, 86:1 π05 ἴῃ δχρίογαπαάϊ σαγᾶηὶ οοπηΐοοὶι  ὕἱ᾽ 

νι πηη15, οἱ 50}}ΠΠ} 6} ΘΟΙΏΡΟΓ δἰπιιθ, ἀσ σᾶνοιηυ δ 

0} πι060 ἃ}} ἰμ] εἰ οἷ5. 1}}}5 4 ρμαϊλπη 14165 δυηι,, βοὰ 

ΔῸ [8 618} 4} 5656 Θοςυ δῖ : αυ05 δυθηἀ]σ" ἢ 5 

Ῥαμ]5 ἀϊσοῦαι : ΕἸ ΡοῪ ἀπίσοδ δογποπος ξοάπειη! εογάα 

ἐμοῦ, πηι (Πἰοηι. 10. 18). Νὰ ἰἴλ]ας ταγθδιμησ, εὐ 

τυ} 105. Π} ϑοοινο αἰἶαπὶ πὲ νἱἀθιηυ5. Νά εἰ 
ἡΠπ 4 δυργα ΟΠ γΐδίι 5. ργιθαϊχ ς. 

Ἵ. Εἰ ροιροπάα δ᾽ι5 πιδηῃϑιοα παπ). ΝΟη οπΐα 

ἀϊχὶι, Ῥαμίι6 ΠΠ05., 80, Οαγοία πα ἃ} 1ΠΠ|5 καασιηϊηΐ, 

"6 πόδι! ἰῃ 1105 ἱποίϊάαιϊς. Παοίηίο,, 6 ἀἰσᾶς. ποῦ 

"0856. ᾿ϑιποάϊ ΒΟΠπλΐ05. ἐμ ΓΠΟΒΟΙ, ἃ» Ὠοσηϊίηθμι 

ὈΧΟΙΉ510 ΓΌΓΘΠ5. Γι οαἰ ἴτπη 4} 61 ἐἴσοης : Νιι σε 

οοἰσαμ! 46 ἐριγνἷδ τυας, αὶ 46 (γἰὐαΠὶς βειι5 3 11. δὶς 
ΟΠπιδ ΟΥ̓ΘΟΥ ὕοπα,, ὕοποϑ [ὑιιοίις5 {πεὶΐ ; πιμία ἀμίδηι ΟΥ̓ - 

δογ [ποῖ πιαίοδ [πεῖϊ. 18. Νοπ ροίεξί αΥγϑον ϑονα 
["υἰοίι5 πιαίοδ [0066 πες ΟΥ̓ΟΥ πιαία [γμοιιδ ϑόηος [α - 

ἔργο, (04 Διο ἀἰοῖ [κε  5πηο οδὲ : ΝΗῚ ἰανοιπξ 

16 νοὶ] ἀμ] 6 ; ρ6Π δ δύ απ οΥ5 συδίθηῖ, ἰά0Ὸ [61 

᾿ουποϑοιπατ. δι α ναὶ ἢ. 65, ΔΙ ΌΓΟ 1 Ὁ 

[5 πο βϑ {15 σομ ρλγαὶ δὰ α΄ ΔΠΠῸΡ ΠΟΙ πὸ 

υ"Ό5 51. Οι04 οἰλι) Ραμ] 8. ἀἰςσαθλῖ : δαμίδἑα ὀπῖμα 

(ΟΥ̓, ἨΙΟΤᾷ ὁδί : ἰδσὶ οπΐμι ἢ) οὐ ποι διιϑ ΡΣ ποφμο 

ἐπῖηι γο!65ι (ἤοηι. 8. (. 1). Οιιοι] δυίδηι ἢ] Ξδοιὼ 

Ροι8), ἢ 6.1 5: 0 Ογἤπια τόρ ι 10 ναυθονυϊη. Νὰ 415 

δηΐπ ἀἰσογοῖ, ΑΥΡΟΓΣ πᾶ] [πσῖυ5. συ ἀοι [γῖ ἡναοϑς 

566} [εἹἹ οιἴάπι θυ" 05 ; οἱ οὐ ἀυρμ! οι δ [ἐγαϊ, αἰ Πὲς ας 

ἐδ {Π105 ᾿ΠΠΘΓΏΟΒΟΟΓΟ : Αἱ Γοθ. ἱμ6 1}. 0. ᾿ϊα 56 ἃ - 

"δι Σ πλλ]05 ἰδίαι αἰΐουῖ,, "005 ἢυπμ υϑ πὶ; οἱ οἱ 6 

ἐοηιγαγίο. Ουϊά ἰφίτυγ ἢ Αμπολν 68ι Υἱγ "ΟΠ τι5., {{| πιϑ - 

{πιὸ οἰ Ποἰδιυν ἢ Ἂς ν᾽ οἰδϑῖ πὶ ἀἰσοπάθι 6 σοη γαγίο : π01}}- 

115 δι ϑηο 1] Χο 9115 μἱαπυπὶ δὲ [οι πὶ μαοηα5. 

564} ΟἸ γίϑίιθ ποτὶ {Π|4 αἀἰοΠ, πο ρ6 πο ρυ556 πιϑ!υηι 

Ἰνοηινΐη πὶ τη τὶ, ΠΟ4Π6 "ολια) σλἀ6᾽ : νογυπὶ ἄοις 

ἴ. δ υ  ρογβανοιαί, θοηι ἢ) ποθὴ αῇογοὶ [γυσίθι. 

ΔΓ γὶ δηΐῃ ροίοϑὶ, οἱ ὃν πη ργοῦο μοπ5 6 κι ; 56 
πο ἃ δηθη5., Γ[γΓποῖμ. πο) αἤσγοι θοηυμη. 

(Λυοπ!οὁ ογσοὸ θεν ἃ, θΟΙ5 Ὑ1Ἴ1}} Οσδοῖ, ποία κ᾿) - 

ἴσαν αὐ ἢ ΝΟΙ Ὠ ΔΘ ἢ 5. θΟΙ5.., 564 ὨΆΠ05 : ηὶ οἱ 
Ῥαγροίιο τηΔη5͵5561 4118}15 64, πτπ πη λη [16 η} {τ|ὶ- 

οἴυπν {|556ι. ΝᾺ] 5: ἢ) γί γτατὴς σγλά αι 5 15561, ΠῸΙ 

ἀΠ5 05 ο5586ῖ [2ΠΠ2 ρουροίγαγὸ. ἢ 6. δυίσην ἀἴσοθαι,, τἱ 

τὐογὸ ΟὈοφαυοπῃι οἱ οὐ δηϊ 1} ογὰ [Γάπεγεῖ, 

Ουΐϊα ὁπ μἱυγαΐ 005 6Χ πη ρΓΟΠ 5. ἀξ ἀηἰ, οἱ 

1}}15 ΟΠ ΘΠ) ΘΧ ΘΟ ΒΔ ΟΠ δ δἰ πηογοί, ἴιος ἀϊχίι. Ναηιο 



515 

ζουσι, τῆς αὐτῶν ῥᾳθυμίας ἡ ὑπόνοια μόνον. “Ὅρα γοῦν 
πῶς χκαὶ ἑτέρωθεν αὐτὴν εὔχολον ποιεῖ, χελεύων μὴ 
συμπλέχεσθαι τοῖς χυσὶ, ατδὲ ἐχδιδόναι ἑαυτοὺς τοῖς 
χοίροις, καὶ φυλάττεσθαι ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, χαὶ 
“τανταχόθεν αὐτοὺς ἐναγωνίους ἐργαζόμενος. Καὶ αὐτὸ 
ὃξ τὸ στενὴν χαλέσα! μέγιστον εἰς τὸ ποιῆται αὐτὴν 
εὕχολον συνεθάλετο 5 νήφειν γὰρ αὐτοὺς παρεσχεύα- 
ζεν. Ὥτπερ οὖν ὁ Παῦλος, ὅταν λέγη. Οὐκ ἔστιν ἡμῖν 
ἡ πάλη πρὸς αἶμα καὶ σάρκα, οὐχ ἵνα χαταθάλῃ, ἀλλ᾽ 
ἵνα διεγείρῃ τὰ φρονήματα τῶν στρατιωτῶν, τοῦτο 
“τοιεῖ " οὕτω δὴ χαὶ αὐτὸς ἀφυπνίξων τοὺς ὁδοιπόρους, 

τραχεῖαν ἐκάλεσε τὴν ὁδόν. Καὶ οὐ ταύτῃ μόνον νήφειν 
“ταρεσχεύασεν, ἀλλὰ χαὶ τῷ προσθεῖναι, ὅτι καὶ δ πολ- 
λοὺς ἔχει τοὺς ὑποσχελίξοντας ΄ χαὶ τὸ δὴ χαλεπώτερον, 
ὅτι οὐδὲ φανερῶς προσδάλλουσιν, ἀλλὰ χρύπτοντες 
ἑαυτούς " τοιοῦτον γὰρ τῶν ψευδοπροφητῶν τὸ γένος. 
Δλλὰ μὴ τοῦτο ἴδῃς, φησὶν, ὅτι τραχεῖα χαὶ στενὴ, ἀλλὰ 
ποῦ τελευτᾷ ̓  μηδ᾽ ὅτι πλατεῖα χαὶ εὐρύχωρος ἡ ἐναν- 
τία, ἀλλὰ ποῦ χαταστρέφει. Ταῦτα δὲ πάντα λέγει, 
διεγείρων ἡμῶν τὴν προϑυμίαν " ὥσπερ οὖν χαὶ ἀλλαχοῦ 
ἔλεγεν, ὅτι Ββιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. Ὃ γὰρ ἀγωνι- 
ζόμενος, ἐπειδὰν ἴδῃ σαφῶς "7 τὸν ἀγωνοθέτην θαυμά- 
ζοντα τὸ ἐπίπονον τῶν ἀγωνισμάτων, προθυμότερος 
γίνεται. Μὴ τοίνυν ἀλύωμεν, ὅταν πολλὰ ἡμῖν ἐντεῦθεν 
συμθαίνῃ λυπηρά. Τεθλιμμένη γὰρ ἣ ὁδὸς, χαὶ στενὴ ἡ 
πύλῃ, ἀλλ᾽ οὐχ ἡ πόλις. Διὰ δὴ τοῦτο οὐδὲ ἐνταῦθα 
ἄνεσιν χρὴ  προσδοχᾷν, οὐδὲ ἐχεῖ λυπηρόν τι λοιπὸν 
ἐχδέχεσθαι. Εἰπὼν δὲ, ὅτι Ὁ.1έγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες 
αὐτὴν, πάλιν ἐνταῦθα χαὶ 15 τὴν τῶν πολλῶν ῥᾳθυμίαν 
ἐδήλωσε, χαὶ τοὺς ἀχούοντας ἐπαίδευσε μὴ ταῖς τῶν 

“πολλῶν εὐτμερίαις προσέγειν, ἀλλὰ τοῖς τῶν ὀλίνων 
πόνοις. Οἱ γὰρ πλείους, φησὶν, οὐ μόνον αὐτὴν οὐ βαδί- 
ζηυσιν. ἀλλ᾽ οὐδὲ αἱροῦνται" ὅπερ ἐσχάτης χατηγορίας 1" 
ἐστίν. ᾿Αλλ᾽ οὐ τοῖς πολλοῖς δεῖ προσέχειν, οὐδὲ ἐντεῦθεν ᾿ 

θορυθεῖσθαι, ἀλλὰ ζηλοῦν τοὺς ὀλίγους, καὶ πανταχόθεν 
ξαυτοὺς 35 συγχροτοῦντας οὕτως αὐτὴν βαδίζειν. Καὶ 
γὰρ πρὸς τῷ  στ:νὴν εἶναι, πολλοὶ χαὶ οἱ 33 ὑποσχε- 
λέξοντες τὴν ἔχεῖτε φέρουσάν εἰσιν ὁδόν. Διὸ χαὶ ἐπή- 
γαγξ᾽ Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν" ἐλεύ- 
σονται γὰρ πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐγδύμασι προδάτων, 
ἔσωθεν δέ εἰσι ζύχοι ἅρπαγες. Ἰδοὺ μετὰ τῶν χυνῶν 
χαὶ χοίρων ἕτερον εἶδος ἐνέδρας χαὶ ἐπιδουλῆς, πολὺ 
χαλεπώτερον ἐχείνου 35. Οἱ μὲν γὰρ ὡμολογημένοι χαὶ 
φανεροὶ, οὗτοι δὲ συνεσχιασμένοι. Διὸ χαὶ ἐχείνων [395] 
μὲν ἀπέχεσθαι ἐχέλευσε, τούτους δὲ χαὶ διασχέπτεσθαι 

μετὰ ἀχριθδείας, ὡς οὐχ ἐνὸν ἐχ πρώτης αὐτοὺς ἰδεῖν 
προσθολῆς. Διὸ χαὶ ἔλεγε, Προσέχετε, πρὸς τὴν διά- 
γνωσιν αὐτῶν ἀχριδεστέρους ποιῶν. Εἶτα, ἵνα μὴ 
στενὴν ἀχούσαντες χαὶ τεθλιμμένην, καὶ ὅτι ἐναντίαν 
«οἷ: πολλοῖς δεῖ βαδίζειν, χαὶ χοίρους φυλάττεσθαι χαὶ 
κύνας, χαὶ μετὰ τούτων 3) ἕτερον πονηρότερον γένος 
τοῦτο τὸ τῶν λύχων᾽ ἵνα μὴ τῷ πλήθει τῶν λυπηρῶν 
χαταπέσωσι, μέλλοντες 15 χαὶ ἐναντίαν τοῖς πολλοῖς 
ἱέναι, χαὶ μετὰ τούτων πάλιν χαὶ τὴν ὑπὲρ τούτων 
ἔχειν φροντίδα, ἀνέμνησξ τῶν ἐπὶ τῶν πατέρων αὑτῶν 
γενομένων, Ψευδοπροφήτας χαλέσας χαὶ γὰρ χαὶ τότε 
τοιαῦτα συνέθαινε. Μὴ τοίνυν θορυδεῖσθε, φησῖν" 
οὐδὲν γὰρ καινὸν οὐδὲ ξένον συμδήσεται. Τῇ γὰρ ἀλη- 
θείᾳ παρυφίστησιν ἀεὶ τὴν ἀπάτην ὁ διάδολος. Ἐευδο- 
προφῆτας δὲ ἐνταῦθα οὐ τοὺς αἱρετιχοὺς αἰνίττεσθαί 

15 συνεβάλλετο (). Εἰ, οἱ μοῦ Ὦ. Ρ. Ρ. πιρεσχεύασε Β. Κ΄. 
ἐνταῦθα ἔρ. ἐντεῦθεν χαὶ Εἰ, 1᾽ χατηγορίας] ὅἴο οοὐά. εἰ Ατιῃ. αδδίαΐα 66. ἀνοίας Βαϊ. 

31. οἱ ὁπ. Δ. (. Ὦ. 
33 ἐχείνων Β. 5" ἕτερον] χαὶ ἕτερον Βα ]. Ρ.Ρ. τοῦτο οπι. Ὦ. τοῦτο δὲ ἣν τὸ τῶν Δ. [ὦ 

ἢ. Ε.. 5 τῷ] τὸ (ἡ. Ε΄. στενὴν] διἰά. αὐτὴν Κ', 
τὴν ἐχεῖσε φ. εἴσοδον 4. 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΘΌΜ ΠΟΥ]. ΧΧΠ. αἱ. ΧΧΙΥ. οἱ 

μοι δοχεῖ, ἀλλὰ τοὺς βίου μὲν ὄντας διεφθαρμένου, προσω.- 
πεῖον δὲ ἀρετῆς περιχειμένους, οὃς τῇ τῶν ἐπιθέτων 
ποοσηγορίᾳ χαλεῖν εἰώθασιν οἱ πολλοί. Διὸ χαὶ ἐπήγαγε 
λέγων" Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐ- 
τούς. Παρὰ γὰρ αἱρετιχοῖς ἔστι πολλάχις καὶ "" βίον 
εὑρεῖν " παρὰ δὲ τούτοις, οἷς εἶπον, οὐδαμῶς. Τί οὖν, 
φησὶν, ἂν χαὶ ἐν τούτοις ὑποχρίνωντα: : ̓Αλλὰ ἁλώσον- 
ται ῥῃδίως. Τοιαύτη γὰρ ἣ τῆς ὁδοῦ ταύτης 37 φύσις, ἣν 
ἐχέλευσα βαδίζειν, ἐπίπονος χαὶ μοχθηρά " ὁ δὲ ὑποχρι- 
τὴς πονεῖν οὐχ ἂν ἕλοιτο, ἀλλ᾽ ἐπιδείχνυσθαι μόνον - διὸ 

καὶ ἐλέγχεται ῥᾳδίως. Ἐπειδὴ γὰρ εἶπεν, ὅτι Ὁ.1{γ0ε 
εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτὴν, ἐχχαθαίρει πάλιν αὐτοὺς 
ἀπὸ τῶν οὐχ εὑρισχόντων μὲν, ὑποχρινομένων δὲ, χε- 
λεύων ἢ τοὺς τὰ προσωπεῖα περιχειμένους μόνον ὁρᾷν, 
ἀλλὰ τοὺς; μετὰ ἀληθείας μετιόντας αὐτήν. Καὶ τίνος 
ἕνεχεν οὐ καταδήλους αὐτοὺς ἐποίησε, φησὶν, ἀλλ᾽ ἡμᾶς 
εἰς τὴν ἔρευναν ἐνέδαλεν ν5.39., Ἵνα γρηγορῶμεν, χαὶ ἔνα: 
γώνιοι διχπαντὸς ὦμεν, μὴ τοὺς φανεροὺς μόνον 39, ἀλλὰ 

χαὶ τοὺς χρυπτομένους ἐχθροὺς φυλαττόμενοι " οὔσπερ 3" 
οὖν χαὶ ὁ Παῦλος αἰνιττόμενος ἔλεγεν, ὅτι Τῇ χρηστο- 
1ογίᾳ ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάχων. Μὴ τοί- 
νυν θορυθώμεθα, ἐπειδὰν πολλοὺς ἴδωμεν τοιούτοις χαὶ 
νῦν ὄντας. Καὶ γὰρ καὶ τοῦτο προεῖπεν ἄνωθεν ὁ Χριστός. 

ζ΄, Καὶ ὅρα τὴν ἡμερότητα. Οὐδὲ γὰρ εἶπε, Κολάσατε 
αὐτοὺς, ἀλλὰ, Μὴ βλαδῆτε παρ᾽ αὑτῶν, μὴ ἀφύλαχτοι 
αὐτοῖς περιπέσητε. Εἶτα, ἵνα μὴ λέγῃς, ὅτι ἀδύνατον 
ἐπιγνῶναι τοὺς τοιούτους, πάλιν λογισμὸν ἀπὸ παρα- 
δείγματος ἀνθρωπίνου τίθησιν, οὕτω λέγων" Μήτι συ.1- 
έγουσιν ἀπὸ ἀχαγθῶν στρωφυἸὰς 3, ἣ ἀπὸ τριθό- 
ων σῦχα; Οὕτω πᾶν δέγδμον ἀγαθὸν καρποὺς 
καμοὺς ποιεῖ" τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πογη- 
ροὺς ποιεῖ. Οὗ δύναται δένδρον ἀγαθὸν» καρποὺς 
πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον», σαπρὸν καρποὺς 
καιϊοὺς ποιεῖν. Ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν" Οὐδὲν. 
ἔχουσιν ἥμερον, οὐδὲ γλυχύ" μέχρι τῆς δορᾶς τὸ πρό- 
θατον " διὸ χαὶ [294] εὔχολος ἡ διάγνωσις. Καὶ ἵνα μηδὲ 
τὸ τυχὸν ἐνδοιάζῃς, φυσιχαῖς ἀνάγχαις παραθάλλει τὰ 
οὐχ ἐγχωροῦντα ἄλλως γενέσθαι. “Ὅπερ χαὶ ὁ Παῦλος 
ἔλεγε. Τὸ γὰρ φρόγημα τῆς σαρκὸς, θάνατος" τῷ 
γὰρ γόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται: οὐδὲ γὰρ 
δύναται. ΕΓ δὲ δεύτερον τὸ αὐτὸ τίθησιν, οὐχ ἔστι 
ταυτολογία. Ἵνα γὰρ μή τις εἴπῃ, ὅτι τὸ πονηρὸν δέν- 
ὄρον φέρει μὲν χαρποὺς πονηροὺς, φέρει δὲ χαὶ ἀγα- 
θοὺς, καὶ δύσχολον ποιεῖ τὴν διάγνωσιν, διπλῆς τῆς 
φορᾶς οὔσης" οὐχ ἔστι, φησὶ, τοῦτο’ πονηροὺς γὰρ 
φέρει μόνον, χαὶ ἀγαθοὺς οὐχ ἄν ποτε ἐνέγχοι" ὥσπερ 
οὖν χαὶ τὸ ἐναντίον. Τί οὖν; οὐχ ἔστιν ἀνὴρ ἀγαθὸς, 
γινόμενος πονηρός; Καὶ τοὐναντίον πάλιν ἐστὶ, χαὶ 
πολλῶν ὁ βίος τοιούτων γέμει παραδειγμάτων. ὋὉ ὃ 
Χριστὸς οὐ τοῦτο λέγει, ὅτι τὸν πονηρὸν ἀμήχανον μετα“ 
δαλέσθαι 35, ἣ τὸν ἀγαθὼν οὐχ ἕνι μεταπεσεῖν ἀλλ᾽, 
ἕως ἂν ἧ πονηρίᾳ συζῶν, οὐ δυνήσεται χαρπὸν ἀγαθὸν 
ἐνεγχεῖν. Μεταθαλεῖν 3) .86δ μὲν γὰρ εἰς ἀρετὴν δύναται 
πονηρὸ: ὥν" μένων ὃὲ ἐν πονηρία, χαρπὸν οὐχ οἴσει 
χαλόν. Τί οὖν; ὁ Δαυὶδ οὐχ 6 ἀγαθὸς ὧν πονηρὸν χαρπὸν 
ἤνεγχεν; Οὐχὶ μένων ἀγαθὸς, ἀλλὰ μεταδληθείς" ὡς 
εἴγε ἔμενεν 3 ὅπερ ἣν διηνεχῶς, οὐχ ἂν χαρπὸν τοιοῦτον 
ἥνεγχεν. Οὐ γὰρ δὴ μένων ἐν τῇ ἕξει 8 τῆς ἀρετῆς ἐτόλ- 
μῆσεν ἅπερ ἐτόλμησε. Ταῦτα δὲ χαὶ τοὺς ἁπλῶς διαδάλλον- 
τας ἐπιστομίζων ἔλεγε, χαὶ 5 τῶν χαχηγόρων χαλινῶν τὰ 

" σαφῶς οἵ. Α. (6. 15 ἐνταῦθα χαὶ] χαὶ 
30 ἑαυτοὺς οη!. Β. (). 

ἘΌ. ὑποσχ. τὴν ἐχεΐ φ. ὁδόν εἰσιν Β΄ ὑποσχ εἰσ’ 

16 χαὶ οῃῃ. Ε΄. 

38 μέλλοντες ἀ665ι πη σοι. ργίογ Α. ἐναντίαν] ἐναντία Α. χαταπέτωσι, χαὶ τῷ τὴν ἐναντίαν τοῖς πολλοῖς εἰσιέναι 
Ὠ. Ε΄. 5. χαὶ οηι. ον. Βοῃ. σομίγΆ σοι. οἱ Ερ. 
δ᾽: οὕσπερ] ὅ΄Ί΄ ». 66. ὥσπερ (ὐ. Ε. ὅσπερ Ε΄ ὅπερ Α. ἢ. 
Βαά. 35:88. μεταθαλέσθαι ἔἶ, 
88 Σξ..} κάξξι Ε. 39 Ταῦτα δὲ... 

Ἅ ταύτης οπι. ΒΕ. Ἐ, 
83 σταφυλὴν Βαα. 

86 ΝΟρα (θη θιη οη]. Α. ἢ). ροϑὶ ὧν οοἰϊοοδηι Β. Ε΄. ροςὶ χαρπὸν (. 
. ἔλεγε, χαὶ] ὃξ οἵη. (. Ὁ. Ε,. ἕλενε οὐ. (. ἢ. Ταῦτα δὲ λέγει χαὶ τοὺς: ἁ. ὃ. 

38.390 ξυεχάλεσεν Ε΄, 89 μόνους [||]. 
88 μεταθάλλεσθαι Κ᾿. οὐχ ἕν!:] ἀδύνατον 

7 ἔμεινεν 4, 

ἐπ'στομίζων, καὶ Β. Ἄαῦτα δὲ χαὶ τοὺς ἀ. ὃ. ἐπιστοιίξε:, χαὶ Ε, Κέχρηται δὲ τῷ λόγῳ, ὁμοῦ μὲν καὶ τοὺς 
ἀντιλέγοντας χαὶ τοὺς ἃ. ὃ. ἐπιστομέζων, χαὶ Δ. Νοπίγαμι ἰοοιομον νου! 6. 
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στόματα. Ἑπειοὴ γὰρ πολλοὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἀπὸ τῶν πο- 

νηρῶν ὑποπτεύουσι, πάσης ἀποστερῶν" αὐτοὺς ἀπολογίας 

τοῦτο εἴρηχεν. Οὐδὲ γὰρ ἂν ἔχοις εἰπεῖν, ὅτι Ἠπάτημαι 

καὶ παρελογίσθην " χαὶ γὰρ ἀκριδῇ σοι παρέσχον τὴν ἀπὸ 

τῶν ἔργων διάγνωσιν, χαὶ " προστάξας βαδίζειν ἐπὶ 

τὰς πράξεις, καὶ μὴ πάντα ἁπλῶς συνταράττειν. Εἶτα 

ἐπειδὴ κολάζειν μὲν αὐτοὺς οὐχ ἐχέλευσε, φυλάττεσθαι 

δὲ μόνον, ὁμοῦ χαὶ τοὺς ἐπηρεαζομένους παρ᾽ αὐτῶν 

παραμυθούμενος, χἀχείνους φοθῶν χαὶ μεταδάλλων, 

ἐπετείχισεν αὐτοῖς τὴν παρ' αὐτοῦ χόλασιν, εἰπὼν ὅτι 

Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καιλὸν, ἐκκόπτεται, 

καὶ εἷς πῦρ βά.11εται. Εἶτα ἀνεπαχθέστερον πο:ῶν τὸν 

λόγον, ἐπήγαγεν" Ἅρα οὖν ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν 

ἐπιγνώσεσθε αὑτούς" ἵνα μὴ " προηγουμένην τὴν 

ἀπειλὴν δόξῃ εἰσάγειν. ἀλλ᾽ "3 ἐν τάξει παραινέσεως χαὶ 
συμθουλῆς κατασείειν αὐτῶν τὴν διάνοιαν. "5 Ἑνταυθά 
μοι χαὶ Ἰουδαίους αἰνίττεσθαι δοχεῖ, τοιούτους χαρποὺς 

ἐπιδειχνυμένους. Διὸ χαὶ τῶν Ἰωάννου ῥημάτων ὑπέ- 

μνησε, διὰ τῶν αὐτῶν ὀνομάτων "" τὴν τιμωρίαν αὐτοῖς 
ὑπογράψας. Καὶ γὰρ χαὶ ἐχεῖνος ταῦτα ἔλεγεν, ἀξίντς 
χαὶ δένδρου χοπτομένου χαὶ πυρὸς ἀσθέστου πρὸς αὐτοὺς 
μεμνημένος. Καὶ δοχεῖ μὲν μία τις εἶναι τιμωρία, τὸ 
χαταχαίεσθαι᾽ εἰ δέ τις ἀχριδῶς ἐξετάσειε, δύο αὗται 

χολάσεις εἰσίν. Ὃ γὰρ καιόμενος χαὶ τῆς βασιλείας 
ἐχκίπτει [295] πάντως " αὕτη δὲ ἐχείνης χαλεπωτέρα ἧ 
τιμωρία. Καὶ οἶδα μὲν ὅτι πολλοὶ τὴν γέενναν μόνον 
πεφρίχασιν" ἐγὼ δὲ τὴν ἔχπτωσιν τῆς δόξης ἐχείνης 

πολὺ τῆς γεέννης χόλασιν πιχροτέραν εἶναί φημι. Εἰ δὲ 
μὴ δυνατὸν παραστῆσαι τῷ λόγῳ, θαυμαστὸν οὐδέν. Οὐδὲ 

γὰρ ἴσμεν ἐχείνων τῶν ἀγαθῶν τὴν μαχαριότητα, ἵνα 
χαὶ τὴν ἀθλιότητα τὴν 5" ἀπὸ τῆς στερήσεως αὑτῶν 
σαφῶς ἴδωμεν" ἐπεὶ Παῦλος "ὁ ὁ ταῦτα σαφῶς εἰδὼς, 

οἷδεν ὅτι τὸ ἐχπεσεῖν τῆς τοῦ Χριστοῦ δόξης πάντων ἐστὶ 

χαλεπώτερον. Καὶ τοῦτο "7 εἰσόμεθα τότε, ὅταν εἰς αὑτὴν 

τὴν πεῖραν ἐμπέσωμεν. 
η΄. ᾿Αλλὰ μήποτε τοῦτο πάθοιμεν, ὦ μονογενὲς τοῦ 

Θ:οὐ παῖ, μηδὲ λάδοιμέν ποτέ τινα πεῖραν τῆς ἀνηχέ- 
ὅτου ταύτης χολάσεως. [Ὅσον γάρ ἔστι χαχὼν ἐχπεσεῖν 

τῶν ἀγαθῶν ἐχεΐίνων, σαφῶς μὲν εἰπεῖν οὐχ ἕνι" πλὴν, 
ὡς ἂν οἷός τε ὦ, βιάσομαι χαὶ φιλονειχήσω δι᾿ ὑποδείς- 
Ὑμαᾶτος ὑμῖν αὐτὸ χἂν χατὰ μιχρὸν ποιῆσαι φανερόν. 
᾿Ὑποθώμεθα γὰρ παιδίον εἶναι θαυμαστὸν, καὶ μετὰ τῆς 
ἀρετῆς καὶ τὴν βασιλείαν τῆς οἰχουμένης ἔχειν, χαὶ 
οὕτως εἶναι ἐνάρετον πανταχοῦ, ὡς δύνασθαι ἅπαν- 
τας "5 ἐν φιλοστοργίᾳ πατριχῇς χαταστῆσαι διαθέσεως. 

Τί τοίνυν οὐχ ἂν οἴεσθε τὸν πατέρα τὸν τούτου παθεῖν 
ἂν ἡδέως, ὥστε μὴ ἐχπεσεῖν αὐτοῦ τῆς ὁμιλίας ; τί δὲ 
ἣ μιχρὸν ἣ μέγα χαχὸν οὐχ ἂν δέξασθαι, ὥστε ὁρᾷν 
καὶ ἀπολαύειν αὐτοῦ ; Τοῦτο τοίνυν καὶ ἐπὶ τῆς δόξης 
ἐχείντς λογιζώμεθα. Οὐ γὰρ οὕτω πατρὶ παιδίον, χᾶν 
μυριάκις ἐνάρετον ἧ, ποθεινόν ἐστι χαὶ ἑπέραστον, 

ὡς τῶν ἀγαθῶν ἡ λῆξις ἐχείνων, χαὶ τὸ ἀναλῦσαι 

χαὶ σὺν Χριστῷ εἶναι. ᾿Αφόρητον καὶ "" ἡ γέεννα, καὶ 
ἡ χόλασις ἐχείνη. Πλὴν κἂν μυρίας τις θῇ γεέννας, 
οὐδὲν τοιοῦτον ἐρεῖ, οἷον τὸ τῆς μαχαρίας δόξης ἐχπε- 
σεῖν ἐχείνης, τὸ μισηθῆναι παρὰ τοῦ Χριστοῦ, τὸ ἀχοῦ- 

5. ἸΟΌΛΝΝΙΒ. ΟἸΠΒΥΒΟΘΤΟΜΙ ἈΠΟΠΙΈΕΡ. ΟὈΟΝΤΑΝΤΙΝΟΡ. 918 

σαι ὅτι Οὐχ οἷδα ὑμᾶς, τὸ ἐγχληθῆναι ὅτι πεινῶντα 
αὐτὸν ἰδόντες οὐχ ἐθρέψαμεν. Καὶ γὰρ μυρίους βέλτιον 
ὑπομεῖναι κεραυνοὺς, ἣ τὸ πρόσωπον ἐχεῖνο τὸ ἧ μερον 
ἰδεῖν ἀποστρεφόμενον ἡμᾶς. καὶ τὸν γαληνὸν ὀφθαλμὸν 
οὐχ ἀνεχόμενον εἰς ἡμᾶς βλέπειν. Εἰ γὰρ αὐτὸς ἐχθρὸν 
ὄντα με χαὶ μισοῦντα αὐτὸν καὶ ἀποστρεφόμενον οὕτως 
ἐδίωξεν δ6, ὡς μηδὲ ἑαυτοῦ φείσασθαι, ἀλλ᾽ ἐχδοῦνα: 

ἑαυτὸν εἰς θάνατον " ὅταν μετὰ πάντα ἐχεῖνα μηδὲ ἄρτου 

αὐτὸν ἀξιώσω λιμώττοντα, ποίοις λοιπὸν αὐτὸν ὀφθαλ- 

μοῖς ὄψομαι; Σχόπει δὲ αὐτοῦ χαὶ ἐνταῦθα τὴν ἡμερό- 
τητὰ. (ὐὐδὲ γὰρ λέγει τὰς εὐεργεσίας, οὐδ᾽ ὅτι τὸν 
ποσαῦτα ὠφελήσαντα περιεῖδες δ", Οὐδὲ γὰρ λέγει - Ἕμὲ 

τὸν ἐχ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναί σε παραγαγόντα, τὸν 
ψυχὴν ἐμπνεύσαντα, χαὶ ἐπιστήσαντά σε πᾶσι τοῖς ἐν 
τῇ γῇ, τὸν διὰ σὲ γῆν χαὶ οὐρανὸν χαὶ θάλατταν χαὶ ἀέρα 
χαὶ πάντα τὰ ὄντα ποιήσαντα, τὸν ἁτιμασθέντα παοὶ 
σοῦ, καὶ τοῦ διαδόλου ἀτιμότερον εἶναι δόξαντα, χαὶ 
μηδὲ οὕτως ἀποστάντα, ἀλλὰ μυρία μετὰ ταῦτα ἔπι- 
νοήσαντα, τὸν ἑλόμενον γενέσθαι δοῦλον, τὸν ῥαπεσθέντα 

[296] καὶ ἐμπτυσθέντα, τὸν σφαγέντα, τὸν 5" ἀποθανόντα 
θάνατον τὸν αἴσχιστον, τὸν καὶ ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχά- 
νοντα, τὸν πνεῦμά σοι χαριζόμενον, τὸν βασιλείας δε 
χαταξιοῦντα, τὸν τὰ " τοιαῦτα ἐπαγγελλόμενον, τὸν 

χεφαλήν σου βουληθέντα εἶναι, καὶ νυμφίον, χαὶ ἱμά- 
τιον, χαὶ οἶχον, χαὶ ῥίξαν, καὶ τροφὴν, χαὶ πόμα, χαὶ 
ποιμένα, χαὶ βασιλέα, καὶ ἀδελφὸν, χαὶ χληρονόμον καὶ 
συγχληρονώμον σε ἑλόμενον, τὸν ἀπὸ σχότους εἰς ἐξου- 
σίαν φωτὸς ἀγαγόντα. Ταῦτα γὰρ χαὶ πλείονα τούτων 
ἔχων εἰπεῖν, οὐδὲν τούτων λέγει" ἀλλὰ τί; Μόνον αὑτὸ 

τὸ δ" ἁμάρτημα. Καὶ ἐνταῦθα 5 δείχνυσι τὴν ἀγάπην, 
χαὶ τὸν πόθον ὃν ἔχει περὶ σὲ ἐνδείχνυται. Οὐδὲ Ὑὰρ 
εἶπε, Πορεύεσθε εἰς τὸ πῦρ τὸ ἡτοιμασμένον ὑμῖν, ἀλλὰ, 

Τὸ ἡτοιμασμένον 88 τῷ διαδόνλῳ. Καὶ πρότερον λέγει 
ἃ ἠδίχησαν, χαὶ οὐδὲ οὕτως ὑπομένει πάντα εἰπεῖν, 

ἀλλ᾽ ὀλίγα. Καὶ πρὸ τούτων ἐχείνους χαλεῖ τοὺς χατωρ- 
θωχότας, ἵνα δείξῃ χαὶ ἐντεῦθεν δίχαια ἐγχαλῶν. Πόστς 

οὖν χολάσεως τὰ ῥήματα ταῦτα οὐ χαλεπώτερα : Ἐὲ γὰρ 
ἄνθρωπόν 57 τις εὐεργέτην λιμώττοντα ἰδὼν, οὐχ ἂν 
περιῖΐδοι" εἰ δὲ χαὶ περιΐδοι, ὀνειδιζόμενος ἕλοιτο μᾶλ- 
λον "δ χαταδῦναι εἰς τὴν γῆν, ἣ ἐπὶ δύο ἣ δ᾽ τριῶν φίλων 
ταῦτα ἀχοῦσαι" τί πεισόμεθα ἡμεῖς ἐπὶ τῆς οἰχουμένης 
ἁπάσης ταῦτα ἀχούοντες, ἅπερ οὐδ᾽ ἂν τότε εἶπεν, εἰ μὴ 
ὑπὲρ τῶν χαθ' ἑαυτὸν ἀπολογήσασθαι ἔσπευδεν ; Ὅτι 
γὰρ οὐχ ὀνειδίζων αὐτὰ προέφερεν, ἀλλ᾽ ἀπολογούμενος, 
χαὶ ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι ὅτι οὐ μάτην οὐδὲ εἰχῇ πρὸς αὑτοὺς 
ἔλεγε, Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, δῆλον ἐχ τῶν ἀφάτων εὐερ- 
γεσιῶν. Εἰ γὰρ ἑδούλετο ὀνειδίσαι, πάντα ἂν ἐχεῖνα 
εὶς μέσον ἤγαγε" νυνὶ δὲ ἅπερ ἔπαθε λέγει μόνον. 

θ΄. Φοδηθῶμεν τοίνυν, ἀγαπητοὶ, τὸ ταῦτα ἀχοῦσαι τὰ 
ῥήματα. Οὐχ ἔστι παίγνιον ὁ βίος" μᾶλλον δὲ ὁ μὲν παρὼν 
βίος παίγνιον, τὰ δὲ μέλλοντα οὐ παίγνια. Τάχα δὲ οὐξὲ 
παίγνιον μόνον ὁ βίος, ἀλλὰ χαὶ τούτου χεῖρον "5. Οὐ γὰρ 
εἰς γέλωτα τελευτᾷ, ἀλλὰ χαὶ πολλὴν φέρει τὴν βλάδτιν 
«οἷς μὴ μετὰ ἀχριδεΐας τὰ χαθ᾽ ἑαυτοὺς οἰχονομεῖν βουλο- 
μένοις, Τί γὰρ παίδων, εἰπέ μοι, διεστήχαμεν τῶν παι- 
ζόντων χαὶ οἰκίας οἰχοδομούντων ἡμεῖς οἱ τὰς λαμπρὰς 

9 καὶ ἀδεϑὶ ἰη Εὐ. 5 ἵνα μηδὲ Α. ἵνα δὲ μὴ Εἰὰ. 5" 5} δὶς Β. ἃ. Εἰ ο' γν. ἢ. χαὶ Ἐ ἀλλ᾽ οὔ. Α. εἰ 
Ϊ σοῦ, Ὁ. Ρ. Ρ. χατασείειν Β. (. οἱ ργ. Ὦ. νυΐϊχο χατασείει, 

βασιλείας ἐχπεσεῖν" χαὶ ὅτι ὁ ἐνάρετος βίης λαμπρὸν ἀποτελεῖ, οὐχ ὁ πλοῦτος χαὶ ἡ δυναστεία Α. 5" νοη 
Ρ. αὑτῷ) οἠϊ. Β. Ε΄. Α. Β. "δ τὴν ἀδο5ὶ ᾿ οοὐά. ργρριὸν Ε᾿. ρ. 

8 ΗΘΙΚΟΝ. Ὅτι χείΐρον τῆς χολάοεώς ἔστι τὸ ττςς 
μάτων 

"6 εἰδῶμεν" ἐπεὶ χαὶ Παῦλος Κἀά. 57 τοῦτο] αιἰά. 
χαὶ ἡμεῖς Εἀἀ. 5" ἅπαντα: διά. αὐτῷ Εάἀἀ4. 5" καὶ] μὲν γὰρ χαὶ ἢ. 55 ἐδίωξε] σ΄. Β. Ε. 66. Ατηϊ. ἐδεξιώσατο 
Δ. Ο. ὑ. ἠγάπησεν [΄. 
κὃὁ] τὸ αὐτὸ ). τὸ αὐτοῦ Β. (ἡ. τὸ αὑτῶν 
Δῖοτ ἐνδ:ίκνυτα! οην. (ὐ. ἢ). (νον υ5 ΠΟΥ Ὁ}. 
88 ἀλλ᾽ ὀνξ:ὃ, ἔληῖιτο ἂν μι. Ε΄, 

δ ὑπερεῖδες Εαἀ. ρΡ. ρ. γὰρ ον. [). Ε. 
Ε΄. 5 ἐνταῦθα] δά]. δὲ ΚΕ, Καὶ ἐνταῦήα δὲ μεγίστην ἀγάπην, χαὶ Ε΄. 

δὲ τὸ ἡτοιμασμένον οἵη. Δ. 8. (ἰ, 
δ Δ] χαὶ Ε, ἣ χαὶ Βασι. Ἅχ ἁἀπάστς οἵη. Β.. "ἡ. 

δ᾽ τὸν) χαὶ 4. 55 τὰ ἀθδϑβί ἴῃ ΝΒαὰ. 5" αὐτὸ 

". "Γ᾽ ἀνθρώπων Α. Β. 6. Ε΄ 
66 “τἔρων Ὦ, 
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ὁμ πὶ ἀἴσογο μοβδὶβ,, Οἰγουπνοιίυβ δύ. δίᾳυ ἄδε6- 
νὲι8 : ηδη) δεουγαίλιῃ {{0ὲῚ ἀδαϊ ὁχ Οροῦῖθυ5 ποι {ἴ81}}, 

6 η5 ρῈΓ 'ρ505 λεῖι15 ργοσδάδγθ, Π640}6 Οπιηΐδ (πιο Γὸ 
᾿γυαγα. θοῖπάα 4υΐα θη 605 υἱοἶδεὶ [}551}, 864 ξάνογα 

4} }ΠΠ|5 ἱἱ 605 4υἱὶ 4} 115 ἰϑἀδγθι ἢ σΟΠϑο οί, δἰμν}- 
4υδ υἱ ᾿5ἀθεῖ65 ἀσιογγοδὶ οἱ ἰῃ ΠΊ 6] 0Γὰ οοηγεγίδὶ, ρα"- 
Π2} 80 56 ἰρ5ἰ5 ᾿Π| ο ἀ8η} δίδει! οἱ {γιηλν!, ἀϊσοη5 : 

19. Θπιπῖδ αὐϑον, φιιῶ ποη [αεἰϊ (γμείμηι ϑοπιιπι, διοοἰ (οἴ αν, 
εἰ ἱπ ἰσποηὶ πι οἰμγ. Ὀοῖ 6 ΒΓ Π ΘΠ 4] 14 πηϊ τ} 

᾿ΟΠΥΡΟΓΆΠ5, ἰμ0}}1 : 420. 1 σιν δα [γμοιἰϑιις ὀοτιμ σοσηο- 

δεοἰἰς φ045. Να δΔυΐδη} ΘΟΙΠΠ.Ϊ Πα. 0η6Πη) πιαχίτη 6 νυἱἀ του 

ἰμοοτγα, αυ δὶ ρ6Γ δάπλοι ποθὴ} οἱ σΟη5}}}π|πὶ νι δίυν 

ἐΠογαμ ἀηϊ πη) πόνο γα. ΗΟ ν ΓΟ ἡ} δ :805 510- 

ἐπάϊεαγα νἱἀοίηγ, 41} 4165 ργοίεγαυαηι [γυοίυ5. [160- 
4116 δυληηί5 αἶσα πηοπΊΟΓΑΥ 1, ΡΟΓ δάση ἰγ 51: ποιηΐηὰ 

δ. ΡΠ οἴ πι 1118 ἀρϑογίθθη5. Νὰ οἱ 16 ἢθο ἀἴσαραι, 

ΘΟ, 841 θοόγοιὴ οχοϊἀσηά μη) οἱ σι οπὶ ἐπ οχοςρεη- 

θ]Πδὴὶ 1118 σον πη δ ΌΓδι5 (8 α{{||. ὅ. 10). Υἱάδιιγι 6 
ὑπ ἰΔηυ} ΡΟ 6556, ΠΟΠ]06 ΘΟ "5110 ; 8] νΘΓῸ 

4υἱβδ ᾿ς δοουγαία δχρίογαι, ἀυρίαχ ἢἰς δυμρ] 1 οἴυμ 

65ῖ. Ναπὶ αυΐ σου θυ για, ἃ ΓοζπῸ ὁχοίάϊ οπιηΐπο; [Ὁ 6 
ΨΟΓΟ ΡΟ ηὰ ΠΟΥ 65ϊ. Νουΐ σϑγία πηι} 105 χ᾽ 66 |}6}}}}:8 

ἰληϊυ πὶ ΠΟΠΉΠ6 ΠΟΓΓΟΓΘ ; 050 [Δ] 6 Π}}}10 σγανἝυΓΘ 

6556 ρύδι3πι ἀμςο ἃ φογία |Π|4 Ἔσχοίάθγα, φιλει χοίνοι- 

"810 δυ θῖγα ". 5, νϑῦὸ ἰᾳ ΠΟ ρυ551} Β6γΓΙ ΘΟ η6 ΠΟ  ϑ Γαγὶ, 

ΠΪ1}}}} πιίγυπι. Νόσφυς δηΐπὶ πονίπη5 θομόγ} ᾿Π τι 
μεοαιτυἀΐποιη, υἱ ρΟΓΑ 185 ἰρϑ 05 Πιϊϑο ΓΔ 6 5{}Π|6Π}05 : 

δἰηυϊ πὶ ΡΑυ]8., 40} Πα ς ρΓΟθ6 πογυϑγαῖ, δοίεθαὶ ὃχ- 

εἰάογα 6 σγαιῖα ΟἸ γἰδιΐ ΓαΠῚ 6556 ΟἸΏΠΊ.ΠῚ ΦΓΑΥ 551 Π]Δ ΠῚ 

(αἱ. ὃ. 4). Εἰ Ἰιυς πο5 4υσαθα 5οίθι5., εὐπὶ ἰμ τοὶ 

Χρογ θη υπ| ἱπο  ἀ6ΓΪ Π}115. 

8 Οπαπίμηι εἰ1 πιαίμηι ὀχοίάθγ6 α τόπο δεὶ ὀχοηιρίο 
αὐἀὐμιηιϑταίμων. (ἠτίβιιις ποθὶδ οπιιΐα 68ὶ. ---- ϑ6α [ἄχ τ6 

Ιος μαι, ὁ υμσαηα Ὠ6ἱ ΕἸ], πθαιδ ἱπιο! ουϑμα 

ἰδίϊ 8 δυρῃΠ οἱ υὑπηαυλπὶ ΟΧΡΟΓΙ Πα πίυΠ δι} Δ Π}1|8. 

β)ννδηίυπη δπὶπὶ 5,1 Πι8]υπὶ ἃ Ὀοπὶδ }Π}58 ὁχοίάογα, οἴλγα 

σον υβαὶ ποηυΐϊῖ. ΑἰἰΔπηθη ργῸ Υἱγ!! πηθὰ σον ΌΟΓ δίαυ8 

ουηιοηάδπ), ἢο06 ν0 ]8 ΡῈΓ Ἔχ Ιθ 1} 54{6Π| ἰΔ4η1}}}1|Π| 

ΠΟΙ δ ΓΆΓΘ. Θυρροπδιηι8 6856 ρυ6] ]}υπὶ πιῖ γα Ὁ} 6π|, φυὶ 

νἱγίυϊο ΠΟΓΘἢ8 ἰοἰυ5 οἰἸδιη ΟΥἾ5 ἱροῦ) Οὐ πολι, 

(Δι 2416 νἱγίυϊα ργοραϊίαπι, υἱ ροκπδῖῖ οπηπίτηι αἴϊεοσία! 

ἰη 86 ἐϊ8 ὁοιππιοόνογο, υἱ υπΐνογεὶ ΠΠΠπΠἢ ρόίογηο α}}- 

αληὶ διπόγο. θΘε͵ ἃ ἤθη ρΡυϊδιῖ5 ρδίΓ6 ΠῚ 6}115 ρΑΒϑΌΓΟΝΙ 

6566, Π6 (4}1}8 {{Π}ϊ με νοίωγ οΟἸ]υ4υ]οῦ φυϊὰ ἀυἱ ράγνηη 

δῖ ΠιΑϑΠ11Π) πηᾶ! ! 01) δυδοσρίυγι,, υἱ {Πυν νἱ δι, 

{Ποηὰ6 ροείγυδιυν 2 ἤος ἱκίτυγ οἱ ἀ6 κ]οΥῖα {ΠΠὰ σοφία. 

Ἰη0υ8. Νόφια 6ηΐ πὶ ἢ] υ5 χυδηι4}} 61 νἱγίυ! 6 ἀδοογοίιν, 

ἰϊα ραιγὶ ἀδδι ἀΘΓΔὈ}}15 οἱ 2:14}}}}}8 δϑί, υἱ βογίδιῃ 1|Π:1|ΠῈ 

βνοῃοσ δοσίρεγα, ἃ6 Γρβοὶνὶ, οἱ 6556 οἵ) ΟΠ ΓΙβιυ 

(Ριϊρρ. κ. 25). [οἱ γα ῦ }8 φυύρρα δϑὶ Π ρα θη ὨᾺ, 

Πδ4ι6 ρῶπᾶ. Αἰἰαπιθη [ἰοδὲ πΆ}}|6 4115 ΘΘ ἢ ΘΝ 18 μγω- 

Ροδηόγιῖ,, ΝΠ}! 416 ἀϊσίυγυδ 681, φυα]6 6ϑὶ ὃχ Ὀθιῖὰ 

111 Ἔχοίάογο φίονία, Ομ γίϑιο θσόβϑυμ 6556. δ ΐτΓα 2}} 

1ο, Νοι πουὶ νος (αι. 25. 13), δεοιδαγὶ, φυυι 

δϑιγίθη θην ΠΠἢ οὐπὶ νἱάδγοηνυϑ, οἱθυμ πορϑνθυίπι!5. 

Εἰδιηΐπι τη6 1118 6ϑι πη! Πιϊπιϊηὶ 0.5 Οὔγυΐ, συδιὴ νιι]- 

τὰ ἢΠὰπὶ μαι νϑιοίαπι νἱάἜΓα Π05 ἀνθγβϑηίθι, οἱ ρ}.- 

4 εἷς Ἰοοιῖς κἷο Ἰδαίιαν ἐν Μογεῖ., 690 ἐαπιση φΥαυϊδείπιαιη 
ἔδξέ ραναμπι ἀϊιοο α 4ἰογία εἰα ἐαοί(εγέ. 

ΙΝ ΜΑΊΤΙΙ ΟΜ Π0Μ|,. ΧΧΙΠ. 4ἱ. ΧΧΙΥ. οι 

οἰἀππι ΘΟμ] πὶ ΠῸ5 ἀβρίοαγα ποη δυβιποιίοπι. ΝΆΠΙ 5] 
16 1ΠΠὲ ἐμ ἰ πηίσιν 56 οὐΐο δ πίδπ οἱ ἀναγϑβιιηΐοπι [8 
ργοβδευΐα 8 6ϑῖ, αἱ "60 5:0] [μ8: ὈΔτοογοῖ, 8οι} 56 δά πηοτ- 
(621 (ΓΔ Ω6ΓΕΙ; οἷν ροϑὲ 118 οηι πἶδ π6 6 δϑυγίθηι φυΐάοπὶ 
ῬΆΠΘΙΏ ΡΟΓΓΙΟΓΟ ἀϊσηλίυϑ [06 Γγο, φυΐθυβ ἀσηγιιη οσιε- 
[15 ἔρϑαμιν γοϑρίεἴδηι ὃ Ηΐς νοιῸ ρϑυρομὰθ 6] 05 γη9ι}- 

δου θη. Ναχια δηΐηὶ "δ ηθ οἶα 5ιὰ σοπηπιοιηογαῖ, 

πόπς 16. οἱ οἱ θη σοπίμ , 1Ππ|π| ἀοδρίοογο 486- 

γον. Νααι οηΐπι ἀϊοῖι : Μίοι6 ἀδδρί εἶθ, 4 16 δχ ηἰ- 

1110 ργοάιχὶ, ΄υ 101 δι πηϑπι ἰηϑ Πανὶ, 4υἱ 16 οπιηΐ- 

θ18, 4018 'ῃ (ΟΓΓᾺ διυιηΐ, ρΟἴδοῖ, 4ηΐ ργυρίον [6 Θρο την, 

ἱεγΓΔΠ., ΓΘ, ἈΘΓΘη,, οἱ ΟΠ 4155 Οχϑιϑίιηιὶ Γοοἱ, 

αυΐ ἃ [ὁ ΠΟ Αι 5. 51} δὲ ΟἸΆ ΠΟΙ ΠΟΥ οχί βίη - 

ἰυ5., «αἱ ΠΟ406 5]6 ἀσδίιϊ, 56 ἢ}}}Π}Δ ρόϑι α"ο ἰη τυ] 

δταιληι Θχοοσίίαν!, αἱ βυγνυϑ 6556 νυ, ΄υΐ Αἰλρὶς 

᾿ΟΔ5115, ΟΟηόρυίυΝ Οἱ ΟΟΟἰδ 05 511}, ΠΊΟΓΙΟΠΙ ρ:.5505 ἴυγ- 

Ῥ 5ϑ  πηδ 1}, Πυΐ οἰἰλπὶ ἴῃ 6110 ῥγὸ (6 δι} 0||οο,, φιΐ 

ϑρί γί πηι ἘΠ] ἸΔγρΊ (115 δι, 48} (6 γοση0 αἴ σΠ 8118 δύηι, 
αὐ] 1411 ρον ἶδὶ 01, φυΐ οαραϊ ταυμ 6556 νοὶ, φαὶ 
ΒΡΟΙ50}5 501}, γὸδιὶς, ἀθιη8, γδαϊχ, ὁδοᾶ, Ρυΐι5, ρὰ- 

δίοΓ, ΓΕΧ, [γαιθγ, 4] (6 ᾿δγαάθιη οἱ οοϊογδάσπι " οἰοσί, 

40} ὃχ 1Θηο γὶ5 δά ροιϊοϑίαίοιι ᾿ ᾿Ἰοἷ5. 6 οὐχὶ. Ομ 

ἴθ οἱ [5 μ᾽ υγὰ ἀΐσογα ρυβδοῖ, μἰ}}}} (416 αἰχὶ!. 56 
αυϊά ὃ ϑυϊυηι Ππὰ ργοίεϊε μοοοδίνν. ΗΟ νόγὸ {16 - 

οἰο ει οϑιθηαΐϊ δὲ Δηηογοι, 00 [6 ργυβαηπίιαν. Να - 
(6 δι πὶ ἀἰχὶι, Πι6 ἰμ ἰρπθιη μαγαίυπι νυ }}8, βοή, βα- 

ταίμμι ἀἰαϑοίο. ΡυγϊυΒαὺθ ἀϊοὶξ ψυαπδιη ἢ}}} ροοςανατγίη!, 

"046 ἴθ, ΟΠΙ ἃ ἀΐσεγα βυδιίηεὶ, δε ρα. Εἰ 
216 [105 }}105 νοοδιὶ 4] θη (δοαγυμῖ, υἱ ᾿ης οδίοἢ- 

ἀεγαὶ 56 ΓροίΘ δοουδάγθ. Θυϑηίο 6γσο βυρρ!ίείο [56 

ὙΕΓΡΔ ποη 5ἰμΐ ϑυυγὰ 2 δὲ α4ι8 οηΐπη ΠΟΙ ἶπ6ῖ ἃ 
4υο δαποῆοεϊο «ἤοοιι5 δ᾽ δσαγίουίδι νἱάθης., θη ἀ6- 

βρί οἷα, 0 5ἱ ἀσδρίεϊας,, Ἔχργουγαιυβ μοι εἰἶρσαι 

ἴῃ το γηι ἀοίοϊ, φυᾶπὶ ἀποθυβ να] {τ 05 δην οἷς 16- 

8{1}}}15 181} δυάϊγα : αυϊά πΠο5 ρα μι [οἱ0. οὐδα (6516 

(412 δυάϊδηθ8, 40:5 π6 υϊάσιῃ ἴυης ᾿Π| ἀΐσογαι, εἰδὶ 

ολυδβϑηι 'ρ56 δι: ἀοἴδηογα νοὶ ἢ Οιιοιὶ ὁηΐμ πυπ 

ΘΧΡΓΟΌΓΔΙΙΒ5 ἰὰ |Π|6 ἀϊοαὶ, 564 5656 ρμιιγζδηβ, οἱ ιἱ ὁ8- 
ἰαη αὶ 56 ΠΟ [Γυ5:Γὰ γα] δία οιυϑα ἀΐοογο, δὲ]6- 

οεαϊ6 α πιὲ, μαϊδιη ὁ81 δχ ο͵υδ ἰηφομθι.5 "δι οἰ οἰ ἐν. 

Νδηι δἱ δυργοῦγαγα νου βϑοὶ, 14 ὁπνἶω ἴῃ θυ 

ἁἀαυχίδδαῖ : πο δυΐοσιη ὁ8 50101}}) (ἶο!ὶ 4018 ραϑόυβ 

68ι. 

9. Τἰπηθᾶπ}}}8 ἰίδχυς,, ἀἰ οι, [86 διάϊγα νουθὰ. 
Νοη δϑί [0815 ἢ Υἱίᾶ : ἱπ|Ὸ ροίυ5 Ὡς Υἱίδ ἰυδὺδ 
οϑὶ, πεῖ Γὰ γ6ΓῸ Πποὴ ἰυ505 σιηϊ. ΕὐγΟ δυίϊδτη ποη ἰυϑι18 

ἰδιίιπι 65ὶ νἱία, 86 050} ἀοίογίογ. Νυι δΐῃ ἀδϑὶπὶϊ 

ἰν ΓΙβ πὶ, 804. πιάβιυπὶ ἰπίογι ἀλπηπιπὶ ἰδ, 4υΐ ΠΟΙ 
ἀΠΠ ΚΟ ΠΙΟΓ ΠΊΟΓΘΒ 5108 ΘΟΠΊΡΟΠΟΓΟ νυΐϊυπῃ!. [ἢ αυ0 Θηὶπι, 

4ι50., ἃ Ρῥιιογί8 ᾿μνάθπιθυ5 οἱ ἀυτηο8 «ΠΑ }}5 
αἰ ΠΟ, 4αὺ] ϑρ]οπἀϊάδθ σοπϑβίγυϊηυδβ τος 8 ἦ αι 
ἀἰϊοτγοηιία ἰμιαγ 1Π|05 ργαυάσδη!θ8 οἱ πο8 ἰδιιί!6 ουηνΐ- 

γδηιο8 Ὁ ΝΠ) ἃ, πἰδὶ ἦν ΄υληίυπι Ν).08 5001 οἷο μ]6- 

οἰθ 1 ἰὰ (Δοΐπιι5. Θυο 5ἱ ποπάσπι ΠΡ πη 6 ΓΟΡΌΠΙ 

ἢ Παἰ6 ἢ) Ῥαγδροἰιηυ8., ποῖ δδῖ τ γα πάυπι ; πομάυσῃ 

. ξο νουθα, δἰ εοπογθάφηι, ἀοδυνὶ ἰῃ Μογοὶ., δὰ [η ΑἸ}}5 

ΟΠΊΠΙΠ.5 ΠαϊνόηῖΓ. ΡΉΣΝ 
3. ΑἸ, ἐπ ραγεοὶραιοιιθνι μιοὶδ; ἤθτι πι4}6. 

Ἅ 
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οἷ δὰ νον πιδίαν 16 Π} ΘΟΓΝΘΠΪΏ18 : ΟΠΠΊ 811- 

[61 μΘΓν ΠΟΙ ἴπν15., ἔπ16} σα ηλι5. ᾿ς. Οἷα ΡαΘΡ 1 

δὐ86, Νῆπι οἱ Πὰ αυλη0 Υἱνὶ ΒΌΠΠ5. ἰγγΙἀοπλ5, 4185 
οαμὶ Ρθονὶ δϑοθιας. ΡιΠΔθ Ιηι15. Δ 6 }}}}5. ο58ὲ 120- 

γδηιὶ - [πὰ 5 οἱ ᾿τπ ἀφθογοηϊοφ,, ΒΟ ΤῊ ΪΠ115 αἰτι) 

δρεθαθιιν., φυτὰ 11 4υ πᾶσα, δορί ΘΟΠΒΙΙΆΗΙ. 

ογιι 6 βίαι πη ραγοιη! οἱ σαάιμ!, Πύ4)6 5] 518 - 
ΤΟΙ, πο ἷς τ} Π1ὰ οϑϑοπῖ, ααδιηἀιοίν νοῆι. {Π|Ὸ 

Ὁ 05. ἐροησ 4». Νὰ. Δ ΘΠ οἴνοη ἐροΓ6. ΠῸ 

μόϑϑθηῖ, πῆι 'ῃ 15 Πα ὐἴαγα αἰρηαν θῖν 4] βιρογ- 

Ἅτη. ομτΐοι ραιτίδιῃ : γουσιῃ π π05 ροι 5 ρυθ 11 

1Λ ἀοδιγυίηαϑ, δἰς 16 δΐτηο ἰΔ105 τοάθν» δ ὕνογι. Εἰ 

συσινααιποάιπ) π08, ἀυπὶ ρυογὶ ἰδ ΓΌΪ} ῥ]ογδηΐ, τῇ- 

ἀοπνυδ : 5ἷς δὲ ἰδεῖ, ΠΟ} 15 46 δι νογϑίο μα Δ) ΟΡΡ ΟΠ 5, 

"0 πὰ οιο ποι τἰάθηι, δα διΐμην ρ]ΟγΔῺ : αι" 3} 6ὺ- 

γι Ὼ νἰδόονα συμ ἰβογα! 006. μ] 6} 5001, ἃς αυΐα η}υ}- 

π|πὶ πο ἷ]5. ̓νἀ οὐ ἀοιν δ ητα Π). Θ΄τλ115 ΟΓσῸ νἱτ, 
{πτππ᾿|πόάποὸ τι} βθι ρθη 5, ἴῃ ἰϑρί ἢ ι5 οἱ Πἰσ ἢ ]5. ἃ]- 

{π|} ΒΔ Ρἰοη [65 Ὁ ϑηυθη0 ᾿υὐδιηι5 3 Αἰηαθ 181} 50- 

[πῇ ΠΔγθιμ 5 : πα δυο} ΠΟΒ. ἢ ΓΟ 1115. 58 }11- 

ἴοι ; ἃ6 φιοῃμα ηούαμ ριιδγὶ, οἴ ΠΟΡΙΟΟ 56. ̓λ 1015 

[5 ΠιὰΔῖς οὐἰαμη οομξαινν, ΘΠ ΓΙ551}}}5. νου ΓΙ 

δι ]ασοιὶ : δἷς δὲ 05 4 ἴῃ ἰἷ5 ἰοίυπ διυσίαμη σοηξα- 
᾿Ν 159 απ} ἃ ΠΟΡΪ5 ἰβεϊρ παν. ΓᾺΠῸ μ6 . ΟρΘγὰ 

οχίσειυγ,, {ἴὲ το ίσαγα ἢῸἢ ΒμΟΙΟΡΓΙΏΝ5., ΘΣΤΓΟΙΏΙΗ} 

Ἰποι 5 δ ρρ εἴη, Νοπιοημπα οὐἱτ {αὶ Πογοῖ,, οἰ τ ηϑὶ 

νοΐοῦ,, οἰἰατϑὶ [ΡΔΔΟΓ νῸ} ααὐν}δ ἈΠῸ 5. 5.6.8 Πρ ΟΠληΪᾶ 

ὡΠ δυθάσῃ!,, μα υΐομν ἐχ 1ΠΠ186 ρόγία αἴθγηὰ δύ 

ΡοΓροίαα. μηδ θ : ἃ ψαυ εἰἰδπν ραογίθ. δοοί 1, 

ὁ ψαογιηι ποα Ποιὰ μλΊΓοΝ5 ἡ Ἰυάίεγα 114 ρυοΓ ἃ 

ἐς πἰιούϊο το π, ᾿ρδοβήμ 1 ἀϑϑίἀπλβ ΔΟΓΥΠῺ 5 

εὐιρο! μι. ὅτ ἀὐΐοην εἰἰβοιθ ἰτὰ ΤΟΙ 56. ΠπΆυ6Γα : Ὁ 
{πο ᾿παχῖμ. δι ποιηίηι Θὐσημραγο Υυἱδοίυγ,, 

606. οἰν 9, 'ὼ τοὐϑΐυμν ἃ ποϑιμ5, ᾿ρϑίβαιθ ορ- 

μοράηι5 συϑιμοιπγητ6 νΟἸ 6 Γῖ5 δη πη νἱγίυ θη, οἱ ἰυὯ 6 

"ΝΑ χίπι6 θάγιμ ὙἹ ΠΠίθιη ἀσηϊίι γι 65. ῬΟΠΆ5 ΟΥῸ 

ἰὐος 68κὸ ΠΟ Π65 5 ἀδοίί σὰν (ἃ ἀναν ἃ, 566 

ἀς αἀϊν[ἰϊς [516 ραγι 8: ΟΧχ Πΐδοὺ ἀἀ10}}}}5. 4|}π|5 σου Ρ 6 - 

σαὶ ἀἰνι 85... ΠΙΆΓΘ Πανίθι5 γι ηϑιηοοί., (οὐ ΓΆΙῺ ΟΟἰκἢ, 

τ Π057116 41105 πόσοι 0 ι}}5 πιο 05 ἰ νοηΐμ:; ΘΔ δὶ 

ιοϑοίαιη αἰγυπὶ [8 [Δ ο] 65 ρο551} μιδίο ᾿υΟΓΑΓΙ ᾿ δ[{8- 

161} δι ρρομιδπιυ 8 ἔπ ΠΕΡ ἸοσΙ ἃ 6558 : ὩΟΓῸΒ 

οἰ" αἱ, 56 ΓΥΟΒ, οἱ 5 π| 1} 1 πλυ}14, Ὠι}Π]}.η06 511 ἢη 1.15 Γ6- 

"ὰ5 ἰῃ}ιδι}{| : ΔΙΊΘΓ ν ΓΟ :΄ αι ἀΐνοδ, νυπμάδι ἀοιη 8 

οἱ γ 88 δ Γδὰ ἈγροηίσΔη]06, ΘσΘη]5 γοσί Δ, ρ  ροΓου- 

416 [υνραΐ, ΦΟΓΟΒ Ουγαὶ, ἴῃ πο ΟΘ58:{4(6 ρυδῖ[05 50|νΔ], 

Αἰϊο5 ἃ νίπου ! 9 οχἰπιαὶ, δὰ πηοία 4 ἀϑηνδῖϊο5 ᾿ἰυ 6 νοὶ, 

ἰλᾳφῦθο 56 βιδροπάδηϊθ8 (6) ]οἷαϊ,, σαριϊνο8. ἃ ΠΟ 5 

Πθογοῖ. Οὐ υ8 ἜΡΓΟ ῥδγ(ἰῖ58 6586 τη Υ} 115 Ὁ Νοηάυιῃ 

᾿ληθῃ ἀδ [υἱ0Γ]8., 861 ἀ6 ργωϑεηι θυ Ιοαυυἰ 51} 115. 

()υλπι ἰσίτγ ρᾶγίοπι Δ ρ 6 6.1 ᾿πᾶνυ 15 ἢ Αἢ ἀὐυτΓιιπὶ 

οηζΓΟρΔηΓ[15.,. 8} Δ] οτυτ αἰ π)α165 50 ν 6 η{}5 ὁ 41 

ΔΡΓΟΒ ΘΠΊΘη1Ἶ 8, Δη 6}1}8 4υἱ 5656 ρογία πη) ἰυῃα0 σο- 

ποτὶ οοηϑιϊ υἷι 3 6058 αἱ πηυ}10 οἰγουπηάμτ 4ΠΓῸ,, Ὧἢ 

675 4υἱ τ 1116 ΙΔ} }}.5 σογοῃδῖαγ 5 ἢ ἠοη 1116 φυ! τη} 
56 105 651, αυ] ἀ6 ο5]0 δὰ σαὐογογυπὶ) δ ἢ [100 61] 

ἰἐποοηάϊξ, ἰδ νὸγοὸ 0) ὨΟὨλδ} , 56 ριογὸ οὐ ἀλη) 

δ ΟἿΟΣ, ΡΙΌΡΙΦΥ ΄ΗΟΥΜΗΙ ῬΤΟ[δο ἢ βωΐγξ, οἷς 

5, ΦΟΆΝΝΙΒ ΟΗΠΥΘΌΒΤΟΝΙ ΑΠΟΙΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ, 53 
5.1} }}15, Οπηπία Γτδίγι 60} 56 ι} 2 51 ναΓῸ οἰϊαπὶ {ι5ῖ6 
Ροευμπΐ5 ΟΠ 6 γα, γΓὸ5 δά ο γἰ ἴσια οἱ οχίγοηνα ἀ6- 

ΠἸοη(:Ὁ ὁδί : συλη! 0 “015 πο) ὑπι|516 ΟΟἸ]Π σ᾽, φυυπιοο 

ΠΟ ΟΠ 1} 4} 5 γί ἢλι15 [υογὶι ἢ 51 δυίθη Γ65 δίσυ 

δῖ. γἰ Ἰουϊα, οὐπ οἰΐιῃ 1115 δοσράδί οἱ ρσο!θηηδ δὶ γὸ- 

δ] Δι 5510, φυοὶ 1116 Ἰαεγγ 5 ἀΐσηυϑ [ὑεῖ αἱ νἱν 5 

οἱ πιογίιμι 7 

10. Οιίαμὲ μγαϑίοι υἱν πῃ ἰς υἱγο ροίϊοπίὶ εἰ ἰηαίο. 

--- 506} Δἴ! αυοῃα,, δὶ νἱβ, νἱγίυ 18. ρᾶγίοπι οχρίο- 

ΓΘΠ115. Πιμγϑιια ἈΠ πὶ 1. το ἢ ρλγηις ᾿ΙΟΠΙ ΘΠ, 

ἴ: Ροίθη ἴ σοῃϑευζυιη,. ΟΠλ1}}}}5 ἱπηρογαπίοῃ, ἀΐφ ἢ - 

ἰλ(6 πιάση {95 {{|}. Ρυ ΟΠ 6 δρίοπάϊάιπ μάΡοπ- 

ἰθπ}, θα] του} θη, ΠΙΟΙΟΓΟ5., ται υπη 6 οἰ πὴ 

ἡσόγα). ΔΠΟη ΠΟΟ Ἰπλσηυμπὶ νἱάσίν 6550 οἱ [ο[1οἷ- 

ἴἅ16 μία 5. σα, οἱ {Π| τυγοῦυη ΟΡρΟΙΔΠΔ15 Δ] 06 Γι 

ραιϊθίθι), 6 η., Ὠμ]6 πὶ. οἱ πηφηδηϊπηιαι : δς 

γΘΓῸ ἐπ} γ}}5 Πηρθίδιγ, νάρη]οι, οἱ ΘῈ ῬΑ ΘΠΙΟΥ 

[ἐγα!, δια 6 ἰ6Ρθη ἰθυ9 υοποάϊοα!, ὉΐδΓ, αὐυτϑο, 
Δ} ΓᾺ 115... ΠΟ. 1410 οἱ {6 18., 4η ἰἰὶς [τὰ ἀρ]6- 

οἰυ» ἢ Ανο. [6 5.1}}}}}5 681 68:1651}}08 υἱγίυ θὲ, 

4υ ἢ0}}10 δ} τοῖα τ θαμταγ, 116 δυΐδιη νϑϑίοα 

᾿Π 15, ἀ΄01 ποι Ὠγάνορίοο, ἀἰᾳπΦ δἀπιούυηι ἔι- 

τηθιιἱ 5. πύλη [εἶς Ὠλο θ0 ϑρ γι 3}}, 116 διίδπὶ μι6- 

ΤῸ μιυσοδιῃ ἰΠ ἀπ] δὲ σι ἰου]ο ἢ ουγ ἀἸίαπι 58}0}}8, ὦ 

. ᾿ιοῖηο Ῥ δὴ αὐοὰ 50} 15. ἴῃ ουγγὰ ν ἤ ΓΒ ἢ δὲ. αιοά 

[6 {γᾺ  ἶν πη] ον ἢ ἤυρσυῃι ἢ σαι ἢὸς 3 ροῦν ἢν 

᾿ 615. δἱ ἴῃ βαχὶβ υἱ0Γ6 65]. Αἥτ᾿ 4υΐα τπαφηϊ το [568 

γόϑι Ὁ οι γόϑρίος {ΠΠπ|ν νἱγίαϊα νοϑι ϑηζογα νἱςα 

διμίοίαη, δἱ 6 νἱ{6015. Γςὲ πὸ μιΓ10 δ] πὶ, ΠΠ πη πὰ 

γ6ΓῸ ἃγυοτὶ μι !οἰγαιη δηλ 6} [τ οίαηι, 48} πηυϊίλι 

Βῃδοίδη 5 ἰυἰἰπὶ αὔδθγαι. Τὰ αυϊίδιι ναγιπίυπι 
Θβοδι Οἰγου πη [οΓβ., 41406 {ἰπσάγυι, 4. 51 (6 ζσΓα- 

αἰληῖυν, οἷο (6 οα υκαίπι ὁγηάαῖι γοι ρηῖ. Ναῖη 

νοϑι γον ίιπι, λυ υιηι οἱ ἀγσοιίυἢν, ἈΠῸ αἰ ἢ γοΓ- 

λυ πη [115 οουϑίαι, δία ἰοῦσα οἱ μιν! ἐδῖ, [16 - 

ΓΙΠΏΠΖΙ6 (οΓΓὰ,, οἱ θΓΒΊΟΓΘα Ὠ}Π}} : αυϊ ἃιίδην νγίαϊα 

Εἰγοιπι οΓ δία", [αἴθ ὴι αι νοϑίθι), 4} πο πηοάο 

(ἰη6 8, 580Δ πὸ Π)ΟΓΒ 4 ἀθιὴ ἰμδα ᾿ΔΠολοΙαΡὸ να] θοαὶ : 

οι πιὸ φυμίοην θγο. ΝΘ. ὁπ} 5 δια} νἱτία- 

ἰὁ5 6χ ἰογνα δχυρθϊ) ἢ ἀυσιμη!, 5801 δὶ [Γιοίας 

ΒΡ ἾΓ5.: ΠΟ ΡΙΟΡΙΟΓ νου ΟΥἿ πο ραίομβ : δηι 

1} 61}}0 ᾿)} δῖ 01} νοϑιηθι ἃ ἰσχυθ!αγ,, θὲ πος ιἰ- 

Π0 8... ΠΕῈΟ νΟΙ 5, Π66 ΔΙ ΄υ ἃ δι 6 ὁκ1. Οὐ ἰσίτυτ, 
411:050., 106 15, Οἰν᾽ ο},. Δ) ΡΔΉΡΟΓΘΙ 6556 9 Δ) μὺ- 

τ 160}, Δ. ΠΟΥ 1} 556 ἢ. τ {τ τ᾿ Ο ἢ τῶ, 8. 

[ποιη ὀχρογίγὶ ἢ Ῥγοσι ιθῖο., ἰμ ᾿θ ΓΟ, ἀἰοΠςὶ 5, 

αν. Π|54η6 νίνογ. 5. ογσῸ ΓῸΒ ᾿ρϑὴθν ΠΟΙ ΠΟΙ να" 

Π189 (ον τὰ ἀπ [ΟΓγρι δ ΓΟ ΠΟ.15, σα] πὶ 16 ἐγ ν[0Γ 

δ {οι ργαδϑιηἶα ἀπ ΓᾺ 58:1, Πἃ νόγο, γὸβ ἰπης 

"01:8, ἤγπνο, φαιν π0.} ΔΌΓΙΪ ρυδδίηϊ. 11:6 μο5 ἰφὶ- 

ἴὰΓ οἴ} διιἀ0 «ΕἸ ἰαιη5., ει οἱ ἃ ἀπ} ργιοβοη- 

ἐἰὰ} γόγι ἰἰρ γι γ,, οἱ ἃ ἰγαη αν ρογίυιη 

ΔρΡΡΟΙ δι 65, οὐ ἢ}0}115 Θ ΓΟ  εἶ5 οἱ ἐμοί ΠΠλὺ5 616 6- 

ΠΙΟΘΥ πὰ; ΟΡίθι5 ΠΣ ΔρρΑΓΘΔΏ 5. : 4ιυΐθιθ υἱϊηδα, 

ΟΠΊΠ65 μἰοιΐ 4 μονγομάϊμῃ (τ υη αὶ δἀθαςι!,, τορηυπι 
Οὐ ΟΓᾺ ΠῚ ΘΟ ΦΟ4ΙΔῸΓ συλ οἱ ηνἰδογ  ουγι ΐα Ὀοιηϊηὶ 
ποβίγὶ δοϑυ (γαῖ, οὐ] φίογία οἱ ἐπηρογίιιπι ἰῃ βόθρου] 

ΒΟ Ό ]ογιπη. Απηθη. 

1. Ουἱύμπη), οἱ ἐπί δηι. 
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οἰχίας οἰκοδομοῦντες; τί δὲ ἀριστοποιουμένων αὑτῶν 

ἡμεῖς οἱ τρυφῶντες; Οὐδὲν, πλὴν ὅτον μετὰ χολάσεως 

ταῦτα πράττομεν. Εἰ δὲ οὐδέπω συνορῶμεν τὴν εὐτέλειαν 

τῶν γινομένων, θαυμαστὸν οὐδέν" οὕπω γὰρ ἄνδρες γε- 

γόναμεν᾽ ὅταν δὲ γενώμεθα, εἰσόμεθα ὅτι ταῦτα πάντα δ' 

παιδιχά. Ἐπεὶ χαὶ ἐχείνων γινόμενοι ἄνδρες χαταγελῶ- 

μεν παῖδες δὲ ὄντες περισπούδαστα νομίζομεν εἶναι, 

χαὶ ὄστραχα χαὶ πηλὸν συνάγοντες, τῶν τοὺς μεγάλους 

ἀνιστώντων περιθόλους οὐχ ἔλαττον φρονοῦμεν. ᾿Αλλ᾽ 

ὅμως εὐθέως ἀπόλλυται καὶ χαταπίπτει, καὶ οὔτε ἑστῶτά 

που" χρήσιμα γένοιτ᾽ ἂν ἡμῖν, ὥσπερ οὖν οὐδὲ αὗται 

αἱ λαμπραὶ οἰκίαι. Τὸν γὰρ τοῦ οὐρανοῦ πολίτην οὐχ ἂν 

δύναιντο δέξασθαι, οὐδ᾽ ἂν ἀνάσχοιτο μεῖναι δ“ ἐν αὐταῖς 

ὁ τὴν ἄνω πατρίδα ἔχων" ἀλλ᾽ ὥσπερ ἡμεῖς τοῖ: ποσὶ 

ταῦτα [397] χαθαιροῦμεν, οὕτω χάχεϊνος τῷ φρονήματι 

χαταστρέφει. Καὶ χαθάπερ ἡμεῖς τῶν παίδων ἐπὶ τῇ χα- 

ταστροςἣ χλαιόντων χαταγελῶμεν" οὕτω καὶ οὗτοι, ταῦτα 

ὀδυρομένων ἡμῶν, οὐ γελῶσι μόνην, ἀλλὰ καὶ χλαίουσιν" 

ἐπειδὴ καὶ συμπαθῆ αὑτῶν τὰ σπλάγχνα, χαὶ πολλὴ ἐν- 

τεῦθεν ἡ βλάδη. Γενώμεθα τοίνυν ἄνδρες. Μέχρι τίνος 

γαμαὶ συρόμεθα, ἐπὶ λίθοις καὶ ξύλοις μέγα φρονοῦντες; 

μέχρι τίνος παίξομεν; Καὶ εἴθε μόνον ἐπαίζομεν " νυνὶ 

δὲ χαὶ τὴν ἑαυτῶν προδίδομεν σῳτηρίαν " χαὶ χαθάπερ 

τὰ παιδία, ὅταν τὴν ἐν τούτοις σχολὴν ἀγάγῃ δ᾽ τῶν 

γραμμάτων ἀμελήσαντα, ἐσχάτας ὑπομένουσι πληγάς" 

οὕτω χαὶ ἡμεῖς ἐν τούτοις ἅπασαν τὴν σπουδὴν χκατα- 

ναλίσχοντες, χαὶ τὰ πνευματικὰ ἀπαιτούμενοι μαθή- 

ματα τότε "" διὰ τῶν ἔργων, χαὶ οὐχ ἔχοντες παρασχεῖν, 

τὴν ἐσχάτην δώπομεν τιμωρίαν. Καὶ οὐδεὶς ὁ ἐξαιρού- 

μενος δ᾽" χἂν πατὴρ ἢ. χἂν ἀδελφὸς, χὰἂν ὁστισοῦν. ᾿Αλλὰ 

καῦτα μὲν οἰχήδεται πάντα, ἡ δὲ ἐξ αὐτῶν γινομένη βά- 

σανος ἀθάνατος μένει καὶ διηνεχής ᾿ ὅπερ οὖν χαὶ ἐπὶ 

τῶν παίδων γίνεται, τὰ μὲν παιδιχὰ ἀθύρματα τοῦ πα- 

τρὸς διὰ τὴν ῥᾳθυμίαν αὐτῶν τέλεον ἀφανίξοντος, αὐτοὺς 

δὲ εἰς τὸ χλαίειν διηνεχῶς χαθιστῶντος. Ἰζαὶ ἵνα μάθης, 

ὅτι ταῦτα τοιαῦτά ἐστίν, ὃ μάλιστα πάντων εἶναι δοχεῖ 

περισπούδαστον, τὸν πλοῦτον εἰς μέσον ἀγάγωμεν, χαὶ 

ἀντιθῶμεν αὐτῷ ψυχῆς ἀρετὴν ἣν ἂν θέλῃ, χαὶ τότε αὖ- 

ποῦ μάλιστα ὄψει τὴν εὐτέλειαν. θῶμεν τοίνυν ἀνθρώπους 

εἶναι δύο" χαὶ οὔπω λέγω περὶ πλεονεξίας, ἀλλὰ περὶ 

διχαίυυ πλούτου τέως" χαὶ τῶν δύο τούτων, ὁ μὲν συνα- 

γέτω “1 χρήματα, χαὶ πλείτω θάλατταν, χαὶ γεωργείτω 

γῆν, καὶ πολλοὺς ἑτέρους ἐμπορίας εὑρισχέτω τρόπους" 

χαίτοιγε οὐκ οἶδα εἰ ταῦτα ποιῶν δύναται διχαίως χερ- 

δαίνειν' πλὴν ἀλλ᾽ ἔστω χαὶ ὑποχείσθω δέχαια χέρδη χερ- 

δαίνειν αὐτὸν, χαὶ ἀγροὺς ὠνεῖσθαι "5 χαὶ ἀνδράποδα χαὶ 

ξσα τοιαῦτα, καὶ μηδεμία προσέστω τούτοις ἀδιχία " ὁ 

δὲ ἕτερός τις “ τοσαῦτα χεχτη μένος, πωλείτω ἀγροὺς, 

“-ωλείτω οἰχίας, χαὶ σχεύη χρυσᾶ χαὶ ἀργυρᾶ, καὶ παρε- 

χέτω τοῖς δεομένοις, ἐπαρχείτω τοῖς πενομένοις, θερα- 

πευέτω νοσοῦντας, τοὺς ἐν ἀνάγχῃ λνυέτω, τοὺς ἀπὸ 

δεσμῶν 75 ἐχδαλλέτω, τοὺς ἐν μετάλλοις ἐλευθερούτω, 

τοὺς ἀπὸ βρόχων' χαταγέτω, τοὺς αἰχμαλώτους λνέτω 

τῆς τιμωρίας. Τίνος οὖν βούλεσθε μερίδος 7" εἶνα:; Καὶ 

οὐδέπω τὰ μέλλοντα, ἀλλὰ τέως τὰ ἐνταῦθα εἰρήχαμεν. 

Τίνος οὖν εἶναι: βούλεσθε ; τοῦ συνάγοντος χρυσίον, ἣ τοῦ 

λύοντος συμφοράς; τοῦ τοὺς ἀγροὺς ὠνουμένου, ἣ τοῦ 

λιμένα κατασχευάξοντος ἑαυτὸν τῇ τῶν ἀνθρώπων φύ- 

ὁ: πάντα οιη. ἃ. Β. Ὁ. Ε. “3 ποὺ οἰ". Α. Β. ΚΕ, 
τε ἃ. Ε. τότε διὰ) τὰ τέλεια ΜοτΓ. διὰ οπι. (. 
Εαά. ρ. Ρ. προσίτω ἐν π βὰν κα Ο. νὴ ἊΝ 
δεσμὰ Α. 1! ἀπὸ βρόχων) ἐπὶ βρόχον Ἀ. τῆς μὲ 

Ρ. ἘΡΊΕΡΕ ΑΔΣ ΤΙ Α.Β. "" φύσει Α. (Ὁ. Ὁ. Ἑ Ὗ 
οὐδὲ σχώληξ ἔἀά. 
βήματος παραστάνταξ, τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΠΟΜΙ,. ΧΧΗΠ. αἱ. ΧΧΙΥ. 

5 μεῖΐνας ΜοΥ. Βεη. 
66 ἐξαιρούμενος] 844. ἔσται ἃ. 57) συναγαγέτω Ε΄. “5 ὠνε 

νυρῷ 

ὅ90 

σει; τοῦ τὸ πολὺ περιδεῦλτ μένου χρυσίον, ἢ τοῦ μυρίαις 

εὐφημίαις ἐστεφανωμένου; Οὐχὸ μὲν ἀγγέλῳ τινὶ προσέοι.- 

χεν ἐξ οὐρανοῦ χαταθάντι πρὸς τὴν τῶν λοιπῶν ἀνυ- 

θρώπων διόρθωσιν, ὁ δὲ οὐδὲ ἀνθρώπῳ, ἀλλὰ παιδίῳ 

τινὶ μάτην χαὶ ἁπλῶς πάντα συνάγοντι ; Εἰ [298] δὲ τὸ 

δικαίως χρηματίζεσθαι οὕτω καταγέλαστον, χαὶ ἀνοίας 
ἐσχάτης ὅταν μηδὲ τὸ δικαίως προσῇ, πῶς οὐ πάντων 

ἀθλιώτερος ὁ τοιοῦτος ; Εἰ γὰρ ὁ γέλως τοσοῦτος, ὅταν 

χαὶ γέεννα προσῇ χαὶ βασιλείας ἔχπτωσις, πόσων ἄν εἴη 

θρήνων ἄξιος, καὶ ζῶν χαὶ τετελευτηχώς; 

ν΄. ᾿Αλλὰ χαὶ ἕτερον βούλει" τῆς ἀρετῆς μεταχειρι- 

σώμεθα μέρος ; Οὐχοῦν ἀγάγωμεν πάλιν ἕτερον ἄνθρω- 

πον ἐν δυναστείᾳ ὄντα, πᾶσιν ἐπιτάττοντα, ἀξίωμα περι- 

θεθλημένον μέγα, κήρυχα ἔχοντα λαμπρὸν καὶ ζώνην 

χαὶ ῥαθδούχους. χαὶ πολὺν τὸν τῆς θεραπείας χδρόν. 

Οὐχὶ δοχεῖ τοῦτο μέγα εἶναι χαὶ μαχαριστόν ; Φέρε οὖν, 

χαὶ τούτῳ πάλιν ἀντιθῶμεν ἕτερον, τὸν ἀνεξίχαχον χαὶ 

πρᾷον χαὶ ταπεινὸν χαὶ μαχρόθυμον " χαὶ οὗτος ὑθρι- 

ζέσθω, τυπτέσθω, χαὶ φερέτω εὐχόλως, χαὶ τοὺς τὰ 

τοιαῦτα ποιοῦντας εὐλογείτω. Τίς οὖν ὁ θαυμαστὸς, 

εἰπέ μοι; ὁ πεφυσιωμένος χαὶ φλεγμαίνων, ἣ ὁ χατε- 

σταλμένος; Οὐχὶ ὁ μὲν ἔοιχε πάλιν ταῖς ἄνω δυνάμεσι 

ταῖς πολλὴν ἐχούσαις τὴν ἀπάθειαν, ὁ δὲ φύσῃ ᾽" σπωμένῃ, 

ἢ ὕδερον ἀνθρώπῳ ἔχοντι, χαὶ πολλὴν τὴν φλεγμονῆν; καὶ 

ὁ μὲν ἰατρῷ πνευματιχῷ, ὁ δὲ τὰς γνάθους φυσῶντ: 

παιδίῳ καταγελάστῳ; Τί γὰρ μέγα φρονεῖς, ἄνθρωπε ; 

ὅτι ὑψτλὺὸς ἐπὶ ὀχήματος φέρῃ ; ὅτι σε ζεῦγος ἡμιόνων 

ἔλχει; Καὶ τί τοῦτο ; Τοῦτο γὰρ χαὶ ἐπὶ ξύλων χαὶ ἐπὶ 

λίθων γινόμενον ἴδοι τις ἄν. ᾿Αλλ᾽ ὅτι χαλὰ περιθέῤλησαι 

ἱμάτια ; ̓Αλλ᾽ ὄρα τὸν ἀρετὴν ἀντὶ ἱματίων ἐνδεδυμένον, 

χαὶ ὄψει σαυτὸν μὲν χόρτῳ ἐοιχότα σηπομένῳ, ἐχεῖνον 

δὲ δένδρῳ θαυμαστὸν φέροντι χαρπὸν, καὶ πολλὴν τοῖς 

ὁρῶσι παρέχοντι τὴν εὐφροσύνην. Σὺ μὲν γὰρ τροφὴν 

σχωλήχων περιφέρεις χαὶ σητῶν, οἵ, ἂν ἐπιθῶνταί σοι, 

ταχέως σε γυμνὸν ποιήσουσι τοῦ χόσμου τούτου " (χα) 

γὰρ χαὶ ἱμάτια καὶ χρυσὸς καὶ ἄργυρος, τὰ μὲν σχωλή- 

χων νήματα, τὰ ὃς γῆ καὶ χόνις, χαὶ πάλιν γῇ, χαὶ πλέον 

οὐδέν") ὁ δὲ ἀρετὴν περιδεδλημένος τοιαύτην ἔχει στολὴν, 

ἣν οὐ μόνον σῆτες, ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτὸς ὁ θάνατος λυμήνασῦαι 

δύναται" καὶ μάλα εἰκότως. Οὐ γὰρ ἀπὸ γῆς ἔχουσι τὴν 
ἀρχὴν αὗται τῆς ψυχῆς αἱ ἀρεταὶ, ἀλλὰ πνεύματός 
εἰσι καρπός" διὸ οὐδὲ σχωλήχων ὑπόχεινται στόμασ!. Καὶ 
γὰρ ἐν οὐρανῷ τὰ ἱμάτια ταῦτα ὑφαίνεται, ὅπου οὐ σῆς, 
οὐ σχώληξ 15:19. οὐχ ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδέν. Τί τοίνυν 

βέλτιον. εἰπέ μοι; πλουτεῖν, ἣ πένεσθαι; ἐν δυναστείᾳ 

εἶναι, ἣ ἐν ἀτιμίᾳ; ἐν τρυφῇ, ἣ ἐν λιμῷ; Εὔδηλον, ὅτ' 
ἐν τιμῇ, χαὶ τρυφῇ, χαὶ πλούτῳ. Οὐχοὺν εἰ τὰ πράγματα 

βούλει, χαὶ μὴ τὰ ὀνόματα, τὴν γῆν ἀφεὶς χαὶ τὰ ἐν αὐ- 

τῇ, μεθορμίζου πρὸς τὸν οὐρανόν" τὰ μὲν γὰρ ἐνταῦθα 
σχιὰ, τὰ δὲ ἐχεῖ πράγματα ἀχίνητα, καὶ πεπηγότα χαι 
πᾶσιν ἀχείρωτα. ᾿Ελώμεθα τοίνυν αὐτὰ μετὰ ἀχριδείας 

ἁπάσης, ἵνα χαὶ τοῦ θορζδου τῶν ἐνταῦθα [1:99] ἀπαλ- 

λαγῶμεν, καὶ πρὸς τὸν γαληνὸν ἐχεῖνον καταπλεύσαντες 

λιμένα, μετὰ πολλῶν τῶν φορτίων φανῶμεν, χαὶ ἀφάτου 
τοῦ 7 τῆς ἐλεημοσύνης πλούτου ᾿ οὗ γένοιτο πάντας 
ἡμᾶς 5 ἐπιτυχεῖν, χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἢ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

“4 γῇ. Α. οἱ οοτγ. ἢ. “ 61} πά 
σθω 

“τις δὶ ΔῸΣ Ὁ. ἕτερος δέ τις (οπι. ὁ) Ε. 19 ἀπὸ δεσμῶν) ὑπὸ 
δος Ἐ΄. 
πῳ] ἄνω Β. ἄνωθεν ΓΕ. 

1 χοῦ οι. ἃ. 6. ἢ. Ε. ἀφάτου τῆς ἐλ. τοῦ πλ. Β. 
Τ Εαά, Νοη ἀφρποβουηί ᾿πίογρο. ΠΌΠπι. ΧΧΙΥ. 

12 εἰ βούλει Α. Ο. Ὁ. ᾿Αλλὰ βούλει χαὶ ἕτερον Κ΄. 
Ἴ8.16 ὑφαίνονται, ὅπου οὐδὲ σὴς, 

18. ἡμᾶς] 4.4. πλήρεις ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ 
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ΟΜΙΛΙΑ ΚΔ’. 

Οὺὑ πᾶς ὁ «Ἰέγων μοι, Κύριε, Κύριδ, εἰσε.εύσεται εἰς 
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀ.1.1: ὁ ποιῶν τὸ θέ- 
«ἴημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐραγοῖς. 

α'. Διὰ τί μὴ εἵπεν, ᾿Αλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τὸ ἐμόν ; 
υτι τέως ἀγαπητὸν ἣν καὶ τοῦτο πρότερον δέξασθαι" χαὶ 
γὰρ πολὺ μέγα ἣν πρὸς τὴν ἀσθένειαν τὴν ἐχείνων. 
"Ἄλλως δὲ χαὶ τοῦτο δι᾽ ἐχείνον ἠνίξατο. Μετὰ δὲ τούτων 

χἀχεῖνο ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι οὐδέ ἐστιν ἕτερον θέλημα τοῦ 79." 
Υἱοῦ παρὰ τὸ τοῦ Πατρός. Ἐνταῦθα δέ μοι τῶν Ἰουδαίων 
μάλιστα χαθάπτεσθαι δοχεῖ, ἐν τοῖς δόγμασι τιθεμένων 
τὸ πᾶν, χαὶ τοῦ βίου πρόνοιαν οὐδεμίαν ποιουμένων. 

Διὸ χαὶ ὁ Παῦλος αὐτοῖς ἐγχαλεῖ λέγων " δὲ σὺ ᾿Ἰου- 
δαῖος ἑπονομάζῃ, καὶ ἑπαναπαύῃ τῷ γόμῳ, καὶ χαυ- 

χᾶσαι ἐν Θεῷ, καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα 5'" ἀλλ᾽ οὐδέν 

σοι πλέον ἐντεῦθεν, ὅταν ἣἧ τοῦ βίου χαὶ τῶν ἔργων ἐπί- 
δειξις μὴ παρῇ. Αὐτὸς δὲ οὐ 5" μέχοι τούτων ἔστη, ἀλλὰ 
χαὶ τὸ πολλῷᾷ πλέον εἶπε. Πο.1.1ο) γὰρ ἐροῦσί μοι ἕν 
ἐχείγῃ τῇ ἡμέρᾳ" Κύριε, Κύριδ, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι 
προδφητεύσαμεν; Οὐ γὰρ δὴ μόνον, φησὶν, ὁ πίστιν 
ἔχων, τοῦ βίου ἡμελημένον, τῶν οὐρανῶν ἐχθάλλεται, 
ἀλλὰ χἂν μετὰ τῆς πίστεως σημεῖα πολλὰ πεποιηχὼς ἧ, 
καὶ οὐδὲν ἀγαθὸν ἐργασάμενος, χαὶ οὗτος δ᾽ ὁμοίω: τῶν 
ἱερῶν εἴργεται προθύρων ἐχείνων. Πο.1.ἰοὶ γὰρ ἐροῦσί 
(οι ἐν ἐχείνῃ τῃ ἡμέρᾳ" Κύριε, Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀγνό- 
ματι προεφητεύσαμεν ; Ἱρᾷς πῶς λανθανόντως ἑαυτὸν 

συνεισάγει λοιπὸν, ἐπειδὴ τὴν πᾶσαν ἀπήρτιδε δημηγο- 
ρίαν, χαὶ δείχνυσιν ἑαυτὸν ὄντα χριτήν ; Ὅτι μὲν γὰρ 
χόλασις ἐχδέξεται τοὺς ἁμαρτάνοντας, ἕν τοῖς ἔμπρο- 
σεν ἔδειξε" τίς δὲ χαὶ δ" ὁ χολάζων, ἐνταῦθα λοιπὸν 
ἐκχαλύπτει, Καὶ οὐχ εἶπε φανερῶς, ὅτι Ἐγώ εἶμι" 
ἀλλὰ Πο.1.1οἱ ἐροῦσί μοι, τὸ αὐτὸ τοῦτο πάλιν χατα-’ 
σχευάζων. Εἰ γὰρ μὴ αὐτὸς ἣν ὁ χριτὴς, πῶς ἂν πρὸς 
αὑτοὺς εἶπε’ Καὶ τότε ὁμοιϊιογήσω αὐτοῖς " Ἁποχω- 

. ρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς ; Οὐχὶ μόνον ἐν 
τῷ χαιρῷ τῆς χρίσεως, ἀλλ᾽ οὐδὲ τότε, ἡνίχα ἐθαυμα- 
πουργεῖτε, φησί. Διὰ τοῦτο χαὶ τοῖ: μαθηταῖς ἔλεγε" 
Μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ δαιμόγια ὑμῖν ὑποτάσσεται, 
ἀ.1.1᾽ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν γέγραπται ἐν τοῖς οὐρα-. 

γοῖς. Καὶ πανταχοῦ πολλὴν χελεύει τοῦ βίου σπουδὴν 
ποιεῖσθαι. Οὐ γὰρ ἔστιν [900] ἄνθρωπον ὀρθῶς βιοῦντα, 
χαὶ πάντων ἀπηλλαγμένον τῶν παθῶν, περιοφθῆναΐ 
ποτε" ἀλλὰ χἂν πλανώμενος τύχῃ, ταχέως αὐτὸν ὁ Θεὸς 

πρὺς τὴν ἀλήθειαν ἐπισπάσεται. ᾿Αλλ᾽ εἰσί τινες οἵ φα- 
σιν, ὅτι ψευδόμενοι οὗτοι ταῦτα ἔλεγον διόπερ οὐδὲ 
ἐσώθτ σαν, φησίν. Οὐχοῦν τὸ ἐναντίον οὗ βούλεται χατα- 
σχευάζει. Καὶ γὰρ βούλεται ἐνταῦθα δεῖξαι, ὅτι ἧ πί- 
ατις οὐδὲν ἰσχύει χωρὶς ἔργων 85. Εἶτα ἐπιτείνων αὐ- 
τὰ δ΄, προσέθηχε χαὶ τὰ σημεῖα" δηλῶν ὅτι οὐ μόνον 
ἢ πίστις, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡ τῶν σημείων ἐπίδειξις ὀνίνησί τι 
τὸν θαυματουργοῦντα ἀρετῆς χωρίς. Εἰ δὲ μὴ ἐποίησαν, 
πῶς ἂν ἐδυνήθη τοῦτο 57 συστῆναι ἐνταῦθα: Ἄλλως δὲ 

οὐδ᾽ ἂν ἐτόλμησαν, τῆς χρίσεως παρούσης, πρὸς αὐτὸν 
καῦτα εἰπεῖν. Καὶ αὐτὴ δὲ ἡ ἀπόχρισις, χαὶ τὸ χατ᾽ 

ἐρώτησιν λέγειν, δείχνυσιν αὑτοὺς πεποιηχότας. Ἐπειδὴ 
γζὰο ἐναντίον τῇ προσδοχίᾳ τὸ τέλος εἶδον, χαὶ ἐνταῦθα 
μὲν θαυμαστοὶ ἧσαν παρὰ πᾶσι θαυματουργοῦντες, ἐχεῖ 
δὲ ὁρῶσιν 55 ἑαυτοὺς λοιπὸν χολαζομένους, ὡς ἐχπλητ- 

79.890 τοῦ υἱοῦ] τὸ υἱοῦ Α. τὸ τοῦ υἱοῦ Εἀὰἀ. 5, θέλη 
82 οὕτως Β. ἢ. Κ΄. προθύρων) θυρῶν Εαά. 

8 
οὐδὲ Εά. 
δ ταῦτα 6. συστῆναι] στῆναι Κ᾽, 

. ρ.ρ. Καὶ τινὲς μὲν Βαά. 
᾽5 χάρισμα (. τὰ χαρίσματα Β. Ε΄. Ε. 

ὁρῶντες Α. 

μα) 

δ᾽ Κύριε, Κύριε Β. οὐχὶ τῷ Ε΄. οὐ τῷ Α. Β. 
ν᾽ μετεθάλλοντο Δ. (ἡ. Ε. Ερ. χκατεδάλλοντο Β. 

ϑὲ εἰς αὐτὸν οιη. Β. ἃ. ὃ. Ε. 

τόμενοι χαὶ θαυμάζοντες λέγουσι" Κύριε 35, οὐχὶ ἐν τῷ 
σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν; πῶς οὖν ἡμᾶς ἀπο- 
στρέφῃ νῦν; τί βούλεται τὸ ξένον καὶ παράδοξον τοῦτο 
τέλος  ᾿Αλλ᾽ ἐχεῖνοι μὲν θαυμάζουσιν, ὅτι τοιαῦτα θαυ- 

ματουργήσαντες ἐχολάσθησαν- σὺ ὃὲ μὴ θαύμαζε. Ἢ 
γὰρ χάρις πᾶσα τῆς τοῦ δεδωχότος δωρεᾶς" ἐχεῖνοι δὲ 
οὐδὲν παρ᾽ ἑαυτῶν εἰσήνεγχαν᾽ διὸ χαὶ χολάζεσθαι δέ- 

χκαιοι͵ ὅτι περὶ τὸν οὕτω τιμήσαντα, ὡς καὶ ἀναξίοις 
δοῦναι τὴν χάριν, ἀγνώμονες γεγόνασι καὶ ἀναΐασθητοι. 
ΤΙ οὖν, φησὶν, ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, τοιαῦτα "5 
ἐποίουν ; Τινὲς μέν φασιν, ὅτι οὐχ ἐν τῷ χαιρῷ, ἐν ᾧ 
ταῦτα ἐθαυματούργουν, χαὶ ἡνόμουν, ἀλλ᾽ ὕστερον με- 
τεθάλοντο "', χαὶ τὴν ἀνομίαν ἐποίουν. ᾿Αλλ᾽ ἐὰν τοῦτο 
ἧ, πάλιν τὸ σπουδαζόμενον οὐχ ἵσταται. Ὃ γὰρ δεῖξαι 
ἐσπούδαχε, τοῦτό ἐστιν’ ὅτι οὔτε πίστις, οὔτε θαύματα 
ἰσχύει, βίου μὴ παρόντος" ὅπερ οὖν καὶ ὁ Παῦλος ἔλεγεν" 
Ἑὰν ἔχω πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάγειν, καὶ εἰδῶ 
τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, ἀγάπην 
δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἶμι. Τίνες οὖν εἰσιν οὗτοι; φητί. 
Πολλοὶ τῶν πιστευσάντων ἔλαθον χαρίσματα, οἷος ἣν ὁ 
τὰ δαιμόνια ἐχδάλλων. χαὶ οὐχ ὧν μετ᾽ αὐτοῦ, οἷος ἣν 
ὁ Ἰούδας" χαὶ γὰρ χαὶ οὗτος, πονηρὸς ὧν, γάρισμα " 
εἶχε. Καὶ ἐν τῇ Παλαιᾷ δὲ τοῦτο εὕροι τις ἂν, εἰς ἀν- 
αξίους τὴν χάριν ἐνεργήσασαν πολλάχις, ἵνα ἑτέρους 
εὐεργετήσῃ. Ἐπειδὴ γὰρ οὐ πάντες πρὸς πάντα ἐπιτη- 
δείως εἶχον, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἦσαν βίου καθαροῦ, πίστιν δὲ 
οὐ τοσαύτην εἶχον, οἱ δὲ τοὐναντίον' κἀκείνους διὰ τού- 
τῶν προτρέπει, ὥστε πολλὴν ἐπιδείξασθαι πίστιν, χαὶ 
τούτους διὰ τῆς ἀφάτου ταύτης δωρεᾶς ὥστε γενέσθαι 
βελτίους ἐξεχαλεῖτο. 

β΄. Διὸ χαὶ μετὰ πολλῆς τῆς δαφιλείας τὴν χάριν δίδου. 

Δυγάμεις γὰρ, φησὶ, πο.1:1ὰς ἐποιήσαμεν. ᾿Α...1 ὁμο- 
«.λογήσω αὐτοῖς τότε, [501] ὅτι Οὐχ οἷδα ὑμᾶς. Νὺν 

μὲν γὰρ νομίζουσιν εἶναί μοι φίλοι" τότε δὲ εἴσονται, ὅτι 
οὐχ ὡς φίλοις ἔδωχα. Καὶ τί θαυμάζεις εἰ ἀνδράσι πε- 

πιστευχόσι μὲν εἰς αὐτὸν, βίον δὲ οὐχ ἔχουσι τῇ πίστει 
συμθαίνοντα, χαρίσματα 5") δέδωχεν, ὅπου γε χαὶ εἰς 
τοὺς ἀμφοτέρων τούτων ἐχπεπτωχότας εὑρίσχεται ἔνερ- 
γῶν; Καὶ γὰρ ὁ Βαλαὰμ χαὶ πίστεως χαὶ πολιτείας 

ἀρίπτης ἀλλότριος ἣν" ἀλλ᾽ ὅμως ἐνήργησεν εἰς αὖ - 
τὸν 3" ἡ χάρις διὰ τὴν ἑτέρων οἰχονομέαν. Καὶ ὁ Φαραὼ 
τοιοῦτος" ἀλλ᾽ ὅμως χἀκείνῳ τὰ μέλλοντα ἔδειξε. Καὶ ὁ 

Ναθδουχοδονόσορ παρανομώτατος, χαὶ τούτῳ πάλιν τὰ 
μετὰ πολλὰς ὕστερον ἐσόμενα γενεὰς ἀπεχάλυψε. Καὶ 
τῷ παιδὶ πάλιν τῷ ἐχείνου νιχῶντι τὸν πατέρα τῇ παρα- 

νομίᾳ, τὰ μέλλοντα ἔδειξε, θαυμαστὰ χαὶ μεγάλα 
οἰχονομῶν πράγματα. Ἐπεὶ οὖν χαὶ τότε ἀρχὰς τὸ χή- 
ρνγμα εἶχε, χαὶ πολλὴν ἔδει γενέσθαι τῆς δυνάμεως αὖ- 
τοῦ τὴν ἐπίδειξιν, πολλοὶ χαὶ τῶν ἀναξίων δῶρα ἐλάμ- 
όανον. ᾿Αλλ᾽ ὅμως ἀπὸ τῶν σημείων τούτων οὐδὲν ἐχέρ- 
δαναν 35 ἐχεῖνοι, ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον κολάζονται. Διὸ χαὶ 
τὸ φοδερὸν ἐχεῖνο ῥῆμα εἶπεν αὐτοῖς " Οὐδέποτε ἔγνων 
ὑμᾶς. Πολλοὺς γὰρ καὶ ἐντεῦθεν ἤδη μισεῖ, χαὶ πρὸ τῆς 
χρίσεως ᾽5 ἀποστρέφεται. Φοδηθῶμεν τοίνυν, ἀγαπητοὶ, 
χαὶ πολλὴν ἐπιμέλειαν ποιησώμεθα βίου, μηδὲ νομέ- 
ζωμεν ἔλαττον ἔχειν, ἐπειδὴ σημεῖα οὐ ποιοῦμεν νῦν. 
Οὐδὲν γὰρ ἐχ τούτου πλέον ἔσται ἡμῖν ποτε "Ἷ, ὥσπερ 
οὖν οὐδὲ ἔλαττον ἐχ τοῦ μὴ ποιεῖν, ἐὰν ἀρετῖς ἐπιμε- 

δά. χαὶ δοχιμάζεις τὰ διαφέροντα Β. Ε. 55 οὐ] 
ἡ χαὶ ἀθέδὶ ἰῃ Εἀά. 5Γ τῶν ἔργων Εἀἀ. 45 αὐτὸ Γ΄. 

8 ταῦτα 
"1 χαρίσματα Ἐ. Εν. 

"5 δὶς Α. ομβίογὶ οπλ Καά. ἐχέρδανον. 
"" χρίσεως] 5:5. Ε. Ερ. ὃς. εφιογὶ χολάσεως. γογθα πρὸ τῆς χρίσεως ποη δφηοϑείὶ Αγη). γ" τότε (. 66. 
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ἰφ-ππππσ 

ΓΕ ΜΑΤΤΗΖΞΕΌΜ ΠΟΜΙΙ,. ΧΧΙΥ͂. ἃ]. ΧΧΥ. 534 

ΒΟΜΊΏΠΑ ΧΧΙΝ. αἱ. ΧΧΥ. 

ὕκρ. . νυ. 1. Νοπ οηιπὶς 4μὶ αἰεὶ! ἡ, Ποπιῖπο, θ0- 
Νἶη6., ἱπιγαδὶι ἱπ τόση «αἰογμπι, δορά φιΐ {μοὶ 

νοϊμη!αίφηι βαίτὶς πιοὶ φμὶ ἴη εἰδΠ16 εδ᾿ 
4. Νοη αἰἰα Εἰ, αἰἰα Ῥαιτγὶς υοἱμπιαδ. δίσπογιηι 

Θρογαίίο εἰπα υἱτίμίο πἰδὶ! ργοάόφει ομεγαμϊ. ---- τ τοι 

ἐἰκίι, 564. αυὶἱ (εἰς νοϊυμ!ίσαι πνθαι 5 ()υἱὰ ἰιος ἰπ- 

τον ῖπι ροϊογαηί ἸἰΠναπιῖυ5 Δοσίρογο. ΠΙυΐ δηΐμ ΡῸΓ- 

μοηκὰ Πογυπ ἱπῇγη πα! 6 ἴῃς πηλβηηπὶ ΦΠΠΟατι1} 

ογδϊ. ΑἸΪοχιΐῃ νγῸ μὰν ΠἸυἀ θα ἰρβυπ οἰϊαπὶ 5101 - 

ἀΐοαλν!. Αὐ Ὡς δυΐδην {ΠΠι|ι᾿  ᾿πδαρογ ἀϊσθινάαιν., μ 0. 

6556 αἰΐδηι ΕἾΝ, δἰίαπι Ῥαϊγὶϑ νοϊμ 6. ΠΟ ΥΘΓΟ 

Κη} τπαχίθ. νον δυύθος μοιβιγιησορα, 4υὶ ἴῃ 

«ἰοσιηλο θυ δυπιπιδη} ΓΟΓΌηΙ μΟ οθαηὶ., πος 46 νἱῖὰ 

φργοῦα δροηύα σηγθδὶ. [00 ΠΠΠὺ5 Ῥαι τι5 ουλγροῖ ἀΪ- 
ΟΟἢ8 : [εεα τὰ Φ πάις σοσποπιϊπανὶδ,, οἱ τοι μιϊθβοῖβ ἵπ 

ἰόφο, εἰ φίογϊαγὶ 5 ἰπ [)ε0, εἰ ποείϊ υοἱππίαιοηι ( ἤοηι. 3. 
11. 18). γαγιη π}}}}} 0] 6χ 14 δοσοι!ῖ, 4πλη 10 νἱϊαΣ 

Οἱ ΟρΡΘΓΙ} ΘΧΘΙΏΡΓ ἢ 01) Δι ὐ8ι. ΠΠ|6 δΔιιίθπ) Π01} ἰδ] 6 

8.51: 56 φιοι πα} 10 πι8}}8 αγαὶ αἰχίι : 29, Μ|αΠὶ 

ἐπ ἶηι εἰἰσοηι γι ἴῃ. αἷ6 ἱἱαᾳ., δονιῖπθ, ἰ)ομῖ6, ΠΟΙ 6 

ἐν: ποιῖνθ 0 ργομ)όίαυϊιις 7 ΝΟη Θηΐπ δοΐμπη, ἢ - 

ας. 4] ἤάθην αυ δι, δὶ νὰ πορι σαν, δχ ὁπ }8 

ἐχοϊ υἀϊαγ ; 56 οἰ! πιδὶ οὐπὶ ΠἀΔ6 τη} δίψα οὐ 6- 

ΡΣ, πο Ὀοηΐ αυϊ μ᾽ πὶ (ΘσοΓΙ 1, ἃ βδογὶβ δ η ΠΟΥ ρογ- 

ιἴ8 γορο] !]εἰυγ. ἈΠ δπίμι ἡ εἰ αἰσομ ἱπ αἷ6 ἡἰα, θο- 

Ὠἷη6, ἰ)οηιπθ, ποιπὸ ἱπ ποηιῖπθ [μο ρτορὶιείαυΐηιεω. 3 

ΛΊἊΘι" 4 πη ο([0 5686 ἸΔΙΘΠΙ6Γ ροβίοα κἰθν} ἰηάπομι, 

Ρυδίηηδιη (οἴ πη ΔΌΘΟΙν] συποίοπθηι, δὲ 4Π06}6 7 ]- 

Ἔ6ι}} οὐἰοπα 2 Νά χυοὰ αἱ ραοοδίογβ. [1 ἰηνας 

δηΓΆ, 7λη} ρΓΪῸ8. Οϑ᾽ ποδὶ ; ἥν159 ἴθ πὶ αἰτοῦ Γ᾿ ΓῚ8 

6586, ᾿ἶο ἀῤπηη) γαναϊδὶ : πθο οἰλγὸ αἰχίί, Εχο 5πὶ; 

δρα, ἡ ἱὶ αἰἷσοπί πιῆ, ἰἀἸρδιη ΓυΓγδὰ5. ΠοΔη8. Νἰοὶ 
Ομ} μθ86 ἀοχ 6886ῖ, συοιηῦ40 ἀϊχίβδεῖ οἶδ : 22. Εἰ 

.ἄμπο σοπ βιοῦον εἶδ, θ᾿ δορά 6 α γπ6, πιιπφμαμι πουὶ υος ὃ 

Νοη 501ιπ| ἴῃ ἀἰδ λυ οἷ, 56 ὦ ποαια δἰΐδη) ΟΠ πηΐ- 

γϑευΐα οὐ ογ}115. [!ἀδοχια ἀϊδοίρυ}}5 ἀΐοαυαι: Νοίδα 
ϑομάενε, φιῖα ἀπηιοπῖα υοὐὶδ δι} οἰ μιίμτ, 5οἀ σηῖα πο- 

πα υϑειγα δογὶρία διιπί ἱπ ε(ἰὶς ([κιο. 10. 20). ΕἸ τπ|01- 

406 πΚυϊίλιη }ιδ δι να συ γάπη ἀ66Γ6. Νααιὸ δπΐι Ποτὶ 

τ 4υλπιὶ ρΡοιϊοεῖ, ἢ ΠΟπ|0 τοῖα νι} ᾿Π51}61}5., οἱ 
ΟΠΊΠἶ 5 Φηΐπ|} πιο Υ 5 ΠΙΒαγαίυ5., ἀφορίοίδιυγ; 56 

οἰσὶ αἰἰχυλιιάο ογανϑυῖ, οἷϊο ἰΠπππὶ θθυ5 δὰ ποι ιἰδη) 

γογ 3115 ραΓίγα οι. γογιπὶ αυϊάλπι δυηὶ 4υΐ ἀΐοιει, 

ἷρ505 ἰἰ8ἃ αἀΐχίθθα πιδπιϊοπάο.,, ἰάδοχιδ 88] υἱ6πὶ οι 
6586 ΟΠ ΒΘ αΠυῖ05. ΕΓσΟ ΘΟ γα, φυλὴ νοϊπθγαΐ, δά- 

δίγυϊ. ΠΙυὰ αυΐρρα ναι εἶς οκίοηάσετο, ἢδπι ἢἰ}}}} 

δίῃ ΟΡΟΥΪθι.8 ναογο. δοϊη 6 ἰά οχιθηάθηξβ, δἰ5πη8 δἀ- 

ἀἰάϊξ : οδίδιν δ η8 ποη πιοίο ἤάθι, δβ6ἀ οἱΐδηι βίᾷπο- 

Γιπὶ ΟΡΟΓΔι οι πὶ ΟρΟΓΆΠ 1] ῬγΟά 588 Π1}}}] δ Π6 Υἱγίι6. 

Νιδὶ αυΐαπι 11} οἰσπα [6ο᾽βϑδεηΐ, φυοπιοίο [856 5[Ὅ ΓΘ 

ἰὺ6 Ιοο0 ροϊυ θεῖ ἢ ΑἸΪοηιἢ δυο ΠΟῊ δ151 [0]5- 

δοηΐ, ρῬΓιθβεηία Ἰυά οἷο, [ν|5 {ΠΠππὶ Δ|0υχυ]. [ρ54 Δυϊθηι 
ΓΟϑΡΟΠΒΙ0Ο, ἔθ οἰΐαπὶ 4υ0ἀ ἱρ5ὶ ἐμ! ογγοζοηίο ἸΟ408}- 

υτ, οδιοπαϊ! 'ρ6056 4 νδγο δε ΐ856. ()υ 18 ἐπὶ πὶ ΟΧβρ6- 
οἰδιϊοπὶ 8088 οοηίτγογί απ) 6 ΠῈ 586 Υυἱάοθδηὶ, οἵ ᾿ς 

ΜΓ 14 ραιγαηο σομβρίοι!,, 1ΠΠ|᾿ς 56 βαρ οἷο μῖ6- 
αἰθηἋ08 σογμθληϊ, διυροίλοι! δἱ πνΐγδηῖθβ ἀΐσιμ : 
δονιῖπε, οηιΐπθ, ποπιι ἵπ πυηλπθ ἰμο ῬΓΟρίιοίαυΐηιις 3 
αυοπηου γβο ἤυπο 08 ἀνεγβαγίς ἢ αυϊὰ οἰμὶ γι]ι 
᾿ἱποχϑρθοίαι 8. {Π|Π6 ἢ 87 564 1} χιυιίΐάοιν πιϊγαηίιν, 
(μιοὰ ροϑὲ ἰαἰΐὰ οάϊία ορϑγὰ μυμίμηίιγ : τ γόγὺ μ6 
"γα γῖ5. ΟἹ} }5 φυΐρρα ρσγαια δχ ἀδιι 15 πιιμαγα ργὸ- 
ὅἷι : 1} ν6γὸ η}}}}} ἃ δοὶ ρβὶβ διιυϊδγιιηῖ, ἰἀδυφης ᾿υγΓό 
500] οἷο τγϑἀυηιγ, 60 φυρά ογρὰ διμῃ αι 5ἷο {1105 ἰὸς 
πογανογαῖ, υἱ ἔπ η15 1] 6 τ} σταιίδηι ἐεἰθαογαῖ, ἱησγαιὶ 
[υδγίι!. ΟΌγ ὀγρο, ἰηαιίοβ, ἰαἰσυϊδι! ἀδι 68 ΟΡΟΓΔΙΏ, 
(ἈΠΠἃ δίσῃα θἀδθαμί ἢ ϑυηι υΐ ἀϊοληϊ, 605 υ0 (θη ρογὸ 
"ΓΟ ρϑίγα υδηί, μία 6 πΟἢ 6ρ͵556, 86 ροβίδᾶ [}1]-- 
(108, πια]α [͵]856 ΟρΡΟΓΔΙΟΒ. Γι) δἱ ᾿ο6 ἰ(ἃ Θ856ϊ, θη 
Ροβδϑὶ ϑίαγα δθιι θη. Νηι αυαοα (ἢ γίβιι5 ἀδπηοηβίγαγα 
νοΐευαι, ΠΟ. ὁγαϊ πδαυο ἤάδπ), ἤθηι6 πιΐγαοι δ ναίθγο, 
ν᾽ ποη ΘΟ ΒΘ ητίΘη (6 : 4ιιοι οἱ Ῥαυ]υβ ἀΐσοθι: δὲ μα- 
ὑμοτο βάφμι, ἴα μι πιομ 65 ("απ δ[όγαηι, οἱ πυυθγο πῃ ει 6- 
114 ΟἸἴα, 6 Ομ θῆκ ποι ΐαμι, σα αίθηι αμίδηι ποι ἢα- 

ὑόαμις τἱ { διμι (1. Οοτ. 1.3). Ουΐνϑιη ἰφίτατ, ἱπηυΐδ5, 
51} δι: 7. ΜΌ}11 σγο διείμι. ἀθι8 Δοοθρογᾶμι ; 4η1}}8 
δγδι 1116, 4} οὐην ᾿ρ50η}) Π01) 86 Ζυδγοίυγ, ἐδιησι εἰ- 
πο ηἷὰ 6) οἴθ αι ; 418}15 ὁγαὶ δυάαβ : πδὴι ἷς αυσααο, 
ἙΝ ἢ Τη8 105 6556, ἀομίπῃ δορορογαί. [ἢ γϑίδεὶ {ΠΟ 616 
ἰὸρο ἰὰ τορεγίι6 οδι,, ργδιίδηι πϑηῖρ6 ἴῃ ἱμά φηΐδ5 βι ρὸ 

Ορθογαπίθπ)η, υἱ 2}{|5 θη οῇοϊ, οοηίογγοι. (}εΐ ἃ ΘῊ ΠῚ 

ΠΟΙ) ΟΠ]65 δ οἠνηΐα ἰομ οὶ δγϑηὶ : οὶ 411} (υΐ 6 πὶ 

Ὑἱ Γἂπὶ ρίιγα}}} ἀρουδηΐ, πο ]ης λεῖα ἥδ ργβ ἢ δγιηῖ, 
Δ|1ΠΠ ν6ΓῸ 6 σον γοτίο : οἱ 8 υἱϊίυγ, αὐ {Π 05 πιοιθαὶ, 

υ1 πλυ]τλπὶ (6τη Θχ θοϑηῖ, οἱ ΠΠ05. ρον ἱμο 0116 ᾿νὸς 
θη) ονοσαΐ,, τὶ πη] ΟΓῸ5 ουδιίίμη!. 

2. Ροιόδίας διιρμογπαίμγαἰΐδ οἷνι6 υἱγίμ6 «αἰ μην ραγὶε. 

γἱιυμι5 ργατοσαιυτ. --- ἸΔΘυχια αι μγά αι ἰ85ϊπηὸ ρΓΑ- 

εἰλιη μ]μῖ. γώ μί65, ἱπααΐαμ, μεν 68. [ἐεἰηιμα. δορά 

ἐοπἤίοδονῦ {86 ᾿μπὸ, ΝοΝ πουὶ υο5. Νυθς ψυϊάδη 86 

ΔΙΏἾΟΟς5. ΠΊΘΟΒ 6556 ΡηΔηΐ ; {6 νΟΓῸ συρπηοβορηϊ ΠΙΘ 

115. πῸ} υἱὐ Δι}}10]58 ἀο 556. Ἐσαιυΐὰ πιΐγαυ δ δὶ Υἱν 5 

46 ιν ἢ) ἐρϑιη ογοἀθῃ 115. 564. ν 1 ΠῸ ἢ) Δ Ό6η - 

εἶθιι5 ΘΟ ϑοηλπι, πη’ θ0Γὰ 1Π4 ἀδα , φυληάο ἐπ 115 4ιο- 

4υ6 αυϊ υἱγοημα Ἰιυ] θ πο} θοη γαοι ΘΓδ}}}, ἱπν θεὶς 

ἴυν ορογαίυ 9  1βα] δι συΐρρα οἱ ἃ ἤὰδ οἱ ἃ θοπὰ υἱῖ8 

4] 16 1}08 ογαὶ ( Νιπι. 24} ; αἰϊδηνθιι σγαιῖα ἴῃ ἐὺ δὰ 
ΔΙΠΟΓΌΠῚ Γ65 μγΟν 6 η6435 Ορογϑῖδ οϑί. Εἰ ἀπιη6 Ὁ]}8- 

ΓΔΟ [118 ἜΓδὶ ; οἱ ἰπηθη 'ρϑὶ ΄συοηυςδ Γυἰυγὰ οβἰδι  ι. 

Ελτ Ναυυο!ιοάοηοϑβϑογὶ ἰμἰ χυϊβδίπιο δα συ: ροϑβί πιὺ] - 

(88 φοιογοι 65. {αἰΓὰ Θγαμΐ γανο]ανίὶ ( δαπ, 4). 
Ιρεῖὶι5 φιόχιβ ΠΠ10, 4ι} ραίγοπι ἰπἰ αυ!!α16 5. ΡΟ ΓΑ )αἱ, 

[υτυγὰ οϑιίσηάϊ! : πη ΓΔ} 168 πηλβιλθα 6 ΓᾺ5 ἰἰὰ ᾿413- 

ρΡρπβϑϑῃβ ( αν. 5). Θυἷα ἰφίίυγ ργοοδιϊοἢ8 Θτοῦ- 

ἀΐα (πὶ ἀγδηΐ, πι!Ὧ 406 ΟρΟΓΙΘθδὶ ο}15 ροίδηι 5 21- 

σιπηθηῖδ ποι ϑιγγὶ, τυ} 1 ὁχ ἱπαϊσηούυπι διἰδπ ἢιι- 
ΠΙΘΡῸ ἀθη} δορί" δηΐϊ. Αἰἰδηιθη 11} ὸχ ἰβιϊαϑιποάϊΐ 51- 

δηῖ5 Π}}} Ἰσσογδυδηίυγ, δα δ(ἴδι}) φγαυϊοσίὶ δι ρ}]Π οἷ 

Ρυηϊυηίυν. [ἀδόχη6 δῆς (οργὶ υ]6 ἢ) ὙΟΟΘ ΠῚ 6ΠῚ}5]} 
Ἰρ5ἷ5: Νμηιημαηι πουὶ υο56. Μυϊϊοδ δι ἰἰΐς Οὐἱξ, οἱ 
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δηῖ6 ἡυάἀϊοίαην ᾿ ἀνογϑδίηγ, ΤΙπηοδιη5 ἰηπ6. ἀἸ]6οι], 
οἱ πλι πὶ ᾿ποιυσηή αν νἱ πα: εὐ!Γαπὶ ἱΠ) ΒΘ ΠἀΔΠ}}5 ; Π6- 
Ψι6 ρυΐθι}}}5. πλ 5 05 ΠΆ ΟΓα, 4 σ᾽ ζΠπῷ ΠΌΠΟ ΠΟ 

[λοϊυς. ΝΙΝ! οὐΐπι ππιαυα πὶ ἈΠΊΡ 15 ΟΧ σ᾽ ρηΐθ ΠΟ] 9 

"ὐΔἀσιηγ, βίου! ηἾ}}}} μὲ ππ5. 60 ΄Π104. ϑ'σηα πη ΟὐΔι}}15 

οἱ νἱγίυ εἶ ιιθ οπιη 5 Φοῖη 5 ὁρογαιῃ. ϑίσπογι} φηΐρ- 

ρ. ἐδ! Γ6 5 ποι} ΘΠ 15, ῬΓῸ ον ἃ ἀπ ἴδηι νι18 Οἱ ορα- 

εἶ .5., δ ιν ἢαθσπν5 ἀοθιυτοη). Ουΐα ἰσίταν ἢΠ|6 
ουμποία ρατγίοςε!!, οἱ ἀκ νἱγίι ΘΟΌΓΡΑ 1 55}1Π6 (Π5ΘΟΓΙΗ, 

46 νυἱγιυδπὶ κ᾽ 8 π|6ς ἃ ΡΥ 5. αἰ  ΟΓ505 6556 ΟΒί6 ἢ - 

αἰ ; 95. ἤδηιρα 4}]} 7] υπογόηὶ γα] ΟΓΆΓΟΠΙ 264 οβίθη- 

ἰΔ0Ἰ0η6Π|, 605 47Π] 511:})} μ6 116 οναπλ δισοάσγοηϊ, 608 

χη! νἰγίυΐθην ᾿ΔθοΔοιλγοι, 4ι105. οἱ ρΡΟΓΟΟβ Οἱ (1168 

γυσαν!, οκἰοπάοσηϑ8 ἀσηιὰπι ΄συδιῖυ πὶ δϑ56ὶ ν6] ἴῃ [νὰ 6 

γα νιν εἶς ᾿πσγαπν, αιληϊυπηαιο οπιογρογοῖ ὁχ 'πη- 

ργο  μι6 ποοσυτμηθηιιπι, ἀεὶ : 24. Θμιπὶς φιὶ αμαϊὲ 

υετγϑα πιεα ἤτο,, οἱ [απεἰξ ἐα, αϑϑῖηιϊ δίνει υἷγο δαρὶθηίὶ. 

Νδη 4υΐ νογθᾶ 6}}}5 πὸ Οὐδοῦναηΐῖ, δι πιϑὶ δἰσηδ [ἃ- 

Εἶδι, 4υα ράϑϑυγὶ 511 δυ ᾽ϑι}5 : δοδιϊ5. δυΐθπι ΟΡΟΥ - 

ιοἴ, αυΐθι5. (συ ΓΟ 1}1}5. 11 40} ἀϊει}5 οπνἢ Π18 0}}56- 

αυμπίμγ, π01} ᾽ὴ {π{1Ὸ ἰΔηῖ πῇ δύροιο,, 564} Οἰΐππὶ ἰη 

Ὀγφϑοηιϊὶ. Οηιηῖβ, ἰμαι, φεὶ αμαϊ υοτῦα ηϊρα ἰςε, εἰ 

[ἀοἷλ θα, αδϑὶμι αθὶμν υἷνοὸ δαρϊοι!. ΙΔ 65 φυοπγοίίο 

δου πιοηθηι γαγὶ οί, πιο ἀἰσοι5, ΝῸΝ οἠππὶς πὶ αἰοϊῖ 

πὶ, Βονεῖπο, ομιῖνιθ, δοβο]η 6. ΓΟΥΘΙΔΠ5.: Π060 δἃ0- 

ἰοιη, (μὲ {πεῖϊ υοἰμιπίαί θην Ῥαινῖς πιοὶ, Οἱ ΥυΥΓΒ115 50. 1.1- 

ἴσθι ἐδεΐαγαις, ΜΠ αἰσαπὶ πὶ ἐπ ἡ{|παἷς : Πονιΐηθ, 

δοηιῖπθ, ποππὸ πὶ ποπιῖθα ἰπ0 Ὠτορἠ οἰ αυΐηϊι5 ἢ ΕἸ ἀσαπι 

εἷς, Νοη πουὶ τος. ἨΪῈ φιοηῦα οϑίθν δ 86. ρλ η 

μοϊοβίαι πη ὨΛθΟΓΘ : ΠΙΔΡΓΟρΡΙῸγ ἀϊσοῦδι,, ρ᾿ μὲ σε} 

υέγῦα νηρα ἰο. (υἷα δηΐην οπιηΐα ἀδ [υἱυγῖ5 αἰ Βϑδγα, 

εἴ τορι πη πογδπ5., οἱ πιογοθοπι ἐπ 6 2 01] 6 πη, εἰ 

οομπδοϊαιἰοι θη δὲ β΄, ν]} 605. ΠίηΟ ὈΓΟΙΈΓΓΘ [Γι1-- 

Εἴ. 5005, 6ἱ οδἰοπάσδια ηϊδηῖῃ 11 ἣΐ ρΓΦ56η1) Υἱ ἃ 

γἱγίυ 5 υἱ5. Οὐ ἜΓροὸ 6581 νἰγι1}5. νἱβ Ὁ ὐπη 56 ουΓΙ 116 

γίνογα, π0}}15. οοοτα Φγα 8, ἰρ οη1}0}}8. Οπι 0 ι15 

ΒΌΡΟΓΪΟΓΘΙΏ 6556 : Οἱ αὐυἱά μᾶΓ 6556 ροδβδὶι ἢ ΠΠυὰ 

οὐἷπι π6 85 φιυίάοπι αιΐ ἀἰδιίδιηδια γραϊηνυγ, 510] ρο- 

1651 ΘοΙΠρΆΓΑΓΟ, 56 |}16 5011} φυὶ Υἱγίυιμ! ἀ41 Οροτγδη). 

[056 φυΐρρα βοίυ8 ἤθε οὕϊπ ᾿πῆ5π0 Οἰππυ]ο ρυβδϊεὶ, 
ἴῃ ᾿ος ρΓα ΒΘ ἢ {{π|ΠῚ ΓΟΓΗΠῚ ΘΌΓΙΡΟ Πη}}}{8ἃ [ΓΘ 115. ΓΔ - 

πάτα. ΝᾺπὶ χιοά πα γα !]α ὁδί, οὐ} Π8}}}} ΒΟ γον ἷ - 
145 5,1. 56 τὸπηροϑίᾳ 5 Ὑ6]} 6 Π16}}5 οἱ τ} ρογιγ θδῖίυ, 

Νἱυγ ναι (Ομ Π] οποϑ, 0 ΠΟΙ 651 056 να [Δ 1ΠΠ|Π01ὴ 

ππῖνο. ΝΑ αἰ, 25. 1) οδοομαῖ  γίνυϊα, υϑπογιὶ {Π|- 

ηἰα, βαυογιιπί τομι], δ ἰντμόνππί ἴα ἀοημιηι {ἀμ οἱ 

πον ἐοεϊαἶ : [ἀπάτα δηΐμι οΥαὶ διμγα μεῖγαπι Σ ΘΓ νί 1} 

]ς οὐ Παπιπα, οἱ νοι 05 πιο μ᾽ ον. νοΟλἢ5. ἢ Π)0- 

η15 ΟἈΪα τὺ. δὲ τσ πγ88, ΥἸ 6 ΠΟΙ σΔ] πη} 18... ἢ - 

δἰἴας, ᾿ποῖ 5, πιουτθβ, ἀοπιαυιίςα ἀμ τηπᾶ, ΠΟ] 6515 

4 ΔΙΙΘ ΗΒ ΟΓΟΔΙ35, ΟἸΠΠΙΔΠΠ6 ΘΑ ΘΓ ΠΊΔ]ὰ ἢ ὈΓΌ50}- 

ὑπ νἱΐα τη ̓ πσγαθι τι. 564 ἢ} 504] δΔιΐπνα., ἰπαυΐ, 

ΠῚ τοὶ σούς : μι ι5 δυΐθην ΓΙ οάυβα 651, αιρά 511 

δ ρνα μοίγηιη [πάλία. Ῥοιγαπὶ δυίαπι γοοαΐ ἀοοίγηα: 
δι: γι ἢ αἰαπὶ. Εἰ ΐηι ραιγα ΓΟΓΙ ΟΥ̓ ἃ δι ρΓα ΠΟρίΔ, 

Ἰοπιϊηθιχηο ΓΔεϊυπὶ ΒαπιΔη}5 οἰ θ05 Ποῖ θ 8 δυρθ- 

τίογαιη. 6 επἰπὶ ας αἰ ΠἸσϑηίογ οὐβοσυδῖ, μη τπηοο 

1 Θυΐάιπι Μαπμκοῦῖρ",, δὲ απίδ μευ ολοηι, 

5. ΦΟΑΝΝΙΘ. ΟΠΠΎΘΒΟΘΤΟΝΙ ΔΒΟΉΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 524 

ΠοπλΪπἰ θ08 ΠΟΟΘΓΟ (ΟΠ 4} {{}}5 5:0 ΕΓ οὶ ῖ, 868 οἰ 
0515 ἀφπιοηΐθυβ ᾿Π 5141 η 1} 115. 

ὅ. ϑοία υἱγίπι5 Ἰπσονοιιδδαὴλ ραγὶ! απὶμὶ σαϊοίπι. 

υοϑο πιά ρο!ρ5 ποσεγθ. [πιρτοῦὶ ἠϊμί!05 διε! πθηῖ [α- 
δογδ8.--- (οι Διυΐίσιη ἰγθς ΠΟῚ ῬΘΓ ποι η1|8π| δἷεὶ ἀ Ὁ 

Εἴ, 65115 1)0}}}5 681 100), 41} Οἰῆι 68 ἀἴ400}} ᾿ἰτηροίες 

Θχοορίι,, ᾿πιηιοίικη0 πλεῖ : (65{ΠΠ0αγὶ ροβδι οἱ 
ἈρΟΒ10]), 41} ΟΠ. 15 ΟΥ̓] 5. ΠΟ }}}115. ἴῃ 56 ἰγγιππροη- 

εἰδις, μΡΟρη} 15. Π6 πὶ, ἰὙγϑηηῖς, (ΟΠ) 5115. δὲ 4] δηὶς, 

ἀνπιοπίθιϑ, 0010. οπηηίσιο αὐθηοα, πἰλο πα, δῖ 5 

50] {15 ΟΠ.}}}18., θοῖγα τη οτὺβ Θοιογιπ!. Οὐ ἰρὶν 

ἴυγ [Ν0} 5 πο] νῆα θσδι1ι|5 6856 ρονβ}:} ΠΟ Ομ ΐην ποῃ 

αἰν τα, ἤθη σογρογὶβ τοῦ, πο μ]ουΐα,, ποη ροίοη. 

εἶα, πο΄ια αἰμμ! φυϊάρίλιη, 564 5οίὰἃ νἱγίι|5 ροβϑοβϑὶο 

Ροίογίι σοπο ]αγα. Νου ροῖθκῖ δῖ, ἤυ ροΐαςῖ σοτι δ 

ΠῚ ταρογίγὶ νη πα} }5 οπιηΐθει5 ΠΡΟ γα, πἰϑὶ ᾿τπὸὸ ὑπ 
ἰδ ΐυπι. 05 αιοηιιο 165ἴ65 6β115, η] ν Δ ειῖ8 ἴῃ τοὶ 
᾿πϑ᾽ 145, αὶ τὐπια] 05. δἱ ρογΙαΓ δι 0π 65 σομϑρίοἷτις ἐμ 

αἰνῇ αὐἀίνι5. Θὰ δρινὰ φροβιοίος. μἱΠ}} αἰ πη]. 
Αυἱά Ἰφίτου Ὁ δὴ αἰ ἢ} τα} ΘΥΒΟΙΕ βίη Ὁ ἢ 6 πιὸ- 
Ἰοβίυσα ἃ ΔΠ4 00 δύ} ραγροϑϑὶ ἢ 56 πος οπιμίμηι πλὶ - 

ΓΔ 58 ̓  πη] οδι, 4104] τη 1188 ρα 58] δηι 5] 4115, πο ὰ 
ΠᾺΌΪ ΠΡ (ΠῚ ΡΟΝ 105. ἴῃ 605 ἰγγιρογίηι., 4υ:» ᾿ἰρβογιῖηι 
ΔηΪηυ ΠῚ ὭΟη δὐογίθγιηι, ποαιὺ ΠΠοτιση σομβίαι ἢ ε 
[γοσογυηι ; ἱπ|0 δἰϊοιη 8 σογρογίδυς ρυρσπαηίος υἱ- 
σθγ δ, ΒΌΡΕΓΙΟΓΟΒΖΙΘ δνδϑογιηὶ. Γκ τὰ ᾿Δ4υο 5ἱ νὸν 
115 ἢσῖς δοοιγαῖα Οὔθογναγα, οπμηΐα ἀδγἀαυϊς : πού 

ΘΗΪπι ΠΆΓΌΠῚ Δ ΠΟΥιλοητπη ΡὨ]]ΟΒΟΡ ἶᾺ τη μη [5 οἷς, 

1} 16 ἴῃ ΠΙΟΓΟΓΕΠῚ σοπ͵ϊοοτγα ροίοιῖι. ἴῃ πο δηΐπι (6 

ἰδὲ 5 4} ᾿η 51 185 5Ι ΓΌΧΟΥΙ Ὁ. ἢἢ ρΘοιη 5 τυίογοι ἢ 

δο γηἴα τη]η88 ᾿}}115. 1|155}}8 65. ᾿ΠΠ5 σοη!πιπογο, οἱ 

"14 αὖὺ 115 ἀπθανα ἀθάμποδγα, αἱ πῃ ]πλπ) ἃ θοπιῖηο 

] υ5πιηοαϊ χυϊάρίλην ραί85. 56 τῈ ) Οϑγοογοπὶ 69ι- 

)ϊεῖδι 3. Αἱ δπῖ8 σὩΓΟΘΓοΙη ἰΐὰ τα νίνιγα ργοορὶι, αἱ 

ΔΙ ΠΟ ΟΠΊΠἶΠΟ ΟΠ Χ 18 518. 56 πι8]6 ἀδ τα ἰοηυϊιατῇ 

γογυπὶ ἰἰος (6 ἀοίογα ᾿ἰαγανὶὶ ΟΠ γίοις., ἄϊππι αν 

ΠῚ] 14π|, οἰΓΆ ἰΔθΟΓΟΠπΊ, ρϑι δπεΐα: ΡΟ  ΠΠοἰτ} 5 οκα τη γα 

οούδπη), δίηυα ἰἰ8 6 ρύυγαμι 4 ἰλ) δπιοι !  ἱτα οἱ 12- 

νόγδ γα ἀϊι, οἱ }π5ϑατὶε οἶδ πὶ ργο ἰοἰιηϊοῖς ΟγΆγα ". 

ϑοά ρ6}}} ἰο οἱ πα θα. ΟὈβί46ι πι4}}5 ἢ Αἱ βυ]οηάῖ- 

ἀἰογθην 1}}}} ρᾶγαι συγοπαηιν. 56 [6 οὐσία! οἱ [σαι ἢ 

516 ἰάσο πραχίμμδ εἰ Πδηο οἴ τι ργιὈδιδῖ, τηλγιγγυπὶ 
110] ρσθμ δ ράγδηβ, οἱ ΟΠ] 5 [6 πν 6 η5 ἐπ τα] Π Πα τ 
Ρογίαπη, που 5466. 1}: ταιγὶ δι! ον }5 ἀπ π5. Θοσαθὶος 

ἢ61}}, 86 {{Ὸ0Ὶ ργονίσιι8., αι 4 σομη πὶ ΠΠ1ὰ σοι α 

ΓΆΠΟΙΘ (6 ἐχροάία5. θαι6 πιᾶχίμα ΟΠ πὶ τηΐγϑη- 

ἀππη 681, σποιὶ ποι ρ6 ποη πιο60 ηἰδ}} ᾿ὐληι ἰη5 18 - 

ἴΟΓ65., 501 οὐδ} 5] πα! άϊογος "ΠΠ08 το άμηι ΄ιο5 ᾿πι- 

Ροίμηι. Οὐ ον αι ρὰγ ὑἱπάπδληιν [ογ΄ , φηλπίο 

1115 ἀοΠ σι τγ νη, 4υᾷ}]5. ΠῸ 501 δχϑίϑει 5. Ο 

Θεἷην ἀϊχαγαῖ ἀροίλι οἱ δΔησυδίαπι 6556 νἱϑῖῦ ΐης [8 - 

βοτὶβ σου ϑο! ἰἰ0η6πΠῚ) ΔΠΌΓΟΙΒ, σα πα δ πιλαπαιῃ ἱπ }}}8 

6586 560ι416π|, πᾶσ η8η) Υοϊυρίαίοπι.,, 5ίσυ! ἰῃ 60η - 

ἰγωγὶα ΠηΘΠΔΙη ΓΑ Διὸ πὶ ἦ, ἰηρὸης ἀλη). Οι π|- 

δ πιοιδιπι δε πὶ [5 γί {15 ργα πα πιοηβίγανὶ!, 5ὶ6 

οἱ ποχυ 25 τοιγὶ δυϊτοι θη. Νδι φαοὰ ἀΐξογα σοηϑηου,, 

Ἢ ΑΙ ποη ραιοὶ, οἰἶαηι ΡΓῸ ἥΐο Οὐ ατΒ. 
ΦΑΠΝν ΠΙΘΘσΉΘΙΝΙ (6161 Δ ΜΟἸΝ. 
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λώμεθα πάσης. Τῶν μὲν γὰρ σημείων αὐτοὶ" ὀφειλέται 

ἐσμὲν, τοῦ δὲ βίου καὶ τῶν πράξεων τὸν Θεὸν ἔχομεν 

ὀφειλέτην. Ἐπειδὴ τοίνυν πάντα ἀπήρτισε, χαὶ περὶ 

ἀρετῆς διελέχθη μετὰ ἀχριδείας ἀπάσης, χαὶ τοὺς ὑπο- 
κρινομένους αὐτὴν ἔδειξε διαφόρους ὄντας, τούς τε 
νηστεύοντας πρὸς ἐπίδειξιν χαὶ εὐχομένους, τοὺς τε ἐν 
δορᾷ προδάτων παραγενομένους, τούς τε λυμαινομένους 
αὐτὴν, οὗς χαὶ χοίρους χαὶ χύνας ἐχάλεσε, δειχνὺς λοι- 
πὸν πόσον μὲν τῆς ἀρετῆς χαὶ ἐνταῦθα τὸ χέρδος, πόσον 
ὃὲ τῆς χαχίας τὸ βλάδος, φησί" Πᾶς οὖν ὅστις ἀχούει 
μου τοὺς «όγους τούτους ", καὶ ποιεῖ αὑτοὺς, 
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ. Ἃ μὲν γὰρ οἱ μὴ 
ποιοῦντες ', χᾶν σημεῖα ἐργάζωνται, πείσονται, ἀχηχόατε" 
δεῖ δὲ ὑμᾶς εἰδέναι, χαὶ τίνων οἱ πειθόμενοι τοῖς εἰρη- 
μένοις ἅπασιν ἀπολαύσονται, οὐχ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐνταῦθα. Πᾶς γὰρ, φησὶν, ὅστις ἀκούει 
μου τοὺς «-ἰόγους τούτους, καὶ ποιεῖ αὐτοὺς ", ὁμοιω- 

θήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ. Εἶδες πῶς ποικέλλει τὸν λό- 
γον, ποτὲ μὲν λέγων, Οὐ πᾶς ὁ «Ιέγων μοι, Κύριε, 
Κύριε, καὶ ἑαυτὸν ἐχχαλύπτων᾽ ποτὲ δὲ λέγων, Ὁ 

ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Πατρός μου" χαὶ πάλιν χριτὴν 
ἑαυτὸν εἰσάγων" Πο.1.λοὶ γὰρ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ 

τῇ ἡμέρᾳ, Κύριξδ, Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφη- 

τεύσαμεν; Καὶ ἐρῶ Οὐχ οἷδα ὑμᾶς. Καὶ ἐνταῦθα 
πάλιν δείχνυσιν ἑαυτὸν τὴν ἐξουσίαν [503] ἔχοντα τοῦ 
παντός" διὸ χαὶ ἔλεγεν" Ὅστις ἀχούεξι μου τοὺς «ἰόγους 
τούτους. Ἐπειδὴ γὰρ πάντα περὶ τῶν μελλόντων ὃι- 
ἐλέχθη, χαὶ βασιλείαν λέγων, χαὶ μιτθὸὺν ἄφατον, καὶ 
παράχλησιν, χαὶ ὅσα τοιαῦτα, βούλετα: χαὶ ἐντεῦθεν 
αὑτοῖς δοῦναι τοὺς χαρποὺς, χαὶ δεῖξαι πόση χαὶ χατὰ 

τὸν παρόντα βίον ἡ ἰσχὺς τῆς ἀρετῆς ὅ. Τίς οὖν ἐστιν ἡ 
ἰσχύς"; Τὸ μετὰ ἀσφαλείας ζῇν, τὸ μηδενὶ τῶν δεινῶν 
εὐχείρωτον εἶναι, τὸ κάντων ἀνώτερον ἑστάναι τῶν 
ἐπηρεαζόντων οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν ἴσον ; Τοῦτ᾽ γὰρ οὐδὲ 
αὐτὸς ὁ τὸ διάδημα περιχείμενος ἑαυτῷ χατασχευάσαι 
δύναιτ᾽ ἂν, ἀλλ᾽ ὁ ἀρετὴν μετιών. Αὐτὸς γὰρ μόνος μετὰ 
πολλῆς χέχτηται τῆς περιουσίας, ἐν τῷ τῶν παρόντων 
εὑρίπῳ πραγμάτων πολλῆς ἀπολαύων γαλήνης. Τὸ γὰρ 
δὴ θαυμαστὸν τοῦτό ἐστιν, ὅτι οὐχ εὐδίας οὔσης, ἀλλὰ 

σφοδροῦ τοῦ χειμῶνος, χαὶ πολλῆς τῆς ταραχῆς, χαὶ 
συνεχῶν" τῶν πειρασμῶν, αὐτὸς οὐδὲ μιχρὸν σαλευ- 
θῆναι δύναται. Κατέδη γὰρ ἡ βροχὴ, φησὶν, ἦ.ῖθον οἱ 
ποταμοὶ, ἔπγνευσαν οἱ ἄγεμοι, καὶ προσέπεσον τῇ 
οἰχίᾳ ἐχείνγῃ, χαὶ οὐχ ἔπεσε" τεθεμε.λίωτο γὰρ ἐπὶ 
τὴν πέτραν" βροχὴν ἐνταῦθα χαὶ ποταμοὺς χαὶ ἀνέμους 
μεταφοριχῶς τὰς ἀνθρωπίνα; λέγων συμφορὰς χαὶ δ)σ- 
πραγίας, οἷον συχοφαντίας, ἐπ:δουλὰς, πένθη, θανά- 

τους, οἰχείων ἀποθολὰς δ, ἀλλοτρίων ἐπηρείας, πάντα ᾿ 
ὅσα ἂν εἴποι τις τὰ ἐν τῷ βίῳ χαχά. ᾿Αλλ᾽ οὐδενὶ εἴχει, 
φησὶν, ἡ τοιαύτη Ψυχή ᾿ τὸ δὲ αἴτιον, ὅτι ἐπὶ τῆς πέτρας 
τεθεμελίωται. Πέτραν δὲ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἑαυτοῦ δι- 
δασχαλίας χαλεῖ, Καὶ γὰρ πέτρας ἰσχυρότερα τὰ προσ- 

55 αὐτοὶ] οὐχ αὐτοὶ Εάά. τορυρπδηιθυ5 [πίοτρρ. Οἵ. Εαυϊ 
ἔχ. ὁφ. ἴῆνθῦϑθο ογαΐπε ἰεφυπίυγ ἰπ Ε. 5 τούτους οτῃ. Ε. 
χαὶ σ. ἐργαζόμενοι Β. ΒΕ. Εἰ, ΥΌΪρΟ 5ἰς ἸεφίταγΓ εἷς Ἰοευ5 : Οἱ μὲν γὰρ μὴ ποιοῦντες... 
Νοϑβ οοάϊοθ5 οἱ (6. βδαυΐυγ. ἡ χαὶ ποιεῖ αὐτοὺς οῃ. Α. Β. ὦ. ὃ δεῖξαι π 
ἰσχὺς τ, ἀ. Β. ἃ. εἰ 5ἷς εγε Ε.. Οἵ. ὅν. πηὰγ. " ἰσχὺς] 144. τῆς ἀρετῆς Α. ὦ. Ὁ. ἰπνῖεῖδ οσχυρῦτο 

έ 
πολλῶν Βαά. 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΙΕΌΜ ΠΟΜΙ,.. ΧΧΙΥ. 4]. ἉΧΥ͂. 

ὁ ἀπωλείας Βαά. Ἰηΐἴτα ἐν τῷ παρόντι βίῳ Ε. 7 ὑψηλότερον) ἀνώτερον Ὦ. ἰσχυ 
5 ΉΘΙΚΟΝ. “ὋὉτι τὸν ἐνάρετον οὐδεὶς βλάψαι δύναται" ὁ δὲ ἐν χαχίᾳ ζῶν πάντα; τρέμει χα 
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τάγματα, ὑψηλότερονἾ πάντων ποιοῦντα τῶν ἀνῆήρω- 
πίνων χυμάτων. Ὁ γὰρ ταῦτα μετὰ ἀχριδείας φυλάτ- 
των, οὐχ ἀνθρώπων περιέσται μόνον ἐπηρεαζόντων, 
ἀλλὰ χαὶ αὐτῶν τῶν δαιμόνων ἐπιδουλευόντων αὐτῷ. 

Υ΄. Καὶ ὅτι οὐ χόμπος τὰ εἰρημένα, μάρτυς ἡμῖν ὁ 
Ἰὼδ, πάσας δεξάμενος τοῦ διαδόλου τὰς προσθολὰς, καὶ 

μείνας ἀχίνητος " μαρτυρύήσειαν δ᾽ ἂν καὶ οἱ ἀπόστολοι, 
“τῶν χυμάτων τῆς οἰχουμένης προσρτγνυμένων αὐτοῖς, 
χαὶ δήμων χαὶ τυράννων, χαὶ οἰχείων χαὶ ἀλλοτρίων, 
χαὶ δαιμόνων χαὶ διαδόλου, χαὶ πάσης μηχανῆς χινὴ- 

θείσης, πέτρα: στεῤῥότερον στάντες, γαὶ ταῦτα πάντα 

διαλύσαντες. " Τί τοίνυν τοῦ βίου τούτου μαχαρ!'ώτερον 

γένοιτ᾽ ἄν; Τοῦτο γὰρ οὐ πλοῦτος, οὐ σώματος ἰσχὺς, 
οὗ δόξα, οὐ δυναστεία, οὐχ ἄλλο οὐδὲν ὑποσχέσθαι δυ- 
νήσετα!, ἀλλ᾽ ἡ τῆς ἀρετῆς χτῆσις μόνη. Οὐ γὰρ ἔστιν, 
οὐχ ἔστι βίον εὑρεῖν ἕτερον χαχῶν ἐλεύθερον ἁπάντων, 

ἀλλ᾽ ἣ τοῦτον μόνον. Καὶ μάρτυρες ὑμεῖς, οἱ τὰς ἐν 
τοῖς βασιλείοις εἰδότες ἑπιδουλὰς, οἱ τοὺς θορύδους χαὶ 

τὰς ταραχὰς τὰς ἐν ταῖς τῶν πλουτούντων οἰχίαις. ᾿Αλλ᾽ 

οὐχ ἐν τοῖς ἀποστόλοις τοιοῦτον οὐδέν. Τί οὖν: οὐδὲν 

γέγονε τοιοῦτον, οὐδὲ ἔπαθόν τι δεινὸν παρ᾽ οὐδενὸς 

ἐχεῖνοι; Τὸ γὰρ θαυμαστὸν τοῦτο μάλιστα πάντων 
[502] ἐστὶν, ὅτι πολλὰς μὲν ὑπέμειναν ἐπιξουλὰς, χαὶ 
πολλοὶ χατεῤῥάγησαν ἐπ᾽ αὐτῶν οἱ χειμῶνες, τὴν δὲ 
Ψυχὴν αὐτῶν οὐ περιέτρεψαν, οὐδὲ εἰς ἀθυμίαν ἐνέδαλον" 
ἀλλὰ 15 γυμνοῖς σώμασι παλαίοντες ἐγράτησαν καὶ 
περιεγένοντο. Καὶ σὺ τοίνυν, ἐὰν θέλῃς ταῦτα ποιεῖν 
μετὰ ἀχριδείας, πάντων χαταγελάσῃ. Κἂν γὰρ" ἧς 
ὠχυρωμένος τῇ τῶν παραινέσεων τούτων φιλοσοφίᾳ, 

οὐδέν σε λυπῆσαι δυνήσεται, Τί γάρ τε βλάψει ὁ βουλό- 
μένος ἐπιδουλεύειν; Χρήματά σου ἀφαιρήσεται 1"; 
᾿Αλλὰ χαὶ πρὸ τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐχείνου "5 ἐχελεύσθης 
αὐτῶ. χαταφρονεῖν, χαὶ μετὰ τοσαύτης ἀπέχεσθαι τῆς 
ὑπερόολῇς, ὡς μηδὲ παρὰ τοῦ Δεσπότου τί ποτε τοιοῦτον 
αἰτεῖν. ᾿Αλλ᾽ εἰς δεσμωτήριον ἐμθάλλει; ᾿Αλλὰ πρὸ τοῦ 
δεσμωτηρίου οὕτω ζῇν ἐχελεύσθης, ὡς χαὶ παντὶ ἐσταυ- 
ρῶσθαι τῷ κόσμῳ. ᾿Αλλὰ λέγε: χαχῶς ; ̓ Αλλὰ χαὶ ταύ- 
τῆς ἀπήλλαξέ σε τῆς ὀδύνης ὁ Χριστὸς, πολύν σοι ἀπὸ- 
νητὶ τῆς ἀνεξιχαχία; ἐπαγγελλόμενος δ μισθὸν, χαὶ 
οὕτω σε χαθαρὸν τῆς ἐντεῦθεν ὀργῆς καὶ λύπης ποιέσας, 
ὡς χαὶ χελεῦσαι ὑπὲρ ἐχθρῶν "Ὁ εὔχεσθαι. ᾿Αλλ᾽ ἐλαύνει 
χαὶ μυρίοις σε ᾽ὁ περιδάλλει χαχοῖς ; ̓Αλλὰ λαμπρότερόν 
σοι ποιςῖ τὸν στέφανον. ᾿Αλλ’ ἀναιρεῖ χαὶ χατασφάττει ; 
Καὶ διὰ τοῦτο" τὰ μέγιστά σε ὠφελεῖ πάλιν, τὰ τῶν 
μαρτύρων σοι ἔπαθλα χατασχευάζων, καὶ ταχύτερον εἰς 
τὸν ἀχύμαντον λιμένα παραπέμπων, χαὶ μείξονος ἀμοι- 
ἧς ὑπόθεσίν σοι παρέχων, καὶ τὴν χοινὴν δίχην πραγ- 
ματεύεσθαΐ σε παρασχευάζων. Ὃ δὴ χαὶ μάλιστα πάν- 
των ἐστὶ θαυμαστότερον" ὅτι οὐ μόνον οὐδὲν παραδλά- 
πτουσιν οἱ ᾽6 ἐπιδουλεύοντες, ἀλλὰ χαὶ εὐδοχιμωτέρους 
ποιοῦσι τοὺς ἐπηρεαζομένους. Οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν ἴσον, 

τοιοῦτον ἑλέσθαι βίον, οἷος μόνος οὗτός "" ἐστιν; Ἐπειδὴ 

Ἧι Τοπὶ. 1, Ρ. 2389. ΟἸλυκι}}: αὐτοὶ ὁφ. ἐσμὲν οἱ τὸν Θεὸν 
. 1 Νοβα  Ἃ μὲν οἱ ποιοῦντες (. χἂν σ. ἐργάζωνται] 

πείσονται ἃ ἀχηχόατε. 
χοντα τὸν παρόντα βίον, ὅση ἦν 

ὃ συνε δ] 
ερον Α. Β.6. 

δοιχε. Β. Ρἅυΐϊο 
Δηῖ6, οἱ τῶν χυμάτων Ε΄. 5" αὐτοὺς εἰ Ρ. Ρ. ἐνέδαλλον Δἀ. [5 ἀλλὰ οπι. Β. Ε, Ε΄. εἰ ργ. Ὁ. ἔλνεπια 66. ἀλλὰ 
δήά. χαὶ δα. "1. γὰρ οιη. Α. ΚΕ. 
Ῥαιτοί. ἥ 

3 ἀφαιρεθήσεται Καὰ. 
"" ἐπαγγελόμενος Β. Ε΄. ἐπαγγειλάμενος Α. τὸν μισθὸν ΕΒ. 

(οΙη. (δίογ 5) Β, Ο. ὡς χελεύσας εὔχεσθαι Ὦ. ὥστε χελεῦσαι εὔχεσθαι 
Ἀδυοβουηὶ [ηἰοΙΦρ. ὑπὲρ αὐτῶν ὨαΡοὶ Α. ὑπὲρ αὐτοῦ Ε. 15 σε οἴη. Β. Ε΄. 

1 Μί4ε ποίαία Εγίάετίςο ΕἸοία αὐ ραφ. δ0ὅ Β. Ἐνιτ. 
᾿: ἐχθρῶν] δ. Εά4. ὡς καὶ χελεύσας εὔχεσθαι 

. διθαὰ ὑπὲρ ἐχθροῦ νεὶ ὑπὲρ ἐχθρῶν 
17 χούτου Ε. 8 οἱ οηι. Α. Β. (. Ε΄. 

ν" οὗτος] δίο ργίπιι δάϊυϊς ϑᾳν. Οοάΐςα5 οὗτος τοιοῦτός ἔστιν, ργαίος Γ΄, ἰπ αὰο οὗτος ἀοοὲῖ. ΡΑυ]0 8η10 τοῦ 
«οιἰοῦ τον Α. 

Ῥατλοι,. ἀκ. [7], 10 
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γὰρ εἶπε στενὴν χαὶ τεθλιμμένην τὴν ὁδὸν, χἀντεῦθεν 
παραμυθούμενος τοὺς πόνους, δείχνυσι πολλὴν αὐτῆς 
οὖσαν τὴν ἀσφάλειαν, πολλὴν τὴν ἡδονὴν, ὥσπερ οὖν 
χαὶ τῆς ἐναντίας πολλὴν τὴν σαθρότητα καὶ τὴν ζημίαν. 
Ἰαθάπερ γὰρ τῆς ἀρετῆς χἀντεῦθεν ἔδειξε τὰ ἔπαθλα, 
οὕτω καὶ τῆς χαχίας τὰ ἐπίχειρα. Καὶ γὰρ ὅπερ ἀεὶ 
λέγω, τοῦτο χαὶ νῦν ἐρῶ, δι’ ἀμφοτέρων πανταχοῖ χα- 
τασχευάζει τῶν ἀχροατῶν τὴν σωτηρίαν, διά τε τοῦ 

ζήλου τῆς ἀρετῆς, διά τε τοῦ τῆς χαχία: μίσους. Ἐπειδὴ 

γὰρ ἔμελλόν τινες εἶναι, τὰ μὲν λεγόμενα θαυμάζοντες, 
χὴν δὲ διὰ τῶν ἔργων οὐ παρέχοντες ἐπίδειξιν, προχα- 
“αλαμθάνων αὐτοὺς φούεῖ λέγων, ὅτι εἰ χαὶ χαλὰ τὰ 
εἰρη μένα, οὐχ ἀρχεῖ εἰς ἀσφάλειαν ἡ ἀχρόασις, ἀλλὰ δεῖ 
χαὶ τῆς διὰ τῶν ἔργων ὑπαχοῖς, χαὶ τὸ πᾶν ἐν τούτῳ 

μάλιστά ἔστι. Καὶ ἐνταῦθα χαταλύει τὸν λόγον, τὸν φόδον 
αὐτοῖς ἐναχμάζοντα ᾽Ὅ ἀφείς. Ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῆς ἀρε- 
«ἧς οὐχ ἀπὸ τῶν μελλόντων προέτρεψε μόνον, βασιλείαν 
εἰπὼν, χαὶ οὐρανοὺς, χαὶ μισθὸν ἄφατον, καὶ παράχλη- 

σιν, χαὶ τὰ μυρία ἀγαθὰ, ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τῶν παρόντων, 
τὸ στεῤῥὸν καὶ ἀκίνητον ἐνδειξάμενος τῆς πέτρας " οὕτω 
καὶ ἐπὶ τῆς χαχία; οὐκ ἀπὸ τῶν προσδοχωμένων φοδεῖ 
μόνον, οἷον τοῦ χοπτομένου δένδρου, καὶ τοῦ [504] πυρὸς 
ποῦ ἀσθέστου, χαὶ τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, 
καὶ τοῦ λέγειν, Οὐκ οἷδα ὑμᾶς " ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τῶν 
παρόντων, τῆς πτώσεως λέγω τῆς χατὰ τὴν οἰχίαν. Διὸ 
χαὶ ἐμφαντιχώτερον τὸν λόγον ἐποίησεν, ἐπὶ παραθο- 
λῆς αὐτὸ 3) γυμνάζων. Οὐδὲ γὰρ ἣν εἰπεῖν ἴσον, ὅτι 
ἀχείρωτος ἔσται ὁ ἐνάρετος, χαὶ εὐάλωτος ὁ πονηρὸς, 
χαὶ πέτραν θεῖναι, χαὶ οἰχίαν, χαὶ ποταμοὺς, καὶ βρο- 
χἣν, καὶ ἄνεμον, χαὶ ὅσα τοιαῦτα. Καὶ ν᾽ πὰς ὁ ἀχούων 
μου τοὺς «ἰόγους τούτους, φησὶ, καὶ μὴ ποιῶν αὐ- 
τοὺς, ὁμοιωθήσεται ἀγδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾧχοδόμησε 
τὴ» οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ψάμμον "8. Καλῶς δὲ μωρὸν 
ἐχάλεσε τοῦτον 3". Τί γὰρ ἂν γένοιτο ἀνοητότερον τοῦ 
οἰχίαν οἰχοδομοῦντος ἐπὶ τῆς ψάμμου, χαὶ τὸν μὲν 
πόνον ὑπομένοντος, τοῦ δὲ χαρποὺῦ καὶ τῆς ἀναπαύσεως 

ἁἀποστερουμένου, χαὶ ἀντὶ τούτου χόλασιν ὑπομένοντος ; 
“Ὅτ: γὰρ χαὶ οἱ χαχίαν μετιόντες χάμνουσι, παντί που 

δῆλόν ἔστι " χαὶ γὰρ χαὶ ᾽" ὁ ἅρπαξ, χαὶ ὁ μοιχὸς, καὶ ὁ 
συχοφάντης πολλὰ πονοῦσι χαὶ ταλαιπωροῦνται, ὥστε τὴν. 
αὐτῶν χαχίαν εἰς τέλος ἀγαγεῖν" ἀλλ᾽ οὐ μόνον οὐδὲν 
ἀπὸ τῶν πόνων τούτων χαρποῦνται τὸ 5 χέρδο;, ἀλλὰ 
γαὶ πολλὴν ὑπομένουσι τὴν ζημίαν. Ἐπεὶ χαὶ ὁ Παῦλος 
τοῦτο Ἶ αἰνιττόμενος ἔλεγεν’ Ὁ σπείρων εἰς τὴν 
σάρκα αὐτοῦ, ἐχ τὴς σαρχὸς αὐτοῦ 38 θερίσει φθο- 
ράν. Τούτῳ ἐοίχασι χαὶ οἱ ἐπὶ τῆς Ψάμμου οἰχοδο- 
μοῦντες" οἷον οἱ ἐπὶ πορνείᾳ, οἱ ἐπὶ ἀσελγείᾳ, οἱ ἐπὶ 
μέθῃ "", οἱ ἐπὶ θυμῷ, οἱ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι. 

δ'. Τοιοῦτος ἣν ὁ ᾿Αχαὰδ, ἀλλ᾽ οὐ τοιοῦτος ὁ Ἠλίας. 
Καὶ γὰρ παράλληλα θέντες τὴν ἀρετὴν χαὶ τὴν χαχίαν, 
ἀχριθέστερον εἰσόμεθα τὸ διάφορον. Ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ τῆς 
πέτρας ᾧχοδόμησεν, ὁ δὲ ἐπὶ τῆς ψάμμου " διὸ χαὶ βα- 
σιλεὺς ὧν ἐδεδοίχει χαὶ ἔτρεμε τὸν προφήτην, τὸν τὴν 
μηλωτὴν ἔχοντα μόνον. Τοιοῦτοι οἱ Ἰουδαῖοι, ἀλλ᾽ οὐχ 
οἱ ἀπόστολο: " διὸ καὶ ὀλίγοι ὄντες χαὶ δεδεμένο!, τῆς 
πέτρας ἐνεδείχνυντο τὸ στεῤῥόν " ἐχεῖνοι δὲ χαὶ πολλοὶ 
καὶ ὡπλισμένοι, τῆς ψάμμου τὸ ἀσθενές. Καὶ γὰρ ἔλε- 
10ν" Τί ποιήσομεν ὃ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις ; Ὃρᾷς 
ἐν ἀπορίᾳ ὄντας, οὐ τοὺς ὑποχειρίους χαὶ δεδεμένους, 

39 ἀχμάζοντα Α. "Ἷ7' αὐτὸν Γ΄. 
Ῥοκίονϊοτγοι) ραγίοιη, 
Α. 5 χαὶ οἵη. 36 τὸ] τ Α. τὸ οἱι. Ε. 

βοιὶ ἐμϑιΐηγ ἰηίογρρ. Μοτ δέδιας ΕΠ 4 
δὲ ἐνέβαλλον ἴ). Ὁ. Ε΄. 85 ὅσῳ Α. 

85 δύναται Β. Ε, 
"5 Ὑ].. δηοί. 

πὶ ἀόρρι: 

ἢ. ἑωράκαμεν ". 
Ἰμίογρρ. 57 Τοιοῦτος] Οὕτως Εἀμώ, 
σωμεν Β. Εν 51) μηδὲ] οὐδὲ Εὐά, 
Δ1054. Οτ}η68. 

5 ΦΟΑΝΝΙΝ ΟΠΕΎΒΟΘΤΟΝΙ ΑΒΟΗ͂ΙΕΡ. ΟΘΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. ὁ. 

ἀλλὰ τοὺς χατέχοντας χαὶ δεσμεύοντας ; οὗ τί γένοιτ 
ἂν καινότερον : Σὺ χατέχεις χαὶ διαπορεῖς ; αὶ μάλα 
εἰχότως. Ἐπειδὴ γὰρ ἐπὶ τῆς ψάμμου πάντα ᾧχοδόμπη: 
σαν, διὰ τοῦτο χαὶ ἀσθενέστεροι πάντων ἦσαν. Διὰ τοῦτ 
χαὶ πάλιν ἔλεγον " Τί ποιεῖτα βονιόμενοι ἐπαγαγεῖν 
ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου ; Τί φησι "" 
Σὺ μαστίζεις, χαὶ σὺ φούῇ ; σὺ ἐπηρεάζεις, χαὶ σὺ δί- 
δοιχας ; σὺ χρίνεις, χαὶ σὺ τρέμεις ; Οὕτως ἀσθενὴς ἡ 

χαχία. ᾿Αλλ᾽ οὐχ οἱ ἀπόστολοι οὕτως " ἀλλὰ πῶς 3" ̓ Οὐ 

δυγάμεθα ἡμεῖς ἃ εἴδομεν 33 χαὶ ἠχούσαμεν μὴ .1α- 
εῖν. Εἶδες φρόνημα ὑψηλόν ; εἶδες πέτραν χυμάτων 
χαταγελῶσαν : εἶδες οἰχέαν ἄσειστον ; Καὶ τὸ δὴ θαυ- 
μαστότερον, ὅτι οὐ μόνον οὐδὲ ἐγίνοντο αὐτοὶ δειλοὶ δι' 
[505] ὧν ἐπεδουλεύοντο, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ πλεῖον ἐλάμδανον 
θάρσος, κἀχείνους εἰς μείζονα ἐνέθαλον 3" ἀγωνέαν. Καὶ 

γὰρ ὁ τὸν ἀδάμαντα πλήττων, αὐτός ἔστιν ὁ πληττόμε- 
νος ᾿ χαὶ ὁ τὰ χέντρα λαχτίζων, αὐτός ἐστιν ὁ χεντον 

βέενος, χαὶ τὰ χαλεπὰ δεχόμενος τραύματα " χαὶ ὁ τῶ 
ἐναρέτοις ἐπιθουλεύων, αὐτός ἔστιν ὁ χινδυνεύων. Ἐ 
γὰρ καχία τοσούτῳ μᾶλλον ἀσθενεστέρα γίνεται, ὅδῳ- 
περ ἂν πρὸς τὴν ἀρετὴν παρατάττηται. Καὶ χαθάπερ ὁ 
πὺρ ἕν ἱματίῳ δεσμῶν, τὴν μὲν φλόγα οὐχ ἔσδεσε, τὸ 
δὲ ἱμάτιον ἐδαπάνησεν “ οὕτως ὁ τοῖς ἐναρέτοις ἐπ- 
ἡρεάζων, χαὶ χατέχων, χαὶ δεσμεύων, ἐχείνους μὲν λαμ- 
προτέρους εἰργάσατο, ἑαυτὸν δὲ ἡφάνισε. Καὶ γὰρ δτα " 
ἂν δεινὰ πάθῃς ἐπιειχῶς ζῶν, τοσούτῳ γέγονας ἰσχυρά- 
τερος " ὅσῳ γὰρ τιμῶμεν 5 φιλοσοφίαν, τοσούτῳ μᾶλλον 
οὐδενὸς δεησόμεθα " χαὶ ὅσῳ ἂν μηδενὸς δενθῶμεν, τοσ- 
οὐτῳ μᾶλλον ἰσχυροὶ γινόμεθα χαὶ πάντων ἀνώτεροι. 
Τοιοῦτος ᾽ ἣν ὁ Ἰωάννης " διὸ ἐκεῖνον μὲν οὐδεὶς ἐλύπε:, 
αὐτὸς δὲ ἐλύπει τὸν Ἡρώδην " χαὶ ὁ μὲν μηδὲν Ε ῶν, 
χατεζανέστη τοῦ χρατοῦντος " ὁ δὲ διάδημα χαὶ ἁλουρ- 
γίδα καὶ μυρίαν φαντασίαν περιθεδλημένος, τρέμει χαὶ 
δέδοιχε τὸν πάντων γεγυμνωμένον, χαὶ οὐδὲ ἀποτεῖ μημέ- 
νον τὴν χεφαλὴν ἀδεῶς ἰδεῖν ἐδύνατο ὅ", Ὅτι γὰρ χαὶ Ὁ 
μετὰ τελευτὴν ἀχμάζοντα εἶχε τὸν φόδον, ἄχουσουν τί 
φησιν " Οὗτός ἐστιν ὁ ᾿Ιωάγγης, ὃν ἀνεῖλον ἐγώ. Τὸ 

δὲ, Δγείλον,, οὐχ ἐπαιρομένου ἦν, ἀλλὰ τὸν φόδον πα- 
ραϊεὐθουμένου; χαὶ πείθοντος τὴν ψυχὴν τὴν ταραττο- 
μένην ἀναμνησθῆναι, ὅτι αὐτὸς αὐτὸν ἔσφαξε. Τοσαύτη 
τῆς ἀρετῆς ἡ ἰσχὺς, ὅτι καὶ μετὰ τελευτὴν τῶν ζώντων 
ἐστὶ δυνατωτέρα. Διὰ δὴ τοῦτο χαὶ ἡνίχα ἔζη, οἱ τὰ 
πολλὰ χεχτημένοι χρήματα πρὸς αὐτὸν ἐρχόμενοι: ἕλε- 
γον" 7ἰ ποιήσομεν Ν᾽. Τοσαῦτα ἔχετε, χαὶ παρὰ τοῦ 
μηδὲν ἔχοντος βούλεσθε μαθεῖν τῆς ὑμετέρα: εὐημερίας 

τὴν ὁδόν ; παρὰ τοῦ πένητος οἱ πλουτοῦντες ; παρὰ τοῦ 
μηδὲ 5" οἰχίαν ἔχοντος οἱ στρατευόμενοι ; Τοιοῦτος χαὶ 
ὁ Ἠλίας ἣν διὸ καὶ μετὰ τῆς αὐτῆς παῤῥησίας τῷ δήμῳ 
διελέγετο. ὋὉ μὲν γὰρ ἔλεγε, Γεγγήματα ἐχιδνῶν" 
οὗτος δὲ, Ἕως πότε χω.ἰανεῖτε ἐπ' ἀμφοτέραις ταῖς 
ἰγγύαις ὑμῶν ; Καὶ ὁ μὲν ἔλεγεν, Ἐφόγνγευσας 5" καὶ 
ἐχληρονόμησας " ὁ δὲ ἔλεγεν . Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν 
τὴν γυγναῖχα Φιλίππου τοῦ ἀδειϊροῦ σου. Εἶδες τὴ» 
πέτραν; εἶδες τὴν ψάμμον; πῶς εὐχόλως χαταπίπτει ; 
πῶς εἴχει ταῖς συμφοραῖς ; πῶ; περιτρέπεται, χἂν μετὰ 
βασιλέως, χἂν μετὰ πλήθους ἧ, χἂν μετὰ δυναστεῖας - 
ἹΑπάντων γὰρ τοὺς μετιόντας αὐτὴν ἀναισθητοτέρους 
ποιεῖ, Καὶ οὐδὲ ἀπλῶς χαταπίπτει, ἀλλὰ μετὰ πολλτις 
τῆς συμφορᾶς. Καὶ γὰρ "8 ἦν, φησὶν, ἡ πτῶσις αὑτῆς 
μεγά,ιη. Οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ τῶν τυχόντων ὁ χίνδυνος, ἀλλ᾽ 

13 Καὶ οη.. Α. Τοίυπι οομμηᾶ ἀσοοὶ ῃ Β. (. Ὁ. Ε΄. οἱ ἀυοῦυς ΜοσΦΕ 
1 ἃ Κ. ὅστις ἱποὶρὶί, οπι. Α. οπὶ ἰγίθυ8 ΜΟ56η4. 

17 σχρῦτο 
μέθῃ ἀόδυμι ἰῃ ΠΒ. ΒΕ. Εἰ. οἱ θγϑ' ἰο πιἰβοῦιιηὶ ἡρετά ᾿ 

ΘΓ] 

ἦ τῆς ψάμμου ΒΕ. 53" τὸν τοι: οὔτον 
τὸ αὐτὸ Καά. ἦὅ5 αὐτοῦ οι. Β-. Ε. "᾽ γεγρα οἱ ἐπὶ 

ὁ ποιήσωμεν Β. Ὁ. ΕΚ. 5! τί φησι οα). Ὁ. ἴῃ οοείεγις 
ἃ ἀλλὰ πῶς ἄδδιπηι ἰη ΕΠ4. 55 εἴδομεν] οἴδαμεν Α.(. 

δ᾽ τιμῶμεν] ἂν ἐπιτείνωμεν Ε. οἱ 5ἷο οὐῤῥάϊι 5.Υ. ἔμνηὶς 
89 χαὶ ῃ, Β. (. ὃ. Ε. 

"5 γὰρ οην. ἃ. μεγάλη] δά. σφόδρα Εἀά4. οοηίγὰ τ ςο5 εἰ 
μετὰ τὴν τελευτὴν Α. Ε. 55 ποιὴ- 
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ἢος οἰἶἰδηνδ ἤθης ἀΐοϑη), ὁχ υἱτουθ δαἰυϊαπι διυῦὶ- 
τογυπὶ υθΐᾳυς Θρογδίυγ, ὁχ νυἱγίυ 18 βιυάϊο, οἱ ὁχ οαΐο 

Ὠσαυϊα. Ουΐα Θηΐ) αιΐάδη) {αἰυτὶ ὀγδηὶ αυἱ ἀἰοία 

αυϊάδπ) πριγαγθηιυγ, πΘῆυ6 ἰἀπιθη θοηᾶ δα! θογοηὶ 

ΟΡοΓα, 1105 μγ ον 6 Π5 ἰογγαῖ ἃς ἀεὶ! : οἰ π|5ὶ ρυϊ- 

σἢγΆ 8ἷηι 68 4" ἀϊοιιη!Γ, πῸη συ σά Γα Δπηθη δυάΐ-- 

[π| Δ βΑ]υΐ6π), 564 οροτγίαγα μῈΓ ορογὰ οὔβααι : (0- 

ἴσπι δυΐαπὶ 36 'ῃ Τὰ ργθοίρῃθ νογϑαῖαγ. Αἰσυς ἢἰς 
ΒΟΓΙΠΟΏΘΠ) ΦΟΠΟΙυαΐξ,, νὩ]Π 116 ᾽ρ515 1ΠΠΟΓΟΠῚ Γ6- 
᾿ϊηαυί!. Θυοπιδάπιοάυπι απὶπι,, οἰπὶ ἀ6 υἱγίυΐα ἤζογο- 
ἴγ, ΠΟῚ δο᾽υπὶ δχ [υλιΓὶ8 ἱποί4)}0α1, τοστ πὶ πιδίηο - 
ΓΆΠΕ, ΘΪ05, τηθγοοάδιῃ πο ὈΠ!Π6ην., ΘΟμ 50] ΟΠ 6 πὶ, 
ἹπηυπιεγΆαι6 θοη8, 5θα οἰΐαπι ἃ ργαβοηιθυβ, ἀπ 
Πγηλ δῖ 6πὶ ἱπιπηο}Πἰοιπαυδ ραῖγα οδίθηάϊε : βἰς οἱ 
οὐπὶ ἀξ πη} }|8 ἀρὶ τιν, ποθὴ πιοάο ἰδγγαὶ Δ} [18 {χα 
ἘΧΒΡΘΟΙΔΉΓΙΓ, υἱ ΔΌ Ἔχοΐθα ἀΥΡΟΓῈ,, ἴσηθ ἱπαχϑιίησιὶ- 
111, ἱπφγαβθὰ γορηΐ ἐπίθγο! 50, 4} ἢος ἀΐειο, Νοη πουὶ 
ος ; 566 Εἰΐδη) δχ ῬΓΩ ΒΘ "05. Πορα δχ γυΐπὰ ἀο- 
ΤῊ015. Ἰάθοαυδ σππη Πα] ΟΓί δι Δ5ὶ Βογπιοπθη ἰη5ι1- 
ἴυ!!, ραγάθοῖα [ΠΠ|π| Ἔχογηλη8. ΝΌΠ δηἶπὶ 5115 δγαὶ 
αἰχίδββα, νἱγία! 6 ργαϊ πὶ ἰμνίοιαπὶ ἴογο, ἱ ργο θυ ηι 
Ὀδρίι [Δ0]|6ὴὶ ; 564. ῳ ροίΓᾺΠι ροϑιῖ!, ἀοπΊυηι, Πυπλΐηα, 
ΡΙυνίδπη εἰ υθηίιπ,, 86 51π||}}14. 26. Οηιπὶς, ἱηχιίι, γιὲ 
αμαΐί ξουηποπες [108 608, οἱ ΠΟῊ [ἀεὶϊ φος, αϑοϊπιταὐϊμ 
οἷγο δἰμί(ο, φιιὶ “αὶ βεαυὶί ἀοηιμηι διιαηι δΙΙΡΟΤ ΟΤΘΠΘΉΙ. 
Ἀεοία δυίαπι βία] υτ ἢυης γοσατί!. Ουἱά ομΐτ βίυ]- 
(ἴἰυ8 (σϑγῖ! ἐοπηΐη6 ΒΌΡΟΡ ἀγαπδπὶ αἀϊΠοληΐα, οἱ ].0ο- 
το) αυϊάθηι (δγοηΐθ.,, [γυσίὰ νογὸ οἱ ΓΘηι18 5656 ργὶ- 
γΔηι6, ΡΓΟσυΘ [Ἰὰς ΓΘ Βυρρ]οἴιΠ)] ϑυβ(ϊποηία ἢ θιυοά 
δυΐοπι ἢ 4} πδηυηἶ 56 ἀθάυπιί Π Πογοπΐ, πριηηὶ 
ΠΟη ὨΟΙυτη ὁδὶ : Π8ΠΊ ΓΔΡΙΟΣ, Δ]! 6 γὰ5, ΒΥΘΟΡ])Δηΐα, 
τυ πὶ ἸΔθογληΐ πημ]Π!λήϊι6 δυδιίηθηι, αἱ πηαἰ ἰ8 τη 
δυλπι δ ἤη6πὶ ἀσάτποθηι ; 56 Ποῃ τηράο πῃ} ]ὺπὶ Γα- 
(ἐγυηΐ (ΓΟ. ΠῚ, νΘΓῸΠῚ δἰΐδηη ἀδΠΊ ΠῚ δγδηάα ρϑιυη- 
ἴυγ. Νὰπι οἱ Ῥαυ]ὺ8 ἰάΐρβυπι βυμίπαΐοδης ἀϊοαῦαι " 
Θμὲ εὐηιπαὶ ἵπ ΠαΥΗΘ δια, 46 σαγῊΦ6 δια πιοίοί ΘΟΥΤΡΙΪ0- 
πεπι ((ἰαίαι. 6. 8. Ηυΐο 5[π|||65 5υπὶ φαΐ 5αρογ ἃγθ- 
Ῥδη) Θαϊβοληῖ ; γογὈἱ αγαιΐα 4υΐ ἴῃ [ογηϊοδιίοπο, χυὶ 
ἴη Ἰυχυγία, 4υἱ ἴῃ Θυγίδίαία '", αυὶ ἴῃ ἰγαουπαϊΐα, φυΐ ἰη 
8411}}5 ΟἸπηΐ ας. 

4. (οπιραγαίΐο Αεἰαν εἰ Εἰΐα;, ἀροείοίοτιιηι οἱ ιάσο- 
ταπι. Αροειοίογινι βαιιεῖα οἰ βγηιίας. ---- ΤΑΙ] ]ς οΓαὶ 
ἈΟΙΒΔΡ ; 564. ῃο0η (415 ΕἸΪ85. ΕἸ ΘηΪΠῚ 6 ΓΟΡΙΌΟΠΘ ρῸ- 
ΠΟη(68 Υἱγίι65 οἱ νἱτία., ΠΠΟΡαΙη αἰ ΠΟΘ πε 2) ΔαΟΙΓἃ- 
(ἶἰυ5 Δρηοβοσηια8. 1116 ΠΑΠΊΠ]υ0 5.06 Γ ροΐγϑη) φἀ  Ποανί, 
᾿]6 νΘΡῸ βΌροΓ ὩΡΘΏΔΠῚ : ἰάδοχυα τὰχ οὐπὴ 6586 ργο- 
Ῥείδην πηθίυεθαιί οἱ [Ὀγπηίάαυαι, 4υΐ ργΟρ οΙ8 πιοὶοίθ 
ἰληίυ πη ἐγαὶ ἰηάιίΐίυβ. Ταὶος ογαηῖ δυο! ; 56 ποη 
δρΟϑίΟΙΪ : ΠυλπΙΟῦγοιη δἰ ρϑιοὶ οἴπὶ αςβϑηί οἱ νἱηριῖ, 
δι [6 Π| ραίγα οβιθηθοῦδηι ; {ΠΠ] γογο οἰβὶ πγὰ]ίι οἱ 
διτηδιΐ, ἰπῆγη 8:6 πῈ ἀγθηθ. ὈΙΟ θα ηΐ δΗ ΠῚ : Οϑϊά 
[αοἰθηιι8 ποπιϊπῖθιι8 ἰξιϊ5 ( Αεἰ. 4. 10 )7 ΥἹάοη “05 ἴῃ 
ἈΠρυδι14 νογβασὶ ; ΠΟῚ δ 6Π) 6098 ηΐ ΟΔρΙΪν] ογδηὶ οἱ 
νὴποιΐ, 564 φυὶ ἀδίἰ 6 πὶ οἱ νἱηχογδηι7 410 ηιϊά ἰη- 
80] ηΠ|5 νοαμιγ } Τὰ ἀδιΐπ68 οἱ ἀυδίίας δαγα αυἱ- 
ἀ6πι. Θυΐὰ Θπΐπι ΟπΊπΐἃ ΒΌΡΘΡ ΔΓΘΠΔΠῚ αὐ] Ποονογηηὶ - 
460 ἰπΠΓηΠοΓαβ ὁπημΐθι5 Ἔγᾶηι. [ἀοῖγοο ἀἰοδιναηὶ (6- 

) 
ὁ Ἠφ νοῦοϑ, γι ἐμ οὐτίφαϊο, ἀθϑυ: δὰ Μογοὶ, 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΞΌΜ ΗΟΜΙ!,. ΧΧΙΥ, Δ]. ΧΧΥ. 
δὲθ 

συ : ΝΘ εἱά {ποἰ ἧς νοίοπίος ἱμάνερονο ὅΉΡΟΥ γος δα" Θμἑ ΠΘηΣ 
ἠοπιϊπὶς ἰδ (Αει. 8. 98) Θιὰ ἀϊοὶι ῦ Τὰ Οὐ αΐΒ, [8 γ- 
ΓΕΒ, ἰσράϊς, οἱ (ὰ εἰπγ65 2 ( ἡαἀο88, δἱ τι ρα πιΐ5 ̓  ϑς 
ἰηΠγηη 6βι "η4}}π|4. 56 ΔΡΟΒ(ΟΙΪ Βοιὶ 5ἷς : ΝΌη μοδδιι- 
ἤ15 πο8 ἡμα αμαϊυϊηλι8 οἱ υἱάΐπελια πολ] ἰοφμῖ (Αεῖ. 4.90). 
Ὑ᾽υἰδβεΐ᾽ δηϊπηθιη ϑαθ! πηθηι Ὁ νιαϊς {π’ ΡοΙγΠῚ Πποίυβ 
γἰἀδή δι ἢ ν] ἀἰδιϊε᾽ ἀοηγυπη ἱπη πη] 6π} ἢ Ουοάψὸ π|ϊ- 
ΓΆΡ ΠΣ, ΠΟ πιοῦο εἰπιίάϊ Ὠοι δγληὶ . Ππ04 ἐπι» 11: 
᾿ρ8.8 ραγΆγΓΘη(Ρ, 564 δἰϊππὶ ΠΊΔΊΟΓΘΠῚ Πα ιοἴδ πὶ σα ρῖο- 
"δηῖ, ἱΠοβ]ια ἴῃ ΠῚ] ΟΓΟΙ Δηφυβίί,πὶ ΟΠ) 1 Οἱ 6) η1, 
Νὰπ) αυΐ ΔἀπΠ)Δη.6Π) ΡΟΓΟΊΠΠ, 'ρβ6 65. χυὶ ΡΟΓΟΠ ΗΓ. 
ἐΐ ἀυ] σΟΗΓΓΩ 5. 1πλυ πὶ οα οἰεγαί, ρ86 681 φαΐ ριιπρίίαγ, 
Εἰ βγανία δ6οἰρὶ γι !ηθγὰ ; δὲ χαΐ νίτία!δ ρτρ εἰς [ηβὶ- 
ἀϊδιυγ,, ἴρβα δβὶ χυὶ Ῥϑγίο! δι υγ. ΜΑΠ Πα Πυΐρρα ἰΔηῖο 
ἱηΠγΠηΐον [ΠΟ ταν, συδηῖο ΠηὩ615 ΘΟΠΓΓᾺ νἱγίυ πὴ δοίδηι 
᾿πβιγαΐξ, Α΄ φυδιπδάπιοάυπι 401 ἰφηδη) [σαὶ ἴῃ γαϑιὶ- 
ΙΘΠΙΟ, [ΠΔπηπηλπὶ υ 66 πὴ Ποη ΘΧϑιϊησυΐ!, βοά νοβεὶ- 
ΤΠ} σΟηδυπιὶί : οἷς 41} υἱγιυΐο ρῥγάϊιος ᾿άϊι, 
ἀειίηοί, ναὶ; [105 φυϊάθη) ϑΡΙ ΘΠ] ἀΐογοβ οἴποί., 5656 
ΥΟΓῸ ρογάϊι, ΕἸθηΐπ υδη!0 ργαυίογα Ράβ55 [Ὀ6ΓΪ5, 
ἀυπι ῬγΟ 6 Υἱίδπ) ἀυοίς, ἰδηΐο [ὈΓΙΪΟΡ ΟΥ̓Δ : φιδηῖο 
Πηδρῖϑ Θη πὶ ΡΠ ]ΟΒΟΡ ἰδ) ΘΟΙδπηὰς . 8 }}0 πια518 Π}- 
ΠΠυ8. δ  ΐπηι5 ; οἱ φυδηίο ΠΊ2 6158 0110 δ υἰπιὰς, ἰΔηο 
[ΟΓΕΪΟΓΕ5. ΟΓ πηι, οἵ οἰηηΐθυς 5] ΟΡΪΟΓΟΒ. Τ7Α]}95 ογδὶ 
δοληη65. ΟἸΔΠΠΟΌΓΘΙ πδηγο {Π|| ΠΟΙ ἐδ. η) ογθα αὶ, 
116 δυϊ6πΠὶ πο] βίυβ ογαὶ ΠΠΟΡοάϊ : οἱ 4υϊ π1}}} πὰ θαι, 
ΔάγνΟΓΘΌΚ ΓΟΡΠΔΠίοΠη ᾿ΠΒΌΓΤΟΧΙ. ; αμὶ ἀϊμἀοπηλία γ Ρ0- 
ῬυΓΔ, ΠΗ] ]Π ΟΖ ογπδῖι Π]ροης, οπηηΐθη5 ηυμϊαίυη) ιἷ- 
ἸηΘθα 1 [ογην ἀλθδίψας,, ποηαδ ἢ] πη ολρί16 ἰγυ ποίη 
Ροίογαΐ πα ποία Γοβρίοθγο. Ουοά οὨΐπὶ δεϊλῃη ροοὶ 
ΤΌΟΓΙ ΠῚ ΠΟῚ ῬΆΓΨΟ {{πἸογα Δῆδοίις δϑβοὶ., διαὶ σι 
ἀϊοαὶ : Ηἰς οεἰ ]Ζοαππος,, ηιιθηὶ οεεϊαὶ ἐγ0 ( ἔκιε. 9. 9). 
ΠΠῸὰ ἀὐΐαπι,, Οσοίαϊ, ποη 6βὶ γυχ 5656 Θἤογοι 5, βοὰ 
ἸΩΟἴυΠῈ 51ΠΙΠῚ 50] λη{|8, οἱ (ἀρ θαι ΔῃΪπΊο δι ἀδη 15, αἱ 
ΓΟΟΟΓἀΔΡΟΙΓΡ Ποιῃϊο ἀϊ ἴῃ {ΠΠ|πὶ ροΓροίγωι. ΤΆμ!α ὅς 
Υἱγία 15 [οΥ εἰ, αἱ οἰἰΔη) ροϑί "πηου16η} τ γομ1})}115 οἷϊ 
Ροίθη ΟΡ. [ἀθόχια δι δυπὶ (υπὶ νίνογοῖ,, Ὁ] ᾿η}1ἰ5 
ἐγδῃΐ Ῥεοσυπὶ!5 ἰηβίγυοι!, δοοδάθηϊος ἀϊοοθδηί : Θεά 
[πεἰοημις ([μις. δ. 10)} Τοῖ Ππαυοιῖς » αἱ αὐ 60 ΄πΐὶ μ1}}} 
ΒΑθΟΙ νυ] δα ΐξοθγα νἱλπ γοοίγα [6]1οἰ (815 ἃ μϑι- 
ΡΕΓΘ αἰν᾽ 65 40 60. 4ιήὶλ πα ἀοηηθμ συϊάριη μαροῖ, 
1Ὴ1Π1|683 Τα} 15 φιόαυα ἀγαὶ ΠΟ] Ἰὰς -: Πυδηο ΓΟ Ομ ὰ 
θαάθιη ᾿ἰθαγίαϊα ἂς ἢαιιοία ΒΟΡυΐο Ἰοηῃαίαίαγ. [1|6 
ΠΑΠΊη06 ἀΐςαυαι, Οφνϊπιῖπα υἱρογαγμηι (αι. δ. 1; 
υἷος νογο, ἔεψμέσωο εἰαιαϊςαιὶς μάγοι Ρορίϊ 6 υδϑι»Ὸ 
(5. Κεσ. 18. 24}} Πΐς ἰΐθηι ἀΐοαθαι, ()εοἰἀϊδεῖ, εἰ μοξ56- 
αϊειὶ (5. Περ. 41. 19): ||6 νογο, Νοιι [ἴσοι ὐὶ ἠαϑεγὸ 
πχογέηι ῬΗΙρρὶ [Γαιγὶς τωὶ ( Μαίμι. 14. ). ΥἹα ς᾽ 
ῬΕΙΓαπὶ  ν] ἀἰϑιϊ π᾿ ἀγθηλιη αιοπιοάο ἤιοὶα ἀδοϊάαι ἢ 
υοπλοῦο Ἀπ) αι} 5 οοάδι, ΠΠΟΠΊΟΔΟ συθνογίαίυγ, 
Εἰδὶ ἀρυὰ ταρβδπὶ, δἰϑὶ δρυὰ Ρορυϊυη 51}, οεἰςξὶ ουηὶ 
ῬοΙΘΠΙ ἴα 7 Π]05 δηΐπι φαΐ 56 δάουμ:! ΟΠΊΠ ΠῚ] βίο!  5ε. 
005 ΓΟ. ΝΟΠι6 οί ηπν ἐροι ν 564 οἱ οὐπ} 1} ἃ 
ΟΔΪ πηι. Εἰδηΐπὶ 97. ΓΕ εία δει . ἰπαυΐς, γμήπα ἐ᾽ιι8 
πιάφηα υαἰά6. Νοῆνα δηΐηὶ ἰῃ γὰ νἱ]}8 ὈγοΓ  ρογίσυ 1} 
ὅ8ι, 5668 Δ Δηΐπηᾶ ἀρίίυγ,, ἀδ ἀπιὶςϑίοῃθ οι ]ΟΓΌΓΩ ν 6 
Βοπογυπὶ ἱπηΠ)ο ΓΔ] π) ", [Π]0 νδγοὸ δἰϊλτῃ δη16 [112 

ὁ Μ|58.. ΠΟΥΌΠΑΤ Ηι ἐπῃ οΥ Τα! δῶμ, 



5.1] 

ουνΐα πνϑοτίογθιι ᾿ς νἧιαπι ἀμοοὶ 116 πρϑι ες 5604- 

ἰοῦ, ἰῃ πιωγογί "8, ἃ55}5 εἱπιοῦὶ "15, 50} υὐ᾿ πίθυ5, 

«ογίδανιμίδυβ υἱϊλὶ ἀφ6η8 : αυοὰ δαρίοπβ αιϊδρίαπι 

εὐὐϊπάϊοδη5 ἀΐοεῦαὶ : Εμσί ἱμιρίμδ, πεῖνα Ῥεγδύιεη- 

ιε (βγου. 48. 1). ΕΠ ιϑπιοάϊ αυΐρρα Ποπιΐπα8 ὑπλθγὰ8 

ἰγεωυηϊ,, ἀπιῖοο8 δυβρεοίοβ Βαῦδι!, ἰΟ5165., ΒΕΓΥ͂ΟΒ., 

Βοίος 90], ἱφηθοίθβ, οἱ δηίο δυρρ  οἴσπι ᾿ς ΟΧ ΓΟ) 5 

ἀπηὶ μαηδβ. 1 Ὸ θύγγο Οπμνΐα δίῃ 815 Ομ συ 

ἀΐοοδαι: μὴ τιΐπα ΜΠ 5 πιασηα ναἰ46 Σ ΠΟΏ ΒΟ 9660 

ἢμπ νας ρυϊολνα ργθοορία ον 65, Οἱ ν6} δἀπηοιίϊ τη 

ἱπογοάν 5 βϑιιδάοηϑ οἰΐδιῃ 6χ ργιθβθηι ΓΘΓΏΠΙ δίϑιυ, υἱ 

ς, ΠΖΌΛΝΝΙΘ ΟΗΠΥΎΘΟΘΤΟΜΙ ἈΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. ὅ98 

[π|ΐᾶπε ποφυ ἴα. Εἰἰαπιδὶ ΘὨΪΠῚ τΏ3}0Γ δἰ! ἀδ [μλιτες 
β6γηιο, δίίδαθη Πὲς πιδρὶβ ἀοθυ5 δεῦπο οδὶ δὲ οΥ85- 
βίογοδ νοπιΐποϑ οἰ οι ἀ08 δἰ ἃ ποφυϊιἰλ αϑδυεδιάοδ. 
[ἀδοηυθ (Δ11 ἔπ!ς βθγηνο οἰδμβῃς 6δὶ, υἱ ΠΙΘ 1 ΩΡΓῸΒ - 

ἰ6π) ᾿ἶπο υε!ΠΠαίθπι ολρρογοηί. [{πὸ ἰϊδᾳῦδ ΟιὨπΙῶ 

δεἰθπίαβ, (2Π} Ῥγαιϑϑῆιϊα ΄συδηὶ [υἱαΓα, ἔυ ζίδπιι5 π18}} - 
εἰαπὶ,, υἱγῖυι! βιυάδοῶμηιδ., π6 [γυξίτα ἸΔΡογοπιυ, δοῦ 

οἱ ᾿ιΐὸ δϑοιγίδίο ἰγυδπηυγ,, αἱ ᾿ς αἰοτί!Β οοηϑοσίδβ 

δἰ πη05 : 4ι8ὴ}) υἱἱηϑιῃ Οἤ68 ΟΟΙδο θδ0Ὑ,, βγαϊ εἰ 

μοι σηΐίαις θοπιίπὶ ποςιγὶ δοϑὺ (γίδια, ουἱ φιοεῖα εἰ 

᾿προγίυπι ἴῃ δθοι βῳοουϊοῦαιπ). Απιδῆ. 

ααασυκι σιν σατ ηττι"α, σα ,,.»":..................“-“οὦὦ.-ρορ2ὺΣ ἔρχτττττ -πππ ----ππ-ἷ-πΡ ΉΉοτππτ---π----- 

ΗΟΜΠᾺΑ ΧΧΥ. ἃ]. ΧΧΥΙ. 

(λρ. 7. ν. 98. Εἰ [αείμπι 6δι., σαπὶ σοπδμμιπιαδδεῖ 

]6ξιι5 ξογπηιοπέι ἰδίος, πιταϑαπίμν (τδ δΗΡΕΤ ἀοοείτὶ- 

μα ἐ}1ι2. 

8. (οεῖα οοηβϑ|υθηβ ογδί,, υἱ ἀς ΟΠΘΓΟ50Ὸ θυ δ 

εἐἰοϊεγαπῖ.,, ἱογραγοπίαυ οὐ γι οορίογυπι 50} πγη}8- 

ἰο τὴ ; ἦλπι ὑεγο ἰΔπί8 δγαὶ ἀϑοοι δ νἱτίυϑ.. υἱ τη8}105 

οοτυμῃ οάμρογοῖ, δίφυς ἴῃ δἀηνγα οι απ ἰῃθ η 16) ὐγὶ- 

Ῥεγοί, βυδἀογοίψυιθ ργορίοῦ νοϊυρίλιοπι ἐσ ἙΟΓΠΊΟΙΘ 

ριγίαπι, υἱ π6,, ρΡοβίφιδιῃ ἤμ6πὶ ἀϊεομάϊ ἔδοογαι,, 4Ὁ 

{Π|ο ἀϊφοδάογθηι. Νοηυς διΐπι οαπὶ Ἔχ πιοη16 (ἀἰἐδβοθηαε, 

αὐάϊοτοβ ἀυοδβϑαγυηί, 56 ἰοιυπι δυάιίονυπι {πύδίγυῃ) 

βευυίυπι δὶ : (ἀπῖυπὶ 118. ἱπαϊάεγαί ἀοοιγίν5 δ085 

Δηογθηι. Αἀπιγαθαπίαγ δυΐίοσηι πηοχίπιο }|Π|18 ροί δι2- 

ιοιη. Νυη οπίπ δὰ αἰϊυπι ἀΐοίΔ γείογοπβ ἰἸοααουαία, υἱ 

Ῥτορδοίῳ εἰ Μογβαβ(α), 56 υϑΐη6 οδίαπάορδὶ δοίρβαπι 

6886 αυὶ ιιοιογἰΔΐοπ) παθογοὶ. Νπὶ οὐἱπὶ ἰοβ6 8 5506 

Ργοηυηιίατει!, ΔΊ) οἴοθαι, Εφο αμίθμι ἀϊςο υοϑίδ : Εἴ ἐὐπι 

ἴδια {ΠΠλπὶ οοπιπιοιπογάγοί, βοΐῖρϑθπι που ϑίγαρθδὶ υἀϊ- 

66πν, Εἴ μαι δυρμ! οἷα οἱ ρογ ργφπιῖα. ἀἰᾳυὶ δὲης 0.86" 

υοιβ νἱάθθδίυγ 6556, υἱ {|| ταγυαγθηίυγ. Νὰμὶ 8Ϊ 

ΒοΙ κα, 4υ] νἱάδγϑηι {Πυπὶ ΡῈ. Ορογὰ ρΡοίθηι2η δυλπὶ 

οβίοιάοτα, ἰλριἀϊθυβ δυπὶ ἱππροιίδγαηι οἱ ἐχρυϊεγυῃὶ : 

υοιποάο υὐἱ νοῦν ἰδπίαπι ὀγᾶηὶ:, 4018 ᾿ΠἸλπὶ δα δ6- 

γον, ἤθη γογίϑί πη] δγαὶ μας ᾿}}|8 οἴοπάΐου!ο [οἵὰ, 

οὐ τπαχΐπρ ᾿ἀ 6 ἰῃ ὁχογάΐο ἀϊοογθηΐυγ,, ΡΥ 54 8Π| 

"Πς ροίοηιϊα δα δχραγίπηθηιυπι ἀδἀΐδ56ι Υ ΑἰἰΔιποη 

ἡ} Βογαπι ροιϊοθαπίαγ : φυλιάο οπίαι ἀηΐπλι5 ργοῦυ8 

οἱ Γριφὶ 681, τοί ιτἰ5. ἀοοιγίπα; [Ἀ0 18 ΟὈιοπιρθγαι, 

Οὐιαργορίονῦ {Π| φυΐϊάσιν, οἰϊδινδὶ οὐιι5 ροιθπιίδηι δίξπᾶ 

ργαθίοαγοηϊ, οϊεπάθυδηίυν, ᾿νὲ ΝΘΓῸ ΒΟΓΠΙΟΠ ΕΠ) (Δ1}- 

ἰὰπὶ Δι ΐδη 68, οὐϊαπηρογαυιηι οἱ βοαυδυαηίυγ. [106 

δεἷπὶ 5 ᾽πάϊοαη 8 ονδηφα ἰδία ἀἰοοῦαι, δεφωμία διιπί 

ὁκηὶ ἰμτϑα πιμία, θη δ᾽ ̓ χυΐ ἐσ ρυϊποίρυπι οἱ δοῦῖθἃ- 

ΓΙ ΠΙΘΓΟ, 56ἀ φιοίᾳυοί ἃ παδαυ ἰδ ΕΠ δγὶ ογαηὶ, 

δἰποογοαιδ δηΐπιο. 16 Γ (οἴχῃ διίοπὶ ονδηφοίϊ πη 1108 

γἱ ἀ65. ἰρβὶ Ὠφγθιίοβ. Νὰπιὶ οὐπὶ ἸΟσυθδγοίυγ,, 5:16 ηἴ68 

ααἀϊουληῖ,, ποη ἱπιογγυπηροηίθο, που ἰμ  γρ  ΙΔη(68 

Ιοφυδηίαπι, ἢοη ᾿ἰθηίϑηι65, Π6 6 ΟΟΟΔΒΙΟΠΘ ΠῚ) ΘΔρίΔΠί65, 

ηυοιηδιπιοάυπι Ῥαυίϑαΐ : ροδὶ ΒΔ 8 ΡΟΙΤῸ (Οη» 

(4) Θυοά πιο ἀϊοῖ! ἀδ Ογίϑιο οὐπὶ ροϊοϑίαϊο ἰοᾳυθηία, 
ἦλιη δηῖθ πϑᾷυδ βδεπιδὶ ἀϊχὶϊ, ε οἰΐδην αἷϊ {Πυπὶ αυσπιδά- 
τηράυπλ ργορ θίδ8 θη ἀθ 8110, 88. ἀ6 86ῖρ80 Ἰοφυυΐυτῃ 
[α1556. Υ]46 815 ῥΓΪπηδη) δαποίυϊϊοποα) ΕὙΤΙ ογῖο ΕἾ] ἀ 
δὰ Παι}ς ΟΠ} 18π| ΧΧΥ͂. 

οἰοηοηι δάμη ϊγαθυμάϊ δοαυδυηπίυν. Τὰ ὙΟΓῸ πνϊἱ 08 - 

βίάδγεβ νϑ]αὶ δοιμἑηὶ ργυάδηϊδηι, ηυοιποάο νϑγίοὶ 
ϑὰ διαϊδηιυπι υ{ΠΠ|Πιδπ]., φυοπηοο ἃ πηίγϑου ! 5 δέ 
νΟΓΌΩ,, δὲ ΠΙΟΣ ἃ ΥΟΓ}}}5 διά πιγάσυϊα ἰγϑηβθοδὶ. Νβδηι 

ΡΓΪυδηπᾶπ) δὰ πιοπίοπ) δϑοοοιάργοι, πιυ}105 συγᾶνὶ, οἱ 

ΙΙ5 αὐ αἰοοηάδ ὄγϑηὶ νἷᾶπιὶ ρᾶγαγοίὶ. Εἰ ρος υληι 

ἰδης ἰοηζλτ 4υφδιίοποπὶ ἀυδοίνογαὶ, γυγϑυδ δὲ] πιϊγἃ- 

ουΐὰ νϑες, (ἀοἱ5 ἀϊςία οοιὲγπδη58. Ουΐα οι 29. 

Ταπιηιαπι ρο(οδίαίεηι μαϑόης ἀυσαυαί, πὸ μὶς ἀοσοιδὶ 

Πηράι5 [μϑίυ πὶ βαρογοὶ δι οβιθηίαἰίοηοπὶ,, ορδείθι: 

ἰαΐμϑυπι [4ςἷ|, οἱ ἰϑη4υληι) ροὶ5ίδίοηι θη ς γοε 05 

ουγαῖ, υἱ πὸ υἱτὰ ἰυγυαγδηῖῦ ἰρϑαηι νἱάδηιοα ἰ18 
ἀοεσδηϊοπι, εὐπὶ ΠηΪΓα Δ 5ἰς οδάογοῖ. ( σρ. Κ111}) 8. 

Ομ ἀοδοοπάϊδεεῖ οἠἷπὶ ἀ4ὲ πιοπίθ, εἑογμμίαΣ ἐμπὶ ἐα 
(εγϑα πε. ἃ. Εἰ αἀ᾿εοδεὶϊ ἰεργοξιδ αἀἴσεπε : δοιεῖμε,, 

δἰ υἱς, ρμοίος ἢ πιμπάαγο. Μδφσηὰ ργυάθρηιϊα οἱ δάες 
δοοράθδηι!5. Ναᾳδ Θΐη ἀθοίΓγ πᾶπὶ ἐπί γρο ἰανὶῖ, π6- 

406 αυάϊίογυπι ἰμοαίγυη 56 οὺ}, δοὰ ορροπίαηυπι 6Χ- 
βραοίαν!! ἰοιηρυδ, οἱ υδὶ (Ἰιγἰδίμ5 ἀοδοοηάϊδ8εῖ δοοο5- 

85:1. Νοο ρογίυποιογία, δα πη} 10 οἴ [ὈΓΎΟΓΘ, εἰ ϑηῖ6 

ξοηυλ 6}118 ἰρϑὶ ϑυρρίϊοδι, υὐ αἷι 6 Γ δνδηρο πᾶ 

(Ματο. ἴ. 40), 8ς. οὐ δίηοφογα θ((6, οἱ οηφγυθδηιὶ οὐσοῶ 
1ΠΠυπὶ ορίηΐοηα. Νοαυσ οηΐπι ἀϊχὶς, δὶ θουπὶ μγεεδῖιβ 
[υϑγῖϑ. Πδαυ6, δὶ ογανουὶβ; βϑὰ, δὲ υἱδ, ροίε8 πιε πιιιπάα- 

γο. Νοιᾳθο ἀϊχὶὶ, Ὠοπίηα, πηυηάδ πιὸ ; δοὰ ἱρδὶ ουπςϊ 

οομηηλἑ 1, δίς ουγαῃαϊ! ἀοηινϊηυπη πὶ 6556 οἱ 

ροϊοδίδίθπι 6}:18 51.}}}Π)86) (65 δίυγ. Ουϊὰ ἰξίθιν, 

ἰθ0168., 51 [4158 δγαί ἰδργοϑδὶ ορἰ πο ὅ Ε|18πΔ οουζαίοτς 

ορον εἶ, ἰρϑυπιαυθ ᾿μΟγ ράΓο 86 σογγίβογο. Νυηι ἰξ Ὁ 

Πυἱ [εεἰ1 Νοᾳυδαυδηι : ἱπιὸ ἀϊείυπι οὐηῇγηδι οἱ 
τουογαί. [ἀθόφια πο αἰχὶϊ, Μιμιάαγα, βοά, ὅ. Ἐοίο, 

τὰπάατα; αἱ ποη {Π}}π|8 ορίπ!οι 6, δοὰ ΟὨ γὶϑιὶ βοπίεη- 

ι14 ἀορπιᾷ ἢγιηδγοῖυγ. Αἱ θη 5ἰ6 δροβίοὶϊ : 56 ᾳυυ- 

τηοίυ ἢ Ουΐα ρορυ]υβ (οἰυβ διιρεοῦαὶ, ἀϊούθαμι ἢ}}} : 

Ουϊά ποϑὶς αἰἰοαϊιὶδ., φμαεὶ ρτορτία υἱγίε6 υεἰ ροιέξίαϊς 
[ἐσετίηιις πὸ αηιϑμίατο (Αεἰ. ὅ. 12) } θοπιίει5 γϑγο, 

δἰβὶ τηυ]18 ᾿Ἰποάδϑιθ 8:06 αἶχογαὶ., αυ8 φἰοΓδὲ 5018 

ἰμἰοτίογα οβϑϑοηΐ, φυϊὰ ἀἰοῖϊ εἰς υἱ οοπῇγιηδτεϊ ορὶ-» 
Ομ 6π δοτὰπ 4υἱ ἀ6 μοίθδίδια ἰμβῖυ5 βίυροθδηι ὃ 

Ῥοίο, πιιπάατε. Εἰοὶ οὐπὶ ἰοἱ ἰΔηϊδηυδ βίση [οἰβ5εῖ, 
πυσιᾳηαηι 5ἷ6 ἰοφαυΐυὁ [υ͵850 νἱ δαί. 

4 Πο υϑῦο, υἱ οἱ ρορυϊὶ οἱ Ἰεργοϑὶ ἀς ρμοϊιοβίδια 

88 Ορὶπἰοηδπὶ ἤγιμαγοῖ, ἰ460 ῃγριμἰϑίι, Τοίο. Νϑηνα 
ἀϊχὶι, υἱ ποη (ΔοοΓαί ; 566 5ιἰ4{ἰπὶ Ορυϑ8 δοηυυΐϊθτη α5. 

Οἱ νογο 6 ποι "θη ἀἰχ 55οὶ, 5] Ὀ]δρὶνο δ ργοῖα- 



2) 

ὑπὲρ ψυχῆς, ὑπὲρ ἐχπτώπσεω; οὐρανῶν χαὶ τῶν ἀθανά- 
των ἐχείνων ἀγαθῶν "". Μᾶλλον δὲ χαὶ πρὸ ἐχείνων, 
πάντων ἀθλιώτερον ὁ ταύτην διώχων βιώσεται βίον, 
[500] ἀθυμίαις διηνεκέσι, δειλίαις, φροντίσιν, ἀγωνίαις 

συζῶν" ὅπερ οὖν χαί τις σοφὸς αἰνιττόμενος ἔλεγε" 
Φεύγει ἀσεδὴς, οὐδενὸς διώχογντος. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι 
τὰς σχιὰς τρέμονσι, τοὺς φίλους ὑποπτεύουσι, τοὺς 

ἐχθροὺς, τοὺς οἰχέτας, τοὺς εἰδότα:, τοὺς οὐχ εἰδότας αὖ - 

τοὺς, καὶ πρὸ τῆς χολάσεως ἐνταῦθα τὴν ἐσχάτην τίνουσι 
χόλασιν. Καὶ ταῦτα πάντα δηλῶν ὁ Χριστὸς ἔλεγε" Καὶ 
ἣν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάϊη "" εἰς τὸ προσῆχον τέλος 
χαταχλείων τὰ χαλὰ ταῦτα παραγγέλματα, χαὶ τοὺς 

δ᾽ ἀγαθῶν] χαλῶν Α. Ο. χκαχῶν Β. " μεγάλῃ! διὰ 

ΪΝ ΜΑΤΤΙΕΌΝ ΠΟΛ, ΧΧΥ, Αἱ. ΧΧΥ͂Ι. 

. σφόδρα ΚΕ. 

628 

σφόδρα ἀπίστους πείθων "5 χαὶ ἀπὸ τῶν παρόντων 
φεύγειν χαχίαν. Εἰ γὰρ χαὶ μείζων ὁ περὶ τῶν μελλόν- 

τῶν λόγος, ἀλλὰ τοὺς παχυτέρους οὗτος μᾶλλον ἱχανὸς "7 
χατασχεῖν, χαὶ ἀπαγαγεῖν τῆς ποντρίας. Διὸ χαὶ εἷς 

αὐτὸ "5 χατέληξεν, ὥστε ἕναυλον εἶναι τὴν ὠφέλειαν 
αὐτοῖς. Πάντα τοίνυν ταῦτα συνειδότες "", χαὶ τὰ παρόντα 
χαὶ τὰ μέλλοντα, φύγωμεν χαχίαν, ζηλώσιομεν ἀρετὴν, 
ἵνα μὴ μάτην μηδὲ εἰκῇ χάμνωμεν, ἀλλὰ χαὶ τῆς ἐνταῦθα 
ἀπολαύτωμεν ἀσφαλείας, χαὶ τῆς ἐχεῖ μετάσχωμεν δό- 
ξης" ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλ- 
ανθρυπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα 
χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήῆν. 

.86. πείθων οτι. Β. Ο. Ε. 6ἱ ρὑγ. 1). πείθων 
χαὶ] ἐνάγων ϑν. πιᾶγ. χαὶ οἴῃ, Α. ΒΒ, (, ἢ). Μὸχ χακχίαν 0}. ᾿Ι66 πῇ. πρὸ ἰὸρί556. υἱἀείυγ ΑΤῊ]. [οεὺ5 5ἰὲ 
ἰόν ἴῃ Εἰ. χαὶ τοὺς σφόδρα ἀπίστους ἀπὸ τῶν παρόντων πείθων. Εἰ γὰρ χ. τ. ἑ. 

δ) συνιδόντες Ε΄. Ρ. Ρ. φύγωμεν τὴν χαχίαν Βαὐά. δδ αὐτὸν Βαά. 

"1 ἰχαγὸς αἰἰά. ἣν 0. 

ΟΜΙΛΔΙΑ ΚΕ’ 5, 
Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς «1δγουςτού- 
τους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχιῖοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὑτοῦ. 

α΄. Καὶ μὴν ἀχόλουθον ἣν ἀλγεῖν αὐτοὺς πρὸς τὸ φορ- 
τιχὸν τῶν εἰρημένων, χαὶ ναρχᾷν πρὸς τὸ ὕψος τῶν ἐπι- 
τεταγμένων " νῦν ὃὲ τοσαύτη ἡ ἰσχὺς τοῦ διδάσχοντος 
ἦν, ὡς πολλοὺς αὐτῶν χαὶ ἑλεῖν, καὶ εἰς θαῦμα μέγιστον 
ἐμδαλεῖν, χαὶ πεῖσαι διὰ τὴν ἡδονὴν τῶν εἰρημένων, 
μηδὲ παυομένου τοῦ λέγειν ἀποστῆναι λοιπόν. Οὐδὲ γὰρ 
ἐπειδὴ ἐκ τοῦ ὄρους χατέδη, ἀπέστησαν οἱ ἀχοοαταὶ, 
ἀλλὰ χαὶ οὕτω τὸ θέατρον ἅπαν ἠχολούϑησε" τοσοῦτον 
ἐνέθηχεν αὐτοῖς τῶν εἰρημένων ἔρωτα. Ἐξεπλήσσοντο 
ὃὲ αὐτοῦ μάλιστα τὴν ἐξουσίαν. Οὐ γὰρ εἰς ἕτερον ἀνα- 
φέρων, ὡς ὁ προφήτης χαὶ δ' Μωῦσῆς, ἔλεγεν ἅπερ 

ἔλεγεν, ἀλλὰ πανταχοῦ ἑαυτὸν ἐνδειχνύμενος εἶναι τὸν 
πὸ χῦρος ἔχοντα. Καὶ γὰρ νομοθετῶν συνεχῶς προσετί- 
θε." Ἐγὼ δὲ «1έγω ὑμῖν. Καὶ τῆς ἡμέρας ἀναμιμνῆ- 
σχον ἐχείνης, ἑαυτὸν ἐδείχνυ τὸν διχάζοντα εἶναι, καὶ 

διὰ τῶ» χολάσεων, χαὶ διὰ τῶν τιμῶν, Καίτοι χαὶ ἐν- 
πεῦθεν θορυδηθῆναι εἰχὸς ἦν. Εἰ γὰρ διὰ τῶν ἔργων 
ὁρῶντες ἐπιδειχνύμενον αὐτὸν τὴν ἐξουσίαν ἑλίθαζον οἱ 

γοαμματεῖς χαὶ ἤλαυνον" ὅπου ῥήματα ἣν μόνον τοῦτο 
ἐμφαίνοντα, πῶς οὐχ εἰχὸς ἣν αὑτοὺς σχανδαλίζεσθαι, 

χαὶ μάλιστα ὁπότε ἐν προοιμίοις ταῦτα ἐλέγετο, χαὶ 

πρὶν ἣ πεῖραν αὐτὸν δεδωχέναι [507] τῆς ἑχυτοῦ δυνά- 
μξως; ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐδὲν τούτων ἔπασχον" ὅταν γὰρ Ψυχὴ 

χαὶ διάνοια εὐγνώμων ἧ, ῥᾳδίως πείθεται τοῖς τὴς ἀλη- 
θξίας λόγοις. ΔιΧ δὴ τοῦτο ἐχεῖνοι μὲν, χαὶ τῶν σὴ- 
μείων ἀναχτρυττόντων αὐτοῦ τῇ» δύναμιν, ἐτχανδαλέ- 
ζοντο " οὗτο: ὃΣ λόγων Ψιλῶν ἀχούοντες δ", ἐπείθοντο χαὶ 
ἑ κολούθουν. Τοῦτο γοῦν χαὶ ὁ εὐχγγελιστὴς αἰνιττόμενος 

ἔλεγεν, ὅτι Ἡκοιϊούθησων αὐτῷ ὄχιϊοι πο.1.1οἱ " οὐχὶ 

τῶν ἀρχόντων τινξς, οὐδὲ τῶν γρχμματέων, ἀλλ᾽ ὅσοι 
χαχίας ἧσαν ἀπηλλαγμένοι, χαὶ γνώμην εἶχον ἀδέχα- 
στον. Δ'ὰ παντὸς δὲ τοῦ Εὐαγγελίου τούτους ὁρᾷς αὐτῷ 
προσηλωμένους. Καὶ γὰρ ἡνίκα ἔλεγε, μετὰ σιγῆς 
ἤχουον, οὐδὲν παρεμθάλλοντες, οὐδὲ δ διαχόπτοντες τὴν 

ἀχολουθίαν, οὐδὲ ἀποπειρώμενο: καὶ λαύὴν ἐπιθυμοῦντες 

εὑρεῖν, καθάπερ οἱ Φαρισαῖοι" χαὶ μετὰ τὴν δημηγορίαν 
ἠχολούθουν πάλιν θαυμάζοντες. Σὺ δέ μοι σχόπει τοῦ . 
Δεσπότου τὴν σύνεσιν, πῶς ποιχῆλει τὴν ὠφέλειαν τῶν 
παρόντων, ἀπὸ θαυμάτων εἰς λόγους ἐμδαίνων, καὶ πάλιν 

ἀπὸ τῆς τῶν λόγων διδασχαλίας εἷς θαύματα μεταῦαΐ- 
νων. Καὶ γὰρ πρὶν ἣ ἀναδῆναι εἰς τὸ ὄρος, πολλοὺς 
ἐθεράπευσε, προοδοποιῶν τοῖς λεγομένοις " χαὶ μετὰ τὸ 
τὴν μαχρὰν ταύτην ἀπαρτίσαι δημηγορίαν, πάλιν ἐπὶ 
θαύματα ἔρχεται, βεθαιῶν ἐχ τῶν γινομένων τὰ εἐρη- 
μένα. Ἐπειδὴ γὰρ ὡς ἐξουσίαν ἔχων ἐδίδασχεν, ἵνα μὴ 
νομισϑῇ χόμπος εἶναι χαὶ αὐθαδιχσμὸς οὗτος τῆς διδα- 
σχαλίας ὁ τρόπους, χαὶ ἐν τοῖς ἔργοις τὸ αὑτὸ δ᾽ τοῦτο 
“ποιεῖ, ὡς ἐξουσίαν ἔχων θεραπεύειν "δ, ἵνα μηχέτι θορυ- 
δῶνται ὁρῶντες αὐτὸν οὕτιυ διδάσχοντα, ὁπότε χαὶ τὰ 
θαύματα οὕτως ἐποίει. Καταδάγτι γὰρ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ 
ὄρους "5, προσῆ.1θε 1επρὸς 1όγων " Κύριδ, ἐὰν θέϊλῃς, 

δύνασαί με καθαρίσαι. Πολλὴ ἣ σύνεσις καὶ ἡ πίστις 
ποὺ προσελθόντος. Οὐ γὰρ διέχοψε τὴν διδασχαλίαν, 
οὐδὲ ἔτεμε τὸ θέατρον, ἀλλ᾽ ἀνέμεινς δ7 τὸν προσήχοντα 
χαιρὸν, χαὶ χαταθάντι αὐτῷ προσέρχετα:. Καὶ οὐχ ἁπλῶς, 
ἀλλὰ 5 μετὰ πολλῆς τῆς θερμότητος, χαὶ πρὸ τῶν γονά- 
των αὐτὸν παραχαλεῖ, ὡς ἕτερός φησιν εὐαγγελιστὴς, 

χαὶ μετὰ γνησίας τῆς πίστεως, χαὶ τῆς προσγ χούσγης 

περὶ αὐτοῦ δόξης. Οὐδὲ γὰρ εἶπεν, Ἐὰν ἀξιώσῃς τὸν 
Θεόν" οὐδὲ, ᾿πὰν εὔξῃ ἀλλ᾽, ᾿Εὰν θέλῃς, δύνασαί με 

καθαρίσαι. Οὐδὲ εἶπε" Κύριε, χαθάρισον " ἀλλ᾽ αὐτῷ τὸ 
πᾶν ἐπιτρέπει, χαὶ Κύριον ποιεῖ "9 τῆς διορθώσεως, χαὶ 
τὴν ἐξουσίαν αὐτῷ μαρτυρεῖ ἅπασαν. Τί οὖν, φησὶν, εἰ 
ἐσφαλμένη ἡ δόξα τοῦ λεπροῦ ἣν ; Καταλῦσαι αὐτὴν 
ἐχρῆν, χαὶ ἐπιτιμῆσαι, χαὶ διορθῶσαι. Αρ᾽ οὖν τοῦτο 
ἐποίησεν; Οὐδαμῶς, ἀλλὰ χαὶ τοὐναντίον ἅπαν, χαὶ 
συνίστησι χαὶ βεθδαιοῖ τὸ εἰρημένον. Διά τοι τοῦτο οὐδὲ 

εἶπε, Καθάρθητι" ἀλλὰ, Θέζω, καθωρίσθητι" ἵνα μηχέτι 
τῆς ὑπονοίας τῆς ἐχείνου, ἀλλὰ τῆς γνώμης τῆς αὐτοῦ 
τὸ δόγμα γένηται. ᾿Αλλ᾽ οὐχ οἱ ἀπόστολοι οὕτως " ἀλλὰ 
πῶς ; Ἐπειδὴ ὁ δῇμος ἐξεπλήττετο ἅπας, ἔλεγον " Τί 
προσέχετε ἡμῖν, ὡς ἰδίᾳ δυγάμει ἣ ἐξουσίᾳ [508] 
πεποιηκόσι τοῦ περιπατεῖν αὑτόν ; Ὁ δὲ Δεσπότης, 
χαΐτοι πολλὰ μέτρια φθεγξάμενος πολλάχις, χαὶ χατα- 

δεέστερα τῆς αὑτοῦ δόξης, ὥστε πῆξαι τὸ δόγμα " ἐνταῦθα 
τῶν ἐχπληττομένων αὑτὸν ἐπὶ τῇ ἐξουσίᾳ, τί δ᾽ φτσι; 
Θέϊω, καθαρίσθητι. Καίτοι τοσαῦτα χαὶ τηλιχαῦτα ποιή - 
σας σημεῖα, οὐδαμοῦ φαίνεται τοῦτο εἰρηχὼς τὸ ῥῆῇ μας 

Ἐνταῦθα μέντοι ὥστε χυρῶσαι τὴν ὑπόνοιαν χαὶ τοῦ 
δήμου παντὸς χαὶ τοῦ λεπροῦ τὴν περὶ τῆς ἐξουσίας, 
διὰ τοῦτο προσέθηχε, Θέϊζω. Καὶ οὐχ εἶπε μὲν τοῦτο, 

80 ΕΠ: ᾿ς ΠΠσπι. οὔπὶ συλίι!οῦ 56η4. ἀσδυηὶ ἰη εοἀά. Β, δ' χαὶ οπῃ. Ὦ. ὡς οἱ προφῖται χαί Μωῦσῆς Ε΄ εἶδα Αὶ'. ας 
ργορπείς (δ. Ατηι. δ" ἀχούσαντες Α. (Ὁ. Ὁ. λόγον ἀχούοντες Ψιλὺν Εἀ . 53 οὐδὲ] δίς Ε, ἘΞ νυΐκο οὔτε. 

χων θεραπεύε: Εια. ἃ αὐτὸ οπι. Α. (ὦ. ἢ. Ε. 55 θεραπεύει Εἰ, χαὶ ὡς ἐξ, ἕ 
δὲ κἢ 

δ6 Ὑργθῃα ἀπὸ τοῦ ὄρους ἀσππῃί ἴῃ (. 
Ὦ. Ε. Ε΄ οἱ ὅ Μοόϑι4. δρους] 44. ἠχολούθησαν αὑτῷ ὄχλοι πολλοὶ, χαὶ 74, φομ!τα ΠΊθ608 οἱ Ἀ0844. ΟἸηη)68. 
δ: ἀμγψέμενξ Λ. Ε΄. ἀναμένει [). ὅδ ἀλλὰ] δΔιἰ4. καὶ Εἰ. μΡ. ρΡ. πρὸς τῶν γονάτων γμτ, Ε. οἱ κἷς οἄ. ὅιν. δ») ποιεῖται 

Εθ4. “5 Ρυβὶ δήγμα ἱπιογρυμϑυηι Ππ!ογρρ. [λοοι5 ϑαν. ΒΘ μρι]άγοιη ἰσο!θποὶ μαθοΐ δ΄, ἐνταῦθα: β- Θαιοῖ τὸ παρὰ 
“οὐ λεπροῦ ῥηθέν" τί γάρ φητι; δ᾽ τί ὁπ|. 4. τί γάρ φησι; ἢ. Ε. 



829 

οὐχ ἐποίησς δέ " ἀλλὰ χαὶ τὸ ἔργον εὐθέως ἠχολούθησεν. 
Εἰ δὲ μὴ χαλῶς ἔλεγεν, ἀλλὰ βλασφημία ἣν τὸ εἰρημέ- 
γον, ἔδει διακοπῆναι τὸ δὄργον. Νυνὶ ὃὲδ χαὶ εἶξεν ἡ 
φύσις ἑπιταττομένη, χαὶ μετὰ τοῦ προσήχοντος τάχους, 

χαὶ μείζονος ἣ ὁ εὐαγγελιστὴς εἶπε. Καὶ γὰρ τὸ, 
εὐθέως, πολὺ βραδύτερόν ἐατι τοῦ τάχους τοῦ χατὰ τὸ 
ἔργον γεγενημένου. Οὐχ ἁπλῶς δὲ εἶπε, Θέζω, χαθα- 
ρίσϑθητι" ἀλλὰ χαὶ τὴν χεῖρα ἐκτείνας ἤψρατο 53." ὃ 

δὴ μάλιστα ἄξιον ζητήσεως. Τίνος γὰρ ἕνεχεν θελήματι 
χαθαίρων αὐτὸν χαὶ λόγῳ, τὴν τῆς χειρὸς προσέθηχεν 

ἁφήν; Ἐμοὶ δοχεῖ δι᾽ οὐδὲν ἕτερον, ἀλλ᾽ ἵνα δείξῃ χαὶ 
ἐντεῦθεν, ὅτι οὐχ ὑπόχειται τῷ νόμῳ,, ἀλλ᾽ ἐπίχειται " 
χαὶ ὅτι τῷ χαθαρῷ λοιπὸν οὐδὲν ἀχάθαρτον. Διὰ δὴ τοῦτο 
Ἑλισσλῖος μὲν οὐδὲ ἑώρα 5" τὸν Νεεμὰν, ἀλλὰ χαὶ σχαν- 
δαλισθέντα ἰδὼν, ἐπειδὴ μὴ ἐξῆλθε καὶ δ᾽ ἥψατο, τηρῶν 
τοῦ νόμοι τὴν» ἀχρίόειαν, οἴχοι μένει, χαὶ πέμπει πρὸς 
κὸν Ἰορδάντν αὐτὸν λουσόμενον. Ὁ δὲ Δεσπότης, δει- 
χυὺς δὃ ὅτι οὐχ ὡς ζοῦλο;, ἀλλ᾽ ὡς χύριος θεραπεύει, 
χαὶ ἅπτεται. Οὐ γὰρ ἡ χεὶρ ἀπὸ τῆς λέπρας ἐγένετο 
ἀχάθαρτος, ἀλλὰ τὸ σῶμα τὸ λεπρὸν ἀπὸ τῆς χειρὸς τῆς 
ἀ ας χαθίστατο χαθαρόν. Οὐ γὰρ δὴ μόνον σώματα παρ- 
εγέν:το θεραπεύσων, ἀλλὰ χαὶ ψυχὴν εἰς 56 φιλοσοφίαν 
ἐνάξων. "Ὥσπερ οὖν “57 χερσὶν ἀνίπτοις ἐσθίειν οὐχέτι 
λοιπὸν ἐχώλυσε, τὸν ἄριστον ἐχεῖνον εἰσάγων νόμον, 
τὸν περὶ τῆς τῶν βρωμάτων ἀδιαφορίας " οὕτω δὴ καὶ 
ἐνταῦθα λοιπὸν παιδεύων, ὅτι τῆς Ψυχῆς ἐπιμελεῖσθαι 
χρὴ, καὶ τῶν ἔξωθεν ἀπαλλαγέντας χαθαρμῶν ἐχείνην 
ἀποσμήχειν, χαὺὶ τὴν αὐτῆς λέπραν δεδοιχέναι μόνην "5, 
ὅπερ ἐστὶν ἁμαρτία (τὸ γὰρ λεπρὸν εἶναι οὐδὲν χώλυμα 
εἰς ἀρετὴν)" πρῶτος “5 αὐτὸς ἅπτεται τοῦ λεπροῦ, χαὶ 
οὐδεὶ; ἐγχαλεῖ. Οὐδὲ γὰρ ἣν διεφθαρμένον τὸ διχαστή- 
ριον, οὐδὲ ὑπὸ φθόνου χατεχόμενο: οἱ θεαταί 19, Διὰ τοῦ- 
τὸ οὐ μόνον οὐχ ἐπέσχηψαν, ἀλλὰ χαὶ ἐξεπλάγησαν τὸ 

θαῦμα, καὶ παρεχώρησταν, ἀπό τε τῶν εἰρημένων, ἀπό 
τὸ τῶν γινομένων τὴν ἀμήχανον 1' αὑτοῦ δύναμιν προσ- 
χυνήσαντες. Θεραπεύσας τοίνυν αὐτοῦ τὸ σῶμα, χελεύει 
μηδενὶ εἰπεῖν, ἀ.1.1ὰ δεῖξαι ἑαυτὸν τῷ ἱερεῖ, χαὶ 
προσεγεγκεῖν τὸ δῶρον, ὃ προσέταξε Μωῦσῆς, εἰς 
μιαρτύριον αὐτοῖς. Τινὲς μὲν οὖν φασιν, ὅτι διὰ τοῦτο 

ἐχέλευσε μυδενὶ 13 εἰπεῖν, ἵνα μὴ χαχουργήσωσι περὶ 
τὴν διάχρισιν τοῦ χαθαρμοῦ, σφόδρα [509] ἀνοήτως 
ποῦτο ὑποπτεύοντες. Οὐ γὰρ οὕτως ἐχάθηρεν, ὡς χαὶ 
ἀυφισθητήσιμον εἶναι τὸν χαθαρμόν " ἀλλὰ μηδενὶ εἰπεῖν 
χελεύει, διδάσχων τὸ ἀχόμπαστον χαὶ ἀφιλότιμον. Καί.- 
τοιγε ἤδει, ὅτι οὐ πεισθήσεται ἐχεῖνος, ἀλλ᾽ ἀναχηρύξει 

τὸν εὐεργέτην " ἀλλ᾽ ὅμως τὸ αὐτοῦ ποιεῖ, Πῶς οὖν ἀλ- 
λαχοῦ χελεύει εἰπεῖν; φησίν. Οὐχὶ ἑαυτῷ περιπίπτων, 
οὐδὲ ἐναντιούμενος, ἀλλὰ πα!δεύων εὐγνώμονας εἶναι. 
Οὐδὲ γὰρ ἐχεῖ ἀναχηρύττειν ἑαυτὸν ἐχέλευσεν, ἀλλὰ 
δοῦνα! δόξαν τῷ Θεῷ διὰ μὲν τοῦ λεπροῦ τούτου ἀτύ- 
φους ἡμᾶς παρασχενάζων χαὶ ἀχενοδόξους, διὰ δὲ ἐχεί- 
νον, εὐχαρίστους χαὶ εὐγνώμονας εἶναι, χαὶ παιδεύων 

πανταχοῦ τῶν γινομένων τὴν εὐφημίαν ἀναφέρειν τῷ 
Δεσπότῃ. Ἐπειδὴ γὰρ ὡς τὰ πολλὰ οἱ ἄνθρωποι νοσοῦν- 
τες μὲν μέμνηνται τοῦ Θεοῦ, τῆς δὲ ἀῤῥωστίας ἀπαλ- 
λαγέντες ῥᾳθυμότεροι γίνονται, χελεύων διηνεχῶς χαὶ 

νοσοῦντας χαὶ ὑγιαίνοντας προσέχειν τῷ Δεσπότῃ. φησί" 

Δὸς δόξαν τῷ Θεῷ. 

4 ἤψατο)] δἀἀ. αὐτοῦ Εἰ4. 545 ὁρᾷ Ε. Ε. 

Επα. οὔτε ὈΪϊ5 Ε΄. 1" τούτῳ. 
Β. Ε. 
εἰπεῖν... τῷ ἱερεῖ ἀδδυηΐ ἰῃ (. Ὁ. 

5. 5Ο᾿ΑΝΝΙΘ ΟΠἸΠΥΘΟΘΤΟΝΙ ΑΒΟΠΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

ἢ 6. χαὶ] μηδὲ Βἀάὰ, 
4 εἰς] ἐπὶ Δ. (. ἢ. Ε. 5 οὖν] δ4ἀ. καὶ Ἐαἀὰ. ρῥ. ρ. ἐχώλυε Ε. “4 
Α 9 θεαταὶ] δ8:1. γεγθ85. ἀχροαταὶ ἢ, Ε. 7: ἄμαχον Ε. 1" αὐναν, 866. 

. ἐχείνῳ] δὶς Ερ. Ἄγη). οἱ οοιἰά. τούτο... 
16 ῶ)ς οοὐαΐο659. Εαα. οἱ εῖδβ. ᾿“ροστάγματα. (Γ. διργα Ρ. 19,4 Ο. Νοχ ἀναπαύεσθαι Ε΄. 

Ε. βορὰ ἰοζογυπὶ [πίον Ρρ. 
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Τίνος δὲ ἕνεχεν χαὶ δεῖξαι ἑαυτὸν ἐχέλευσε τῷ ἱερεῖ, 

χαὶ δῶρον προσενεγχεῖν ; Πάλιν τὸν νόμον ἐνταῦθα ἀνα- 
πληρῶν. Οὐδὲ γὰρ πανταχοῦ αὐτὸν παρέλυεν, οὐδὲ 
πανταχοῦ ἐφύλαττεν " ἀλλὰ ποτὲ μὲν τοῦτο ἐποίει, ποτὲ 
δὲ ἐχεῖνο" τούτῳ μὲν τῇ μελλούσῃ φιλοσοφίᾳ προοδο- 
ποιῶν, ἐχείνῳ 7" δὲ τὴν ἀναίσχυντον τῶν Ἰουδαίων τέως 
χατέχων γλῶτταν, χαὶ συγχαταθαίνων αὐτῶν τῇ ἀσθε - 

νεέχ. Καὶ τί θαυμάζεις, εἴγε ἐν προοιμίοις αὐτὸς τοῦτο 
ἐποίησεν, ὅπου γε χαὶ οἱ ἀπόστολοι μετὰ τὸ χελευσθῆναι 
εἰς τὰ ἔθνη ἀπελθεῖν, καὶ τὰς θύρας ἀνοιγῆναι τῆς χατὰ 
τὴν οἰχουμένην διδασχαλίας, χαὶ τὸν νόμον ἐγχλεισθῇ-- 
ναι 5, καὶ ἀνανεωδῆναι τὰ πράγματα 15, χαὶ τὰ παλαιὰ 

ἀναπαύσασθαι ἅπαντα, φαίνονται ποτὲ μὲν τηροῦντες 
τὸν νόμον, ποτὲ δὲ αὐτὸν παρατρέχοντες ; Καὶ τί τοῦτο, 
φησὶ, πρὸς τὴν τοῦ νόμου συντελεῖ φυλαχὴν, τὸ εἰπεῖν, 
Δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ 77. Οὐ τὸ τυχόν. Καὶ γὰρ νό- 
μος ἦν παλαιὸς, τὸν λεπρὸν χαϑαρθέντα μὴ ἑαυτῷ τὴν 
δοχιμασίαν ἐπιτρέπειν τοῦ χαθαρισμαῦ, ἀλλὰ φαίνεσθαι 
τῷ ἱερεῖ, καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῖς ἐχείνου παρέχειν τὴν 
ἀπόδειξιν, χαὶ ἀπὸ τῆς ψήφου ταύτης ἐγχρίνεσθαι τοῖς 

καθαροῖς. Εἰ γὰρ μὴ εἶπεν ὁ ἱερεὺς, ὅτι κεκάθαρτα: 15 ὁ 
λεπρὸς, ἔτι μετὰ τῶν ἀχαθάρτων ἔμενεν ἔξω τῇ: παρ΄ 

εμθολῆς. Διά φησι, Δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσ - 
ἔγεγκε τὸ δῶρον", ὃ προσέταξε Μωῦσης. Οὐχ εἶπεν, 
Ὃ προστάσσω ἐγώ ἀλλὰ τέως παραπέμπει τῷ νόμῳ, 
πανταχόθεν ἀποῤῥάπτων αὐτῶν τὰ στόματα. Ἵνα γὰρ 
μὴ λέγωσιν, ὅτι τῶν ἱερέων τὴν δάξαν ἥρπασε, τὸ μὲν 
ἔργον αὐτὸς ἐπλήρωσε, τὴν δὲ δοχιμασίαν ἐχείνοις ἐπ- 
ἔτρεψε, καὶ χριτὰς αὐτοὺς ἐχάθισε τῶν οἰχείων θαυμά- 
των. Τοσοῦτον γὰρ ἀπέχω μάχεσθαι, φησὶν, ἣ Μωῦσῇ, 
ἣ τοῖς ἱερεῦσιν, ὅτι χαὶ τοὺς παρ᾽ ἐμαῦ εὐεργετηθέντας 
εἰς τὸ πείθεσθαι ἐχείνοις ἐνάγω. 

Τί δέ ἐστιν, εἰς μαρτύριον αὑτοῖς ; Εὶς ἔλεγχον, εἰς 

ἀπόδειξιν, εἰς χατηγορίαν, ἐὰν ἀγνωμονῶσιν. Ἐπειδὴ 
[510] γὰρ ἔλεγον, Ὡς πλάνον χαὶ ἀπατεῶνα διώχομεν, ὡς 
ἀντίθεον χαὶ παράνομον" σύ μοι μαρτυρήσεις, φησὶ, 
χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χαιρὸν, ὅτ' οὐ παράνομος ἐγώ. Καὶ 
γὰρ θεραπεύσας σε παραπέμπω τῷ νόμῳ χαὶ τῇ τῶν 
ἱερέων δοχιμασίᾳ ὅπερ τιμῶντος ἦν τὸν νόμον, χαὶ 
θαυμάζοντος τὸν Μωῦσέα, χαὶ οὐχ ἐναντιουμένον τοῖς 
παλαιοῖς δόγμασιν. Εἰ ὃδὲ μηδὲν ἔμελλον χερδαΐνειν, χἀν- 
τεῦθεν μάλιστα τὴν πρὸς τὸν νόμον αὑτοῦ χαταμαθεῖν 
ἔστι τιμὴν, ὅτι χαὶ προειδὼς οὐδὲν χαρπωσομένους, τὰ 
αὐτοῦ πάντα ἐπλήρου. Καὶ γὰρ προΐδει τοῦτο αὐτὸ, χαὶ 
προεῖπεν. Οὐδὲ γὰρ εἶπεν, εἰς διόρθωσιν αὐτῶν, οὐδὲ, 
εἰς διδασχαλίαν" ἀλλ᾽, εἰς μαρτύριον αὑτοῖς, τουτ- 
ἐστιν, εἰς χατηγορίαν, χαὶ εἰς ἔλεγχον, χαὶ εἰς μαρτυ- 
ρίαν, ὅτι τὰ 19 παρ᾽ ἐμοῦ πάντα γέγονε " χαὶ προειδὼς 
ἀδιορθώτους μένοντας, οὐδὲ οὕτως ἐνέλιπον 5 ἅπερ ποιῆ- 
σαι ἐχρῆν" ἐχεῖνοι δὲ τὴν οἰχείαν ἕμενον διατηροῦντες 
χαχίαν. Τοῦτο τοῦν χαὶ ἀλλαχοῦ φησιδ' " Κηρυχθήσε- 
ται τὸ Εὐαγγέκιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ εἰς μαρ- 
τύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος - τοῖς 
ἔθνεσι, τοῖς οὐχ ὑπαχούουσι, τοῖς οὐ πειθομένοις. ἵνα 

γὰρ μὴ τις λέγῃ, Καὶ τίνος ἕνεχεν πᾶσι χηρύττεις, εἰ μὴ 
πάντες μέλλουσι πείθεσθαι ; ἵνα τὰ ἐμαυτοῦ πάντα φανῶ 
πεποιηχὼς, χαὶ μηδεὶς ἔχῃ μετὰ ταῦτα ἐνχαλεῖν, ὡς 
οὐχ ἀχηχοώς. Καταμαρτυρήσει γὰρ αὑτῶν αὐτὴ ἡ χὴ- 

“Ὁ δειχνὺς] δῖ. ΕρΡ. δᾶν. οοάϊοε5 δεέχνυσι. 
μόνον Βἀἀ. 55 πρῶτος] διά τοι τοῦτο πρῶτος 

ηδὲν Εαἀ. 758 οὐδὲ) ὥσπερ οὐδὲ 
χεῖνο Βαα. ἄνοια 6. Ἷ5 ἐχκχλεισθῆναι 

7 Ὑργθὰ τὸ 
18. χεχαθάρισται ΕΔ. 158 τὰ] σοι ἡ. ἃ. σοι τὰ 

}). τέγον:] ἐγένετο Εἀά. 55 ἐνέλειπον “Δ. 54) φησι ἀδοδί τὰ δά, χηρυχθή τετα:} ἂΔὰ,. γὰρ τη Ε΄. 
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Ἰϊεβοὶ, οο  θοπάυπι τὶ Ορυϑ. Νίιης ΔΌΓΕΠῚ [1558 Π)2 - 
ἴγ2 ὑσορίὶ οὐπὶ ο 41 ΡᾺΓ Θγαΐ σϑγ 16, ἢ ΠἸἃ- 

Ἰογα, χυλὴν οὐδησο 5 ΘΧ ρΓΘ55011. ΝΠ {{Ππ|1 διαί), 

Ἰομφα ἰἀγιΐ 5 6581, αθδπ) ΟρΟΓΙ8 σοἰ ΘΓ 5 {εἰ}. Νοηυθ 
40] αἰϊχί!, Ῥοίο, πιιπάαγο; 50ι} οἰΐλιη, ἰχι δια δη8 

᾿ναπμὴς ἀρρτοϊοπαϊί δαὶ : ἀὐυθ ἐπμασῖ5. ᾿πα]υ δ 0Π6 
ἀϊσηυτη οδῖ. (Ρ δπἰη) γνοϊυπίαῖθ 80 ΥΘΓῸ Οὐ Ὧ5 [}- 
ἅμ}, πιδῆυ5 (δοίη Δ) θυ! 3 ΝΟ 4114 ἀ6 οαυδ8, ἃτγὺ]ϊ- 

ἴγογ, φυδίὴ υἱ ἐν ΐοαγοι., 86 ποη ἰοϑὶ βυ}υ͵]θοίυπι, 564 

ΒΓΔ ἰ656ΠῚ 6556; ἃς ῃμυπο αδἰποαρ8 μ}}}}} τυ }- 

(κπὶ ἴογο. ΕἸ ϑθυϑ ηαυΐρρα ἰοαὶ οὐδθαυθηθ, Νραηδ- 

"πὶ ὅ Π6 Τοβροχὶϊ αυϊάοπι ; οἱ αὐΐαηὶ οἴεμιϑυιῃ αὐυσί- 

νίι, χυοά ποη δξγαβϑι8 Θϑβεῖ, 00 86 [6{}} 1856], υιἱ 

Ἰορθιη ἀοουγαῖα βογναγοῖ, ἀοπνὶ ΠιΔΠΘ15, Πλϊ5ἱ1 οὐηι δι 

δοτάδηθιῃ, υἱ 5686 αὐ]υδεοὶ ( 4. πόα. ὃ). Ῥοπιίηυϑ 

γοῖο Οβἰοηάρθηϑ 86 ποῖ υἱ δεγνυη), 86 υἱ ἀοπηΐηυηι ου- 

τᾶτα, οἰἰατῃ ἰδισὶ! Ιοργοβιιπ). Νοηυ6 ΘηΪπὶ ΠιΔιι08 ρ6Γ 

Ἰδργδῖῃ ᾿πημιηἀα ποία 681, 504 ἸΘρΡΓΟΒΙπὶ ΟΟΥΓρΡὺΒ ἃ 

δϑιοῖα τη8ηὺ πιυπάλιιπι) δι. ΝΟῸη δηλ ΟΟΥ̓ΡΟΓᾺ συ γα- 

ἰυὑγι5 ἰφληΐυπι δἀυθηδγαῖ, 564. ΔηΪ πη] 4406 Δ4 μ}}}}- 

Ἰοβοραιη ἀδἀποίυγυϑ. ϑίουϊ ΘΓβῸ ποη ο118 ηγλι}}}5 

πϑηάμοῦγα,, ποὴ αἱἱγὰ ργο δ [}π| 6556 ἀἰοὶδ, Οἰπὶ 

ορ’᾿πδιὴ ἰἰἰϑην 46 εἰθοόγυπι ἰμα γαμεῖ Ἰοξοαὶ ἱπάα- 

εἷϊ : δὶς δἱ ""ος ἰΙσοὸ δϑὶὶ, ἀοσθίαιις Δη}Π}8Π| ΟρΟΓίογΘ 
ὀυγαγὶ, ϑυθλ5αιι6 αχίογηβ 1} 15 ρυγολμοηίθυδ, 

Π}πὶ 6386 ἀἰδίογεοηάαδπι, ἱρδίυϑαυς ἰΔηίϊυμ ἰθργλπὶ 

6886 (ἰπποηύδι, 4υα: 65 ροσοδίιπι (ηΔΠ| ἰΘρΓΟΒυΠῚ 

6556 Π0}Π ἢν 8. δα! αἱ 6 π} προ πη6ΏΠ0π| ΔΙ Γ1) ; ΡΥΐπλι8 
ἦρϑδ Ἰοργόδυμι ἰλπσὶϊ, δἱ Π6ΠῚ0 Οὔ πἰηδίαγ. ΝΌΩΌΟ 

δηΐῃ σογειρίιμι ογαὶ {τἰθ1}41, ἤΘααθ ἰην ἀΐα σΟΓΓΕρΡΙΪ 

ΒρΡΟΟίΔίΟΓο5 ̓  οΓαΣ. [ἰδυαὺ6 ΠΟ Ἰηο0 ποη ολἰμη- 

εἷλε! διιηῖ, 864. δίιρογο ρΘΡοι οὶ ἀθ πη ΐγαου 0, 665856- 

Τυηϊ, οχ ἐἰςιῖα. οἱ (μοι}8 ἐν] ἴδηι 6105 ροι(θι οηι Δἀ- 

οΥΔη(68. ὐπὶ ΟΟΓρΡυ5 ΟΓΩΟ Οἰγαδϑοὶ, ργασορίϊ, ὦ. υἂἱ 

πεοιηϊηΐ ἀϊοοταῖ, 864 οβἰθι ογαὶ 830 βδοδγίοι!, οἱ π}- 

"116 οἴδεγγοι, Θμοά ρμγαεερὶι Μουδεδ, ἧπ ἰοδἰἰηϊοπῖμμι 

ἐς. Ουϊάληι ἀϊουπί, ἰά6ο {ΠΠπ|Π γα Ορ 556 τ ΠΟΘΙ Ϊηΐ 

ἀϊοογαὶ, πα πηδ  ζπο ἀρογαηὶ αἶγοα πιο π|5 οχᾶ- 
6 : εϑὰ ἢσις ἰηϑιρίοηϊοῦ δἀπηοάυπι) βυϑρίοληίυ. 

Ν6486 δηΐπιὶ ἰΐα πιυ νι, οἱ Δ}4}5 πηι ογοὶ (6 Π}1| - 

ἀλιίοπς ἀν} δηἋἀϊ Ἰ060118 : 564 ποιηϊηὶ ἀΐοογα [υὐεὶ, 

εἰοσοηϑ υἱ ἃ [481 οἱ Δι] 1 0η6 Δυϑιϊ 6810. ΘΓ 6 Ω0 

γογαί ἰ1|6, ἰρϑιιπὶ ΠΟ 6556 ἰδεϊυτυπι, βεἃ θοηρίλοίο- 

ΤΟΙ 6886 οαἰουγαίυγυπι : διἰἰλπηθη 4ιοά ρ6ι168 56 ὁγλΐ 

[(6οἷϊ. Οὐν οΥχο, ἴῃ υϊθ8, 4|}0ὲ Ρα}]Πολγα [5517 ΝΟ 

δοουπὶ ρυφηάπ8, Π6 4116 οοηίγωγία [006 Πη5, 564 υἱ ἀ066- 
Γοὶ βγδῖοβ 6586 Ορογίογο. Νοαια δηΐπὶ ἰδὲ ργισορὶς υἱ 

86 ΟΟΙΟ ΥΔΓΘηϊ, 5οὰ υἱ ἀάγοηῖ σἰογίαπὶ Ὠ60 : ΡῈΓ ἰππης 

φηΐϊάσπι Ἰοργοϑυπὶ ἀοο θη 8 Π08., υἱ 51π6 [ἀδίυ δἰ πι}}5 οἱ 
νδηϑπη) φἰοΥίδπὶ [σἰΑπιὰ5 ; Ρ6Γ ἰΠἰυπὶ γόγο, υἱ σταιὶ οἱ 

υοποῆοίογυπι ἸπΠΘΠΊΟΓῸ5 : Δί 4ι!6 Π05 ἰπ8. {6 5 Ὁ 706 
υἱ ἰλυάοπι Ὠοπῖπο γοίουδημϑ. Ου͵ὰ δΐπ] ΟΠ] 65, 

αἰ ρΙαγίηυπι, οπ| ΠΏΟΓΡΟ ἸΔΡογδηῖ, ἢ 6] γοοογἀδληϊαγ, 

πιῦγο δυΐίοπν ἀδρυ}5δ0., δ ογοϑ δνλάσπ : 006η5 οἱ 
ΡΩΓΟ8 οἱ 5808 ἀϑϑἰἀυδ ἰδ πθηιθ Βοιμηίπυπι ΒΔ 9016, 

ἀΐειι : δα σίοτὶαπι θεο (] αν. 9. 24). 

8 Ἰυχίλ 81}105 ᾿σ ΘΙΝ τι 0550|., ὙΟ ΜΩΜΠΙ. 
3 5.0}, αι Υ6δ. 

ΙΝ ΜΑΤΤΗ ΕΝ ΟΜ... ΧΧΥ͂. 4]. ΧΧΥΙ. 5:0 

Οἰινϊδίιιδ πιοάο ἰορθιν βεγταθϑαί, πιοάο "θη δογυναδα!. --- 
Οἱ δυίοιη ργιβουρί! υἱ οϑίομ ογθὶ 56 δασογοι!, οἷν 
ἀοηυπι οἴκγ οι 5 0] 1εἷς Ιοραι ἰμρ!ογαῖ, Νουα δηΐδι 
υαυὐΐηα6 50 να νοΐ [1 π|, αἱ Π6Ο ΘΙ ΡΟ ΒοΡ γα θᾺ οι 
ὨΔΟΟΟ ἐΠΠυ, πού ο αἴξ : 14, αἱ [γα ἬΠΠΙΠΕ ἡΠῊῚ 
νίδηι ράΓΑΓοῖ ; ἰκίυ, υἱ ἱπιριιἀδηϊδη) ἱπιογίηι δυάαυ- 
γ6:ὶ ᾿ἰπ συλ ΘὐΟΓΟΘΓοῖ, οἱ δα ᾿Ποτιῦ. ἱππε αῖοι 59 
ἀοιυμἰιίογοί. Βοφυ τπηΐγαγῖβ.,, οἱ ἰη ργϊηςίρίο ἰὰ οσονῖ, 
αμθηά0 εἰ ἀροβίυ!! ροβιυδιη {π581 51 δι σοηί65 πιὲ- 
δγάγΓΘ, Οἱ ρογίδβ ΔρΟγΓΘ δι] ἀθο ΓΙηδη) ρον ἰοίμη οτ- 

Ῥοη βραγροηάδπι, ἰοβζθ ϑχοίϊυογα, ἤονὰ ἰηϑί!- 
6 Γ6, γϑίογα ΔυγΓοψάΓα ΟἸΏΠΪΔ ; πιοάο ἰο,6 ΠῚ 56ΓΥΆγα, 
πηοὰο ᾿Π]Δε ἰγαηβφγουὶ ἀδργοϊιθπαμηίυν. Εἰ φυϊὰ νος, 

ἱ 4165, διὰ« ἰϑρὶβ ουβιοαΐδηι οοιίογι, αι ἀἰοι, 
Θειεμάα (6 βδαοσογαοιὶ ([ἐυ. 14)} Νοὴ ρμάγυι) σομίοτγί. 
Εγαϊ αιΐρρα ἰὰχ νοίι8, 1. Ιοργοϑι5 πυμάδίι5 6 δἰ 

Ὀγοραη 5 ΠὩΠΠ0641{19}}}5 Διιοιογ 6 ΠῈ ΔΥγόράγοι ; Ξοὰ 

868 Οδἰοηίεγοίὶ δασσγύυϊ!, ἱρϑι 54:6. Γαὶ ἠδηγοηβιΓα 0“ 

"ΘΠ ργαλυθγοὺϊ,, αἱ ἰρϑῖι5 σι] 0 πιη δ ΔΠηΙ Ὁ Γὰ - 

Γοίυγ, Ν͵δὶ οηΐπι σΔσΟΓ 05 αἰχίβϑοί, πιυιμάτἴυπι [υ͵556 

ἰαργοϑιιη), 15 Οὐ πὶ ἱπη}υ}} 18 ΟΧΊΓΔ σΑΘίΓᾺ Π]ΔΙδ᾽556ί. 
Ι(60 «αἱ, Οδίοπάθ [6 δασιγαάοιϊ, οἱ ΟΙΟΥ ἀοπιιηι, ἠποὰ 
ργαεερὶι Ἠουδε8. Νοὴ ἀϊχῃ!, Ουρσά ρΡοαρὶ 6ρο ; 56} 
ἰπίοτῖην δἀ. [Θρ6πὶ ΓΘΏΔ 1, υἱ υπαάΐᾳιθ. Ο8. ᾿ρϑόγαην 
αἰαὶ. Νὰ ἀΐϊοογαηΐ δη πὶ, ἰρδιπὶ 5ιθὶ δασογάοιαν" 
ΠΟΠΟΡΟΠῚ ΓΑριι 556, ΟΡιι5 'ρ56 ἱπηρ! ον, ργο λα θηθην 

ἱροὶθ γοιηϑίῖ, οἱ 1108 πηϊγδουϊογυπι δυόγαη) [υάϊοος 
σομ δι υἱϊ, Ταηίυη ἀραϑί, ἰπηυἱϊ, υἱ ρυσηθιη γαὶ οὐπὶ 

Μογϑ6, ν6] οἰ!πΊ ΘΔ ΟΘΓ ΟΠ Β08, υ 608, 4ἱ ἃ π|6 Β6116- 
οἷο «ἴδοι! δι, πη  ἰ2π|, 40} 115 Οὐ δι ρογοι. 

ὅ. θυ! ρόγγοὸ ΠΠυὰ 651, 1π| 1Τεεεἰπιοπῖμι ἐ{ 2. 1μ 

γΓούδγαιυοποπ, ἰῃ πσουϑαι ΟΠ 6Π|, δῖ ἤθη ΒΙῸ 6 86 

φοϑϑογίηϊ. Ουἱ διεπι ἀϊσοῦαιί, ὕᾺ δοἀποίογοπι οἱ ἀ6- 

ἙΘρίογοπι ογϑοαυΐπηγ, υἱὐ 60 δάνεγβαγηιπ) οἱ Ἰαρὶβ 

ἈΓΔΠΞ ΓΟ ΘϑΌγῸ ΠῚ : Τὰ τ }}ι}, ᾿π4 114 1651}5 ΟΓὶ5 ᾿ἰ}0 [6 πι- 
ΡΟΓδ, ΠῚ6 ΠΟω 6556 ἰογ᾽5 ἰΓΔηθ γΓαϑϑούξῃι : πὴ ροϑί- 

4υδλπηὶ (6 ουγαγΐ, (6 ὦ [Ιὑβ. 1 ΓΟΠΊ 0, 81416 Δι} 5800 .-. 

ἀοίιη ργοθαιίοηοπι ; ἰά χαρὰ ογαὶ οΟ] οΩ [5 ἰοσαπι, οἱ. 

ΜοΥϑοπὶ Βοπογαῃ 5, Π6 6 δΔηιυ}8 ἀοφιηαιίυυκ δύνοῦ- 

5815. ΘΟ δὶ η18}} ἰνἀ6 ἰυονὶ ρογοίρογο ἀουουδηξ, 

Ὠΐης ΠΙΆΧΙ πα ἰδΔηθη αἶδθο85 4υδπίυβ μ6865 ἱἐΠΠυη} 

511 Ἰ6χ᾽8 ΠΟΠΟΡ., 4υΐϊα οὐπὶ ργαϑείγοὶ {106 μ}}}}} ἰμὁ 

[γυοί5 ρΟΓΟΟΡΙΌΓΟΒ 6586, ἰλπδη 40} ρ6Π68 56 ογϑηὶ 

οαληἷὰ ππρ]οθ αι. Νπ) 06 ἰρϑαπν ργαβοϊθῦαι οἱ 0 Γγ8 - 

ἀΐεουαι. Νοᾳὰθ οπίῃ ἀΐοοθὰϊ,, [πα Θηγοπύμιθποη) 60» 

τη, οαυδ, [0 ἀυοιγίναη ΘΟΡυΙ ; 564}, [κα ἐδείἴηιο - 

πῖμηι ἐ{{ 5, Ἰὰ ο5ι1, ἴῃ δοσυδαιοηθί, μὲ σθη[υἱϊμεοιισιι 

οἱ ἴῃ (οϑιἰπιοι πηι, αιοὰ 0] ἃ πιὸ Ομ ἷλ [6 ἃ 5ἰε1. 

Οὐπὶ ργιβοῖγθ ΠῚ 605 51η6 ΘΠ ΕΠ ΕΟ1ΜμῈ ΠΙΔΉΞΕΓΟΒ, Π6 
δἷο φυϊάσιη 485 ΙΔοΘγΘ Ορογίουαὶ ομμίϑὶ ; }}} νθΓῸ ἴῃ 

πι 118 δ08 Ρογϑιορυπῖ, Πος οἱ Δὲ ἀϊοίίαν : Ῥυααϊ- 
εαὐϊιιν ἰιος ἐυαπρείλιιηι ἱπ απίσεγξο πιμπάο, ἰπ (6ξ(ϊη10- 

πἰμπι Θηιἶϑιιδ σοπίϊθιι8, οἱ ἱμπς υεπῖεί βηὶδ (αι. 21. 

44) : ἐδηεῖθυ5 56]1661, βοη οδοάϊθιθι5, ποη Οὐ 6η1- 

Ρδγαιείθυβ. Να 4ι}8 οπἰιη ἀΐσογαὶ, ουγ οπνπίθυς ργιϑαΐς 

685, ΟΠ ΠΟῚ ΟΠΊ65 οΓΘαϊΓὶ δ᾽ηι ἢ {61 οπιῃΐα πιθᾶ, 

αἷϊ, μια δι 586 υἱάθαγ, οἱ Π6ΠῸ Π16 ρβοϑίθα ἱπουβᾶγ8 

ροβϑίϊ, φυοά ποη τὐυάΐοτῖ!. Νὰπι ᾿ρδᾶ ΡγΓΘα 8110 (65ι1- 

τηοηΐαπι οθηίγα [ογοὶ : πος ροίεγυμ! ροσίδα ἀἴσεγον 



59} 

Νου δυάἰνίπηυδ : π8Π| 86 γτὴ0 ῥἱοίαι 5 ἰῃ ἤποϑ ΟΥὮΙ 8 

τογγῖδ ργοργοδδιι5 65 (Βεαί. 18. 5). 

Μοταίϊε ἐπἰιογιαιῖο. Βεπεβεῖξ ομδιοάϊα, ἐεἰ εἦιι6 πιέ- 

“ποῖα. Εποιαγί εἶα ομν εἰς αρρεϊεἰαν. --- ως ἰκί τ 

πο08 4υο4υ6 οοφἰΔηῖ65., 45 Ὠοδίγα δυηϊ Οἰπηΐα ἐγβᾶ 

ργοχίπηιπη ππρίεϑιηυβ, ὨοΟΠῸ6 ΒΕΠΊΡΕΙ ξΓαιϊα8 264 - 

τυ. Εἰοηΐπι αὐθυγάθπι 688εῖ, οὐπὶ αιοι ἀΐα ο᾽υ5 ὕ6- 

ποἢοἰ 8 Γυδυν, ἢ6 ναῦῦο αυϊάσπι 6}08 σγαιΐδπ οθη- 

ἢιοεὶ, οὔπιὶ πηδχίιμθ σοι 510 114 πονᾶπὶ ΠΟΡΪ5 υἱϊ- 

᾿ἰδίοπὶ δἤδγαι ᾽. Νουα οηἰπι {Π|6 γοῦυδ οαοὶ ποϑίγὶβ, 

δορὰ πο5 οἷα ορίθη8 ὀφεῆγυ5. Ναπι φγδίίαγυπι δοιίο }}| 

ηαὐυΐάεπι αἷμ} δὐδεϊ!, 9.4 Π05 ἱροὶ πιδβ}5 (ἈΠ}}Π18 068 
["εἰΞ. Ντι εἰ ἰιοδιίπυπι ὑσποίοία ἱπ πηδηι πὶ ΓΟΥΟ- 

δου 5, Π2 18 ΘΟΓΙΠῺ ΦΠΊΟΓΟ διοσοηάἀϊπην : πλλ}10 Πιὰ- 

εἰ5 5ἱ θοπηπὶ ΟΓΩἃ π08 δοποῆς ἀϑϑἰἀυθ ἰῃ ΠΊΘΗΙΘ 

ὙΘΡΒΟΙΉΙΒ, δά οὐϊι8 πιλπάδία βογνδινάδ βιμϊοϑίογο 8 

οσίηυβ. [60 Ῥηυΐι5 ἀϊσοθαὶ : Οταιϊὶ ὁείοί ((οἰοδ88. ὅ. 

45). Βοποῆοεὶ! οπὶπιὶ οριΐμμα οὐδιοαϊα 651 "6 πο οἰ] π|6- 
πιογία, οἱ δϑϑί να φγαιίδγι δοιο. Τἀδοηια Πονγοηιὶ 

1Π|4 πιγϑίατία, ἰῶπὶ β]υϊαγὶα 48 ἴῃ βἰηρα } 5. ΟΟἸ10 0118 

οοἰουναπιυβ, Εὐς θαΓ βιὰ Δρρο! δπίινγ, 4υΐ4 Ὀοηοἤε!ο- 

τὰμπ παι ογαην σΟΙ ΠΠΘΙΠΟΓΑΙΟ δῖ, οἀραυίαᾳια ἱρδυϊὴ 

εἰνίπα: γγον  ἀδηιία: οϑιοπυμδ,, ποβηὰθ ΡΘῚ Οπιπίἃ 

ΔΡρδγληὶ δι στγαιία5 ἀροπά15. Νλπηι δἱ ὁχ υἱγβίηο Πᾶ- 

δοὶ τηδθηῦπὶ 6δῖ πιγασυ]υπη, 80 8.0 ρΌγ ροΓου 508 

οὐδηφεοι βία ἐϊοοῦαι, Ηος αμίεπι ἰοίμηι [αοίμπι ὁδί 

(Μαιμ.. 1. 22}: πῃ πλοϊαγὶ ΡγῸ πορὶβ ἰῃ αυο0, φυῶεο, 

δἰλιπεπηυ8 ἰοοο ὃ ΝλΠ 8ὶ πδεοὶ Τοίμπι γοσηίν, οΓ- 

εἰδαὶ, εἰ και ιφυΐποηι ΡγῸ πο}}8 οἴϊωπάοτΓο, ἃς δε  ῥδιιπὶ 

ἀἄλγα ἰδ εἰθυπι οἱ εοηνίνί αἱ ϑρὶΓ 816, αῦὸ ΠΟΠΙΪΠ6 

δρροϊϊαμάυπι 1 Ογαιίδ8 ἐγφο ΝΠ} δϑϑίἀυβα ἀβϑιηυβ; [06 

ργαοθᾶαὶ οἱ υοῦῦα οἱ ὀρθγὰ ποδίγβ. Ογαί,5 ἀυ! 6 πὶ 
δρϑιηυβ ποι. ΡΓῸ ποβίγὶβ ἰδηίαιη, 56 οἰ πὶ ΡΓῸ 416- 

πἷβ θομΐς ; ἰἰὰ Θηΐη] οἱ ἰῃην  ἶαπ) [ΟἸ]6Γο ῬοίΘ γί ΠΙ115, 

οδεἰιοιπαι6 ἰονογα, δου ογοᾳυς ίδοογα. Νουα 

οηΐπι ροίθγὶβ ἀθίποσρβ ἰηνι ἀογὶ ἰῃ 119, 06 αὐυΐθ8 ζτα- 

ιἰα5 4915 θοηιΐηο. [ἀοἶγοο βδοογάοϑ ῬΓΟ ΟΥΌΘ., ὮΓῸ 18 
4] ἀηι6 [ογιδὶ, ὕγῸ ἰἰ8 αυΐ πυπς ϑ0η1, ρΓῸ [15 4ιιὶ πὶ 

παῖ, ργὸ [υἰυγβ, ποὺ φγαιϊλθ δρόσο ἰυ06ὲ, δδουςῖο 

0 ργοροϑβίίο. ἢος ἐπΐπὶ 808 οἱ ἃ ἰΘΓΓᾺ ᾿ἰθαγαὶ, οἱ ἰη 

Ἑςδυη ἰγαηϑίογι, δηροίοσαιθ ἐχ ἰιοπιίηΐθιι5 ἰδοίί. 

81 οἱ {Π]|, βίδίυϊο οἴΟΡΟ, ρτὸ θαπϑίϊο 5 ΠΟ ἷ5 Θ01|8{}8 

ἐγδιίαϑ πη θεο, ἀϊςοηία5 : Οἰογία ἐπ ἐχοεί εἰς ἢ 60, 

εἰ ἱπ ἰόττα μαα, ἱπ ἰιοπιϊπῖϑαια ϑεπορίαείίμηι ( κιο. 2. 

14). Εἰ αυἱὰ διὲ ποθ, ἱπᾷυΐθβ, 40] μβ6 ἴῃ ἰδγγὰ, "66 

ποιιηο8 δυηί 1 [κπ0Ὸ πιαπὶ πο Δ ΠΟΒ : ΠΔΠῚ [18 ἰπνι]- 

ἰυἱἱ διιπη}8, αἱ δοηϑαγύοι αἰ] βιὰ, ἰἰὰ αἱ ΠΠοτιμη 

Π)ΌΏΒ, ΠΟΒΙΓΆ 6586 6πἰἶδϑ{} ΠΊΘΊΗΙ15. 

ἃ. Ἰέσο οἱ Ραυΐυβ ἰῃ Ερί50}18 βι18 Οὔ 416 ὉΓΟ ΟΥΙ 8 
ἰοίϊιια "οι ζγδιδβ ασὶι. Νος Δ 6 ΡΓῸ ποϑιγΐθ, ὉΓῸ 

δἰἰδηΐθ, Ῥγὸ ραγνὶβ,, ΡΓῸ πηλζπὶδ δϑϑίἀυ φγϑ1195 δξα- 

πηι8. Ετίαπηοὶ πίῃ ρογνυπι κἱὶ  αυοά ἀλίυγ, νοὶ] Πἰης 

"ϑσηυη εἰβοίιυν αυοὰ 84 Ὁ60 ἀ:ίυπη 5]. ; ἱπ|0 ΥῈΓῸ 

εὐ δὲ] ράγνυδιὶ 4} Ὁ ἀλίυν, ΒΟ βοίπαι αυοὰ δὺ [Π|0 

ργθρολιυγ, 560 οἰἰδπὶ 'ρθα παίυγδ ουᾶ. ὕϊ Δυϊοιη 4118 
υϑϑηΐα τοἰιίδει, αυᾶ ἀγθθῶπ) ὨΙΠΏΘΓῸ Υἱηουπὶ : 4ι}8 

ΒΔΓ δεὶ Ῥγο. Βοδίβ ἰδοίϑ ζοποιμία, δῖνθ ἱμοαγηδιίοη ! Ἷ 

1 Ουΐϊδαπι, οἴω μαχῶν οὐμ[οδεὶο {{Ππ πιασησηὶ ποδὶδ 
κι αίοπι σΠογαί. 

5. ΤΟΑΝΝΙΝ ΟΗΚΥΘΟΘΤΟΜΙ ΑΠΟΗ͂ΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. ὦ 

Ουοά οεΐπι ᾿}}} Ὀγει οἰ ϑϑἰ πιὰ πὶ οπηπίυπι ἐγαϊ, υπὐζὸ - 
πἰίυη ΕἸ πὶ ργῸ ηοὐΐ 5 ἰηἰ πο 8 ἀδαἐ : πος ἀδάϊὶ νὸς 

ἀο πο] 5, 864 οἱ {ΠΠ|ππὶ ἢ πιδιδϑ ΠΟΐ5 Δρροϑυὶ, 

Οπμἶα ρΓῸ πο 5 [Δοἰ618, οἱ ἀδη00, οἱ Π05 ΡγῸ 5 ζι2- 

ἴο5 οἰὲεϊοιιάο. υἷα διἷπι υἱ ρ] υγίπλπη ἱπρτδῖιϑ οδὶ 
υόπιῦ,, υϑΐχυθ 'ρ56 δυβεὶρὶϊ οἱ ρραγαὶ οἃ αι: δὰ πο- 

δίγαπι διηὶ υ{1ΠΠΠΔἰ6 ἢ. Εἰ αυοὰ ἰῃ δυ(:ε}5 ἀφεῖναι, ὃς 
Ἰοςΐ5, ἰριηρογίθυ5 οἱ [6515 ὈδηΘΙοι8 ἱρ5ὶ8 ἰῃ πιοπιο- 
Ττὶδπὶ ΓΟΥΟΟΔΏΒ, ἰάϊρδυ οἰἰαπὶ πἰς (οοὐϊ, ὁΧ βδογι οὶ ϊ 

πιοῦο δὰ ρογϑῆησπὶ Βομοῆοι!; ᾿υ56 6 πηοιηοτγίϑη) ἢΟς 

ἰηάυσαηϑ. δ᾽ 6 πόπ]0 [14 βἰυάυϊ!, πΠο5 Ῥγοῦυ5, πηϑρπος 

οἱ Π6Ρ οπιηΐὰ σύλίοβ οἤοογα, υἱ ηυἱ π08 [δοἰϊ Πθουϑ. 
ΟυΔργορίοῦ πὸ5 οἱ ἰωνὶ 05 5:δρ6 6ἱ μἰυγίπιᾶ ἱζποσαπίοα 

βοποῆοι 5 δἤοὶ!. δὶ δυϊαπι ἰὰ φιοά ἀἰοίοπι δεῖ πηϊγαγὶβ -: 

ΠΟ ἰπ Οὐὔϑουτο 4ιορίαπι) Υἱγο, δα ἴῃ υδοίο Ρδυΐϊο 

οοη |586 οπἰο πάλῃ. Εἰοηΐπε "θαυ "ΠΠ0 πι  5 ρα εὶ- 

ομ}}5 οἱ φιὺυη)η!8 Θχογοιλ{0.8, 55 06 γΓοφαῦδὶ δα, υἱ 

ΔὉ 836 τἰοπίλι]0η65 Δι γγοῖ : γογυμπηδηλοπ ποη 8ι] ροῖ!-» 

ιἰοπαπὶ, 56 δὰ ε}ΠΠ|816πῈ 6͵08 γοοροχὶὶ δι ; ἰἰφυς 
ἀσΟΙΆΓΔΙ5 41 : διιῇοῖ! εἰϑὲ φγαιία ιδα ; πανα υἱγίμδ Ὡ δα 

ἐπ ἐπ βγπλίαί6 μεν βεοϊιγ ( ἃ. ον. 13. 9). ΠἰΔημ6 ρείπ5- 

φυλ ἢ} οδυδᾶπι σΧρ] οᾶγοι, ᾿ην ἐπὶ ΑΠΙοΙοδαὶ μοη6- 

ἢεῖο, οιδιῃ ἰφηθγδηίοην. Οὐ ἰσίυν πιᾶσηυμ ροβοὶ!, 

αὐτῇ 46 ᾿ΙΔπ|8 ῬγΓον  ἀδπιΐ βγαῖο5. Π098 6856 ἰυβρεῖ 7 ΟὉ- 

(ΘΠ γθηλυδ ηυς, οἱ ᾿ος υϑίφυο δεγνθηνῃβ. Εἰοεΐπι 
δυΐίθοβ πἰΠ}] δα ρογαάϊ!, 4ηᾶπ| φιοά ἱπαται! δ6ϑοηὶ : 
1η0}1454τ|6 [1148 οἱ [γα ΘΙ 65 ρ᾽ 4645 ΠῚ}}}} δἰ υἀ πιϑηι 

πος ἱπάιιχὶϊ : 'π|0 οἰἰ2πὶ λη16 ρ]αρ95 Δ 3 ΠΔ ΘΟΓΌΠΙ 

ΡοΓΙάἰι οἱ Ἰαθείλοίαν! ". Πησναιὶ ὀπῖπι ἐρος μὶ Πἰϑετπαί! 
ρναὶπα (8αρ. 16. 29), ἱπαυΐ! : [18 ἸΙΟΓρΟΓΟ οἱ δπιογὶ σ0- 

εἶἰϊ Δηϊπιᾶπι, υἱ || Θοτρογα. Ηο νόΓῸ ργοσϑαϊ! ὃχ 2Γ- 

τορληία., (πιο 56 4υ15 ρυίδι ἀϊζηυπι "οηαδ οεῖο. ὕοι- 

ἐγ 05 δ16Π|, ΠΟ; ΡΓῸ "015 [ἀηία!η. 56 οἰ ργὺ Ν8 
45 δάνογβα ρυϊδηίυγ, στε 188 Βα}. 60, εἰ φιξη- 

ἰυπιν δ ρα(ἰδίυγ, πο 56 ἰϑιη6η αἰαυϊά ἰῃηάϊχα ραβδί 
Ρυϊδθὶῖ. Εἰ π05 ἰἰδηι αυδιῖο πιηρὶβ ἴῃ νἱγιυία μεοίὲ- 

Οοἰδπλιι8., ἰδ πί0 πιλξ᾽9 ΠΟ 'ρ508 (Οηϊόγλῃιὼδ : δἰο μΏ 

Ἰιος πιαχί πα νἱγίι5 θϑί. ϑίουΐ οἷ 4υᾶπῖο δουΐυ5 νἱ- 

ἀδηιι8, ἰδηῖο πιορὶ5 οὐ δοίη 5 φυδληίυπι ἃ ο:Εἰ0 ἀἰδῖα- 

ΠΊΙΒ : δἷς 4Ζυλιο τη ρὶ5 ἰπ νἱγίυ!6 ργοβείπιι5, ἰδηΐο 

πιδρὶδ ἀυοθ θη Ζιδηι)ΠῚ 511 ἰηιοΓ Ποῖ οἱ Π05 ἰη 6 Ὁ- 

γα υτη. ΝΟ 58:6 Πιμἶπηὰ ῬὰΓ8 6δί ΡΟ ΘΟΡΒἰ85., οὐ 

τοῦ υηὶ ποορίγυμν ἀϊσημόδοογα ροδϑιιθυβ. Ηἰς Θηΐμπ 56- 

ἰρουπὶ ΠιΑχὶπΠΊ6 ΠΟΥ, 4ιὶ 56 ΠἰΪΝΪ 6886 οχἰσεϊπηδὲ. 
Ιάδοηις αν οἱ Αὐγαίιδηι, οὑπὶ 84 Βυπιηιυδὶ νἱγίυι 

[ϑιϊξίυμι Ἀβοοι ἴβ56η:, ἔς σιαχίπιδ ᾿ὰΠς ἐχογουδῦὸ 

Ὑἰγίυϊαηι : οἱ [6 φυΐϊάοπι 56 ρυϊνγδαι οἱ εἰβοξοῖ (( ἐπ. 

18. 317), 116 γογὸ 56 νογηθιη νόρῦθαὶ (βεαί. 34. 17) : 

860 5᾽ΠῈ}Π6 Γ ΟΠΏΠ65 5.201} 56 ΤΠ 56 ΡῸς9 ρΓιΘάοϑηξ : ἐ08- 

ἴγΓΔ νΟΓῸ ἰ8 4υἱ ἀγγοβλημία ΘΣ(ΟΙΠ ΠΡ, 5686 ΓΔ χῖσ!ο 
οπληΐτη ἱσπογαῖ. (υδη!οῦΓΘη) ἀ6 Βυρογϑὶδ γαϊσο ἀΐσετσ 
βοἰαπιυβ : ΝΌἢ 56 ΠΟΥΪ, 86 ὈΓΟΥΒΌΒ ἰσηοναὶ. (γυϊ τογο 

86 ἰσπογδῖ, αυθπὶ που} Ουδιηδάμηοάυπι θη 4] 56- 

ἰρϑυπὶ πονεγὶῖ, ολιηΐδ σοβηοβοθὶ : δὶς 4υὶ 56 ἰδηογαῖ, 

ποῆυς 4] πονογῖ!. 7415 16 δγαὶ χυΐ ἀἰοοθαὶ : δωρεὰ 
εαἰος ροπαπὶ εοἰΐμηι πιοιηι ( [4αἱ. 14. 15}. υἷα δηὶπὶ 
βοίρβυπι ἰσπογανίί, ϑίογα σιοαυθ οπιηΐᾶ ἱφπογανὶι. Αἱ 

ποη Ῥδιυΐι5, αυὶ 86 δὐυογίί απ οἱ πη πη 0πὶ ΒΔ ΠΟΙΌΓΙΙ πὶ 

ΔΡΡΟΙΙΑθαὶ, ποαῦς ροδὶ ἰοἱ ἰδηίδαυδ ρύπολγα Ορογὰ 96 



ΑΘ 

ρυξις, χαὶ οὐχ ἂν ἔχοιεν μετὰ ταῦτα εἰπεῖν, ὅτι Οὐκ 
ἠχούσαμεν" πρὸς γὰρ τὰ πέρατα τῆς οἰχουμένης ὁ λό- 
γος ἐξέδη 83 τῆς εὑσεῦδείας. 

85 Ταῦτα οὖν ἐννοοῦντες χαὶ ἡμεῖς, τὰ παρ᾽ ἑαυτῶν 
ἅπαντα πληρῶμεν εἰς τοὺς πλησίον, καὶ τῷ Θεῷ δια- 
παντὸς εὐχαριστῶμεν. Καὶ γὰρ ἄτοπον, ἔργῳ τῆς εὐερ- 
γεσίας αὐτοῦ χαθ᾽ ἑχάστην ἀπολαύοντας; τὴν ἡμέραν, 
μηδὲ λόγῳ χάριν" ὁμολογεῖν, χαὶ ταῦτα τῆς ὁμολογίας 
πάλιν 5, ἡμῖν τὴν ὠφέλειαν φερούσης. Οὐδὲ γὰρ αὐτὸς 
δεῖται τῶν ἡμετέρων τινὸς, ἀλλ᾽ ἡμεῖς δεόμεθα τῶν ἐχεί- 
νου ἁπάντων. Καὶ γὰρ ἡ εὐχαριατία ἐχείνῳ μὲν οὐδὲν 
προστίθησιν, ἡμᾶς δὲ οἰχειοτέρους αὑτῷ κατασχευάξει. 
Εἰ γὰρ ἀνθρώπων εἷς μνήμην λαθόντες εὐεργεσίας, 
θερμαινόμεθα μειζόνω; τῷ φίλτρῳ" πολλῷ μᾶλλον τοῦ 
Δεσπότου μεμνημένοι διηνεχῶς τῶν χατορθωμάτων τῶν 
εἰς ἡμᾶς, σπουδαιότεροι πρὸς τὰς ἐντολὰς τὰς ἐχείνου 
ἐσόμεθα. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Παῦλος ἔλεγεν " Εὐχάριστοι 
γέγεσθε. Φυλαχὴ γὰρ εὐεργεσίας ἀρίστη ἡ τῆς εὐεργε- 
σέας μνήμη, καὶ διηνεχὴς 86 εὐχαριστία. Διὰ δὴ τοῦτο 
χαὶ τὰ φριχώδη μυστήρια, χαὶ πολλῆς γέμοντα τῆς 5 
σωτηρίος, τὰ χαθ᾽ ἑχάστην τελούμενα σύναξιν, Εὐχαρι-. 

στία χαλεῖται, ὅτι πολλῶν ἐστιν εὐεργετημάτων ἀνά-. 
μβνησις, χαὶ τὸ χεφάλαιον τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας ἐν- 
δείχνυται, χαὶ διὰ πάντων παρασχενάζει εὐχαρ!στεῖν. 
Ἐὲ γὰρ τὸ γεννηθῆναι ἐχ παρθένου θαῦμα μέγα, χαὶ 
ἐκπληττόμενος ὁ εὐαγγελιστὴς ἔλεγε, Τοῦτο δὰ διῖον' 
γέγον᾽ τὸ καὶ σφαγῆναι ποῦ θήσομεν; εἰπέ μοι. Εἰ 
γὰρ τὸ [511] γεννηθῆναι τοῦτο ὅδιῖον χαλεῖται, τὸ σταυ- 
ρωθῆναι, χαὶ τὸ αἷμα ἐχχεῖν 38, χαὶ τὸ ἑαυτὸν δοῦναι 
ἡ μὲν εἰς ἑστίασιν χαὶ εὐωχίαν πνευματιχὴν, τί ἂν χλη- 
θείη ; Εὐχαριστῶμεν τοίνυν αὐτῷ διηνεχῶς, χαὶ ῥημά- 
τῶν χαὶ ἔργων τῶν ἡμετέρων προηγείσθω τοῦτο. Εὐχα- 
ριστῶμεν δὲ μὴ ὑπὲρ τῶν οἰχείων μόνων, ἀλλὰ χαὶ 
ὑπὲρ τῶν ἀλλοτρίων ἀγαθῶν " οὕτω γὰρ καὶ τὴν βασχα- 
νίαν ἀνελεῖν δυνησάμεθα, καὶ τὴν ἀγάπην ἐπισφίγξαι 
καὶ γνησιωτέραν ποιῆσαι. Οὐδὲ γὰρ δυνήσῃ βασχῆναι 
λοιπὸν ἐχείνοις, ὑπὲρ ὧν εὐχαριστεῖς τῷ Δεσπότῃ. Διὸ 
δὴ χαὶ ὁ ἱερεὺς ὑπὲρ τῆς οἰχουμένης, ὑπὲρ τῶν προτέ- 
ρων, ὑπὲρ τῶν νῦν, ὑπὲρ τῶν γενηθέντων δ᾽ ἔμπροσθεν, 
ὑπὲρ τῶν μετὰ ταῦτα ἐσομένων εἰς ἡμᾶς εὐχαριστεῖν 
χελεύει, τῆς θυσίας". προχειμένης ἐχείνης. Τοῦτο γὰρ 
ἡμᾶς χαὶ τῆς γῆς ἀπαλλάττει, χαὶ πρὸς τὸν οὐρανὸν 
μετατίθησι, καὶ ἀγγέλους ἐξ ἀνθρώπων ποιεῖ. Καὶ γὰρ 
χαὶ ἐχεῖνοι, χορὸν στησάμενοι, ὑπὲρ τῶν εἰς ἡμᾶς ἀγα- 
θῶν εὐχαριστοῦσι τῷ Θεῷ, λέγοντες - Δόξα ἐν ὑψίστοις 
Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήγη, ἐν ἀγθρώποις εὑδοχία. Καὶ 
τί πρὸς ἡμᾶς "' τοὺς οὐχ ἐπὶ γἧς, οὐδὲ ἀνθρώπους ; Μά- 
λιστα μὲν οὖν πρὸς ἡμᾶς “ οὕτω γὰρ ἐπαιδεύθημεν τοὺς 
συνδούλους φιλεῖν, ὡς χαὶ τὰ ἐχείνων ἀγαθὰ ἡμέτερα 
εἶναι νομίζειν. 

δ᾽, Διὸ καὶ Παῦλος πανταχοῦ τῶν Ἐπιστολῶν ὑπὲρ 
τῶν τῆς οἰχουμένης εὐχαριστεῖ χατορθωμάτων. Καὶ 
ἡμεῖς τοίνυν ὑπὲρ τῶν οἰχείων χαὶ "" ὑπὲρ τῶν ἀλλοτρίων, 
χαὶ ὑπὲρ μιχρῶν χαὶ ὑπὲρ μεγάλων διηνεχῶς εὐχαρι- 
στῶμεν. Κἂν γὰρ μιχρὸν ἢ τὸ δοθὲν, μέγα γίνεται τῷ 
παρὰ τοῦ Θεοῦ δεδόσθαι" μᾶλλον δὲ οὐδὲν μικρὸν τῶν παρ᾽ 
ἐχείνου, οὐ τῷ παρ᾽ ἐχείνου μόνον παρέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ 
αὑτῇ τῇ φύσει. Καὶ ἵνα τὰ ἄλλα πάντα παρῶ, ἃ τὴν 
ἄμμον νιχᾷ τῷ πλήθει " τί ἴσον τῆς ὑπὲρ ἡμῶν γενομέ- 

5 ἐξῆλθε Εἀὰά. "5 ΗΘΙΚΟΝ. Ὅτι δεῖ πάντοτε εὐ ριστεῖν τῷ Θεῷ" καὶ ὅτι ἐὰν μὴ τις 
88. πάλιν] πολλὴν 

εἴ τῇ οπι. Α. τελούμενα] αἀά. λέγω Εἀ4. 5" ἐχχεῖν] δη, δι᾽ ἡ ἐν: Βαά. 59 γενηθέντων) 5.6. Ὁ. [εἱ Ομ 
ντῶν (516) Εἰ. φμῷ [αεἰα διπί Ατη. οαιογὶ γεννὴθ 

᾿ ὅ0 θυσίας! 
δ ἀποστῆσαι ΒΕ. "' ὡς τες μερινὴ πάγων ΒΕ. 

τίδων, οὐ δύναται γνῶναι ἑχυτόν. Α. ι. 
Ἐς 8δν. 
4945] γεννηθ 
δον. πες ἰερίδβο νἱἀοίυγ αὐ. (ὐπι οοιά, [Ἀεἰϊ ΑΓπ]. 
9ὲ χαὶ οἵη. Α. 

ὃν τὴν χάριν 

ΙΝ ΜΒΑΤΤΙΙΦῸΜ ΗΟΜΙ,. ΧΧΥ͂. 4]. ΧΧΥ͂Ι. 

“- 

δὺο 

νης οἰχονομίας; Ὃ γὰρ ἦν αὐτῷ τιμιώτερον ἁπάντων, 
ὁ μονογενὴς Παῖς, τοῦτον ἔδωχεν ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἐχθρῶν" 
χαὶ οὐχ ἔδωχε μόνον, ἀλλὰ χαὶ μετὰ τὸ δοῦναι τράπεζαν 
ἡμῖν αὑτὸν παρέθηχε, πάντα αὐτὸς τὰ ὑπὲρ ἡμῶν ποιῶν, - 
χαὶ τὸ δοῦναι, χαὶ τὸ εὐχαρίστους ὑπὲρ τούτων ποιῆσαι. 
Ἐπειδὴ γὰρ ὡς τὰ πολλὰ ἀχάριστός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, 
πανταχοῦ αὐτὸς ἀναδέχεται χαὶ χατασχευάζει τὰ ὑπὲρ 
ἡμῶν. Καὶ ὅπερ ἐπὶ τῶν Ἰουδαίων ἐποίησεν, ἀπὸ τόπων 
χαὶ χρόνων χαὶ ἑορτῶν ἀναμιμνήτχων αὐτοὺς τῶν εὖ- 
ἐργεσιῶν, τοῦτο χαὶ ἐνταῦθα εἰργάσατο, ἀπὸ τοῦ τρόπου 
«Ὡς θυσίας εἰς διηνεχῇ τῆς ὑπὲρ τούτων εὐεργεσίας 
μνήμην ἡμᾶς ἐμθάλλων. Οὕτως οὐδεὶς ἐσπούδαχε δοχί- 
μους γενέσθαι χαὶ μεγάλους χαὶ διὰ πάντων εὐγνώμο- 
νας, ὡς ὁ ποιήσας ἡμᾶς Θεός. Διὰ τοῦτο χαὶ ἄχοντας 

ἡμᾶς εὐεργετεῖ πολλάχις, χαὶ ἀγνοοῦντας τὰ πλείονα. Εἰ 
δὲ θαυμάζεις τὸ εἰρημένον, οὐχ ἐπὶ τῶν τυχόντων τινὸς, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ μαχαρίου Παύλου δείχνυμί σοι τοῦτο συμ- 
δάν. Καὶ γὰρ ὁ μαχάριος ἐχεῖνος πολλὰ χινδυνεύων χαὶ 
θλιδόμενος, πολλάχις παρεχάλει τὸν Θεὸν, ἀποστῆναι 3 

[512] αὐτοῦ τοὺς πειρασμούς ἀλλ᾽ ὅμως οὐ τῇ αἰτήσει 
αὐτοῦ, ἀλλὰ τῇ λυσιτελείᾳ προσεῖχεν ὁ Θεός " χαὶ τοῦτο 
δεικνὺς ἔλεγεν " Αρκχεῖ σοι ἡ χάρις μου " ἡ γὰρ δύναμίς 
μου ἐν ἀσθενείᾳ τε. 1διοῦται. Ὥστε πρὶν εἰπεῖν αὐτῷ τὴν 
αἰτίαν͵ ἄχοντα εὐεργετεῖ καὶ οὐχ εἰδότα. Τί οὖν μέγα αἰτεῖ, 
ἀντὶ τῆς τοσαύτης χηδεμονίας εὐχαρίστους χελεύων εἷ- 
ναι; Πειθώμεθα τοίνυν, χαὶ πανταχοῦ τοῦτο διατηρῶμεν. 

Καὶ γὰρ τοὺς Ἰουδαίους οὐδὲν οὕτως ἀπιύλεσεν, ὡς τὸ 

ἀχαρίστους εἶναι, καὶ τὰς πολλὰς χαὶ ἐπαλλήλους ἐχεί- 

νᾶς πληγὰς οὐδὲν ἕτερον ἣ τοῦτο ἐπήγαγε" μᾶλλον δὲ 
χαὶ πρὸ τῶν πληγῶν τὴν ψυχὴν αὐτῶν τοῦτο ἀπώλεσξ 
χαὶ διέφθειρεν. ᾿Αχαρίστου γὰρ ἐλπὶς ὡς πάχνη χει- 
μέριος "", φησίν " οὕτω ναρχᾷν καὶ νεχροῦσθαι τὴν Ψυχὴν 

ποιεῖ, ὥσπερ ἐχείνη τὰ σώματα. Τοῦτο δὲ γίνεται ἐξ 
ἀπονοίας, χαὶ τοῦ νομίζειν ἑαυτὸν ἄξιον εἶναί τινος. Ὁ ὃὲ 
συντετριμμένος, οὐχ ὑπὲρ ἀγαθῶν μόνον, ἀλλὰ χαὶ ὑπὲρ 
τῶν ἐναντίων δοχούντων εἶναι, εὐχαριστίας εἴσεται "5 
τῷ Θεῷ, χαὶ ὅσα ἂν πάθῃ, οὐδὲν ἡγήσεται ἀνάξιον πε- 
πονθέναι. Καὶ ἡμεῖς τοίνυν, ὅσῳ ἂν πρὸς ἀρετὴν ἐπι- 

δῶμεν, τοσούτῳ μᾶλλον ἑαυτοὺς συντρίψωμεν " ἐπεὶ χαὶ 
τοῦτο μάλιστα ἀρετή. Ὥσπερ γὰρ ὄτιῳπερ ἂν ὀξύτερον 
ἴδωμεν, τοσούτῳ μᾶλλον μανθάνομεν ὅσον διεστήχαμεν 
τοῦ οὐρανοῦ οὕτως ὅσῳ ἂν ἐπιδῶμεν πρὸς ἀρετὴ", 
κοσούτῳ μᾶλλον παιδευόμεθα εἰδέναι τοῦ Θεοῦ τὸ μέσον 
τὸ πρὸς ἡμᾶς. Οὐ μικρὸν δὲ τοῦτο "5 μέρος φιλοτοφίας, 
δυνηθῆναι συνιδεῖν τὴν ἀξίαν τὴν ἡμετέραν. Οὗτος γάρ 
μάλιστά ἔστιν ὁ ἑαυτὸν εἰδὼς, ὁ μηδὲν εἶναι ἑαυτὸν 
νομίζων. Διὰ δὴ τοῦτο χαὶ ὁ Δαυϊδ χαὶ ὁ ᾿Αδραάμ, ὅτε 
πρὸς τὴν ἄχραν ἀνέδησαν τῆς ἀρετῆς χορυφὴν, τότε 
μάλιστα τοῦτο χατώρθωσαν " χαὶ ὁ μὲν γῆν χαὶ σπο- 
δὸν, ὁ δὲ σχώληχα ἑαυτὸν ἐκάλει " καὶ πάντες δὲ οἵ 
ἅγιοι ὁμοίως τούτοις ἑαυτοὺς ταλανίζξουτιν " ὡς ὃ γε 

πρὸς ἀλαζονείαν αἱρόμενος, ἐχεῖνός ἔστιν ὁ μάλιστα 

πάντων ἑαυτὸν ἀγνοῶν. Διὸ χαὶ χατὰ τὴν χοινὴν συν- 
ἦθειαν ἔθος ἡμῖν λέγειν περὶ τῶν ὑπερηφάνων " Οὐχ 
οἷδεν ἑαυτὸν, ἀγνοεῖ ἑαυτόν. Ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀγνοῶν, τίνα 

γνώσεται; Ὥσπερ γὰρ ὁ ἑαυτὸν εἰδὼς, ἅπαντα εἴδεται" 

οὕτως ὁ τοῦτο μὴ εἰδὼς, οὐδὲ τὰ ἄλλα εἴσεται. Τοιοῦτος 
ἣν ἐχεῖνος ὁ λέγων’ Ἑπάγω τῶν οὐραγῶν θήσω τὸν 
θρόνον μου. Ἐπειδὴ γὰρ ἢγνόησεν ἑαυτὸν, χαὶ τὰ ἄλλα 

ἀποστῇ τῶν βιωτιχῶν φρον- 

Εαἀά. οοπίτα οοἀά. οἱ 6. 55 καὶ ἡ διην. 

ἕντων. Ῥᾷυ]ο ροδὶ -ἰς ἅπί6 ἡμᾶς 0008 ἱμοΠ δὶς 

2644. ἤδη Α. 5 ὑμᾶς Ε΄. ἡμᾶς] δά. φησὶ Α. δϑνο 

εὖχαρ. εἴσεται] εὐχαῤ'λτῆσει. Α,, 5 τοῦτο ΟἿ. ἂς 



δῶ 

πάντα ἡγνόησεν. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὁ Παῦλος 35. ἀλλ᾽ ἔχτρωμα 
ἑαυτὸν χαὶ τῶν ἀγίων ἔσχατον ἐχάλει, χαὶ οὐδὲ τῆς 
προσηγορίας ἄξιον ἑαυτὸν εἶναι ἐνόμιζε τῶν ἀποστόλων, 
μετὰ τοσαῦτα χαὶ τηλιχαῦτα χατορθώματα. Τοῦτον 
τοίνυν ζηλώσωμεν χαὶ μιμησώμεθα. Μιμησόμεθα δὲ, ἂν 
«ἧς γῆς χαὶ τῶν ἐν τῇ γῇ ἀπαλλαγῶμεν πραγμάτων. 
Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἀγνοεῖν ἑαυτὸν ποιεῖ, ὡς τὸ τοῖς βιω- 

τιχοῖς προσηλῶσθαι " οὐδὲν "7 οὕτω πάλιν τοῖς βιωτιχοῖς 
προσηλῶσθαι πράγμασι παρασχευάζει, ὡς τὸ ἀγνοεῖν 
ἑαυτόν " ἀλλήλων γὰρ ταῦτα ἐξήρτηται. Ὥσπερ γὰρ ὁ 
τῆς δόξης ἐρῶν τῆς ἔξωθεν, χαὶ μεγάλα τὰ παρόντα 
ἡγούμενος, χἂν μυρία φιλονειχῇ, οὐ [515] συγχωρεῖται 

96. λἰὰά. οὕτως Ε. δάἀά. τοιοῦτος Ὁ. 

5, ΖΟΑΝΝΙΒ. ΟΠΒΥΘΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΙΠΕΡ. ΟΟΥΒΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

31.986. ἐμποιούντων Α. (. ἢ. 

ΟΣ 

ἑαυτὸν χατ'δεῖν " αὕτως ὁ τούτων δπερορῶν δαδίως ἕαυ- 
τὸν εἴσεται " ἑαυτὸν δὲ μαθὼν, ὑδῷ καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα 
πάντα βαδιεῖται μέρη τῆς ὀρετῆς. Ἵν᾽ οὖν τὴν χαλὴν 
ταύτην μάθωμεν ἐπιστήμην, ἀπαλλαγέντες τῶν ἐπι- 
χήρων ἁπάντων τῶν πολλὴν ἐν ἡμῖν ποιούντων 7." τὴν 
φλόγα, χαὶ μαθόντες ἑαυτῶν τὴν εὐτέλειαν, πᾶσαν ἐπ:ι- 
δειξώμεθα ταπεινοφροσύνην καὶ φιλοσοφίαν, ἵνα καὶ 
τῶν παρόντων χαὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, 
χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ, μεθ’ οὗ τῷ Πατρὶ δόξα, χράτος, τιμὴ. σὺν τῷ 
ἁγίῳ καὶ ἀγαθῷ "" Πνεύματι, νῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

9 χ, ἀ, οἵη, (. Ε΄ δάά. χαὶ ζωοποιῷ Εαά. 

ΟΜΙΛΙΑ Κα'. 
ἙΕἰσελθόντι δὲ αὑτῷ εἰς Καπερναοὺμ, προσῆ.κϊθεν 

αὐτῷ ἑκατόνταρχος, παρακαλῶν αὐτὸν, χαὶ .1έ-- 
ων" « Κύριε, ὁ παῖς μουι βέθἬληται ἐν τῇ οἰκίᾳ 
παραμυτιχὸς ', δεινῶς βασωγνιζόμεγος. » 

α'. Ὁ μὲν λεπρὸς χαταδάντι ἀπὸ τοῦ ὄρους προσῆλθεν’ 
ὁ δὲ ἑχατόνταρχος οὗτος εἰσελθόντι εἰς τὴν Καπερναούμ. 
Τίνος οὖν ἕνεχεν οὔτε οὗτος, οὔτε ἐχεῖνος εἷς τὸ ὄρος 

ἀνέθησαν : Οὐ διὰ ῥᾳθυμίαν - χαὶ γὰρ ἀμφοτέρων ἧ 
πίστις θερμή "" ἀλλ᾽ ὥστε μὴ ἐγχόψαι τὴν διδαπτχαλίαν. 
Προσελθὼν δέ φησιν Ὁ παῖς μου βέθιληται ἐν τῇ 

οἰκίᾳ παραμλυτικὸς, δεινῶς βασανιζόμενος. Τινὲς 

μὲν οὖν" φασιν, ὅτι ἀπολογούμενος χαὶ τὴν αἰτίαν εἴρηχε, 

δι᾽ ἣν αὐτὸν οὐχ ἤγαγεν. Οὐδὲ γὰρ δυνατὸν ἧν, φησὶ, 

παραλελυμένον χαὶ βασανιζόμενον χαὶ πρὸς ἐσχάτας 
ὄντα ἀναπνοὰς φοράδην χομίζειν. Ὅτι γὰρ καὶ ἀπο- 
πνεῖν ἔμελλεν, ὁ Λουχᾶς φησιν, ὅτι χαὶ ἔμε.1..1ὲ τειλευ- 
τᾷν. ᾿γὼ δὲ τοῦ μεγάλην αὐτὸν ἔχειν πίστιν τοῦτο 
σημεῖον εἶναί φημι, χαὶ πολλῷ μείζονα τῶν διὰ τοῦ 

στέγους χαλασάντων. Ἐπειδὴ γὰρ δε: σαφῶς, ὅτι χαὶ 

ἐπίταγμα ἀρχεῖ μόνον εἰς τὴν ἀνάστασ'ν τοῦ χειμέ- 
νου, περιττὸν εἶναι ἐνόμισεν αὐτὸν ἀγαγεῖν. Τί οὖν 

ὁ Ἰἰησοὺς ; Ὃ μηδαμοῦ πρότερον ἐποίησεν, ἐνταῦθα 
ποιεῖ, Πανταχοῦ γὰρ ἑπόμενος τῇ προαιρέσει τῶν ἱχε- 
τευόντων, ἐνταῦθα χαὶ ἐπιπηδᾷ, χαὶ οὐχὶ θεραπεῦσαι 

ἐπαγγέλλεται μόνον, ἀλλὰ καὶ παραγενέσθαι ὅ εἰς τὴν 

οἰχίαν. Ποιεῖ δὲ τοῦτο, ἵνα μάθωμεν τὴν ἀρετὴν τοῦ 
ἐχατοντάρχου. Εἰ γὰρ μὴ τοῦτο ἐπηγγείλατο, ἀλλ᾽ εἷς- 
πεν, Ὕπαγε, ἰαθήτω ὁ παῖς σου, οὐδὲν ἂν τούτων ἔγνω- 
μεν, Τοῦτο γοῦν χαὶ ἐπὶ τῆς Φοινιχίσσης " ἀπεναντίας 
ἐποίησε γυναιχός, Ἐνταῦθα μὲν γὰρ μὴ καλούμενος εἷς 
τὴν οἰχίαν, αὐτεπάγγελτός φησιν ἥξειν, ἵνα μάθῃς τοῦ 
ἑχατοντάρχου τὴν πίστιν χαὶ τὴν πολλὴν ταπεινοφροσύ- 
νην ἐπὶ δὲ τῆς Φοινιχίσσης χαὶ ἀρνεῖται τὴν δόσιν, χαὶ 
ἐπιμένουσαν ἑἐξαπορεῖ. Σοφὸς γὰρ ὧν καὶ εὐμήχανος 
ἑἱατρὸς, διὰ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία χατασχευάζειν οἷδε. 
Καὶ ἐνταῦθα μὲν διὰ τῆς αὐτεπαγγέλτου παρουσίας, 
ἔχεῖ δὲ διὰ [514] τῆς ἐπιτεταμένης ὑπερθέσεως χαὶ 
παραιτήσεως τὴν πίστιν ἐκκαλύπτει τῆς γυναιχός. Οὕτω 
καὶ ἐπὶ τοῦ ᾿Αδραὰμ. ποιεῖ λέγων "Οὐ μὴ κρύψω ἀπὸ 
τοῦ παιδός μου ᾿Αὐραάμ " ἵνα μάθῃς ἐχείνου τὴν φι- 
λοστοργίαν, χαὶ τὴν ὑπὲρ Σοδόμων πρόνοιαν. Καὶ ἐπὶ 
«οὔ Λὼτ ἀρνοῦνται εἰσελθεῖν πρὸς αὐτὸν οἱ πεμφθέντες, 
ἵνα τοῦ δικαίου μάθτς τῆς φιλοξενίας τὸ μέγεθος. 

Τί οὖν ὁ ἑχκατόνταρχός φησιν ; Οὐκ εἰμὶ ἱκαγὸς, ἵνα 
είου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς. ᾿Αχούσωμεν ὅσοι τὸν 
Χριστὸν μέλλομεν ὑποδέχεσθαι" δυνατὸν γὰρ αὐτὸν ὑπο- 
δέχεσθαι χαὶ νῦν. ᾿Αχούσωμεν χαὶ ζηλώσωμεν, χαὶ μετὰ 

δ" παραλελυμένος Εὐἀά. 3.θε δὶς Ε. Ερ. ὕδ. Ατ!. οοἰοτὶ ὁ τι 

μ ΦΡΙι 6 Φοινίστη, ΜΝὶ5 Ε ἧς 
τ σῷ οἱ, ΚΕ, 9 Μυδιη. 

5 οὖν οι". Ε΄. δ. παραγίνεσθαι 
δηυτος 01. ἃ. 9 γὰρ] δά. χαὶ Εαὐὐ. 
δὶ γὰρ εὖρ. ΒαάΔ,, 1) ξητύματιν οἵη. Ἅ, Εν, 18. 1 ξεπλήττοντο δὲ Δ. ἢ, 

τοσαύτης δεξώμεθα τῆς σπουδῆς Ἶ" καὶ γὰρ ὅταν πένητα 

ὑποδέξῃ πεινῶντα χαὶ γύμνὸν, ἐχεῖνον ὑπεδέξω 5 καὶ 
ἔθρεψας. ᾿Α.1.1. εἰπὲ ιόγῳ μόνον, καὶ ἰαθήσεται ὁ 

σαῖς μου. Ὅρα καὶ τοῦτον, ὥσπερ τὸν λεπρὸν, τὴν 
προσήχουσαν περὶ αὐτοῦ δόξαν ἔχοντα. Οὐδὲ γὰρ οὗτος 
εἶπε, Παραχάλεσον" οὐδὲ εἶπεν, Εὗξαι χαὶ ἱχέτευσον" 

ἀλλ᾽ Ἐπίταξον μόνον. Εἶτα δεδοιχὼς μὴ μετριάζων 
ἀνανεύσῃ, φησί" Καὶ γὰρ 5 ἐγὼ ἄγθρωπός εἰμε ὑπὸ 
ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας " καὶ .1έγω 
τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται" καὶ τῷ "' ἄλλτῳ, 

Ἔρχον, καὶ ἔρχεται " καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον 

τοῦτο, καὶ ποιεῖ, Καὶ τί τοῦτο, φησὶν, εἰ ὁ ἑχατοντάρ- 
χὴς ὑπώπτευσεν οὕτω; Τὸ γὰρ ζητούμενον, εἰ ὁ Χρι- 
στὸς τοῦτο ἀπεφήνατο 13 χαὶ ἐχύρωσε. Καλῶς χαὶ σφό- 

δρα λέγεις "5 συνετῶς. Οὐχοῦν ἴδωμεν τοῦτο αὐτό » καὶ 
εὑρήσομεν, ὅπερ ἐπὶ τοῦ λεπροῦ γέγονε, τοὔτη χαὶ ἐν- 
ταῦθα γεγενημένον. Ὥσπερ γὰρ ὁ λεπρὸς εἶπεν, ᾿Εὰν' 
θέλῃς (καὶ οὐχ ἀπὸ τοῦ λεπροῦ διισχυριζόμεθα μόνον 
περὶ τῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ φω- 

νῆῇς “οὐ γὰρ μόνον οὐ κατέλυσε τὴν ὑπόνοιαν, ἀλλὰ καὶ 
ἐθεδαίωτε μειζόνως, ὃ περιττὸν ἣν εἰπεῖν προσθεὶς, χαὶ 
εἰπὼν, Θέλω, χαθαρίσθητι, ἵνα χυρώσῃ τὸ δόγμα τὸ 
ἐχείνου)" οὕτω δὴ χαὶ ἐνταῦθα σχοπεῖν δίχαιον, εἴ τι 
τοιοῦτον γέγονε " καὶ γὰρ εὑρήσομεν τὸ αὐτὸ τοῦτο πά- 
λιν συμθεδηχός, Τοιαῦτα γὰρ τοῦ ἑχατοντάρχου εἰρηχό- 

τος, χαὶ μαρτυρήσαντος ἐξουσίαν τοσαύτην, οὗ μόνον 
οὐχ ἐνεχάλεσεν, ἀλλὰ καὶ ἀπεδέξατο, χαὶ πλέον τι ἐποοΐτ.- 

εν ἣ ἀπεδέξατο. Οὐδὲ γὰρ εἶπεν ὁ εὐαγγελιστὴς, ὅτι 
ἐπήνεσε τὸ εἰρημένον μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐπίτασιν ὄτλῶν 
τοῦ ἐπαίνου φησὶν, ὅτι χαὶ ἐθαύμασε " χαὶ οὐδὲ ἁπλῶς 
ἐθαύμασεν "", ἀλλὰ καὶ τοῦ δήμου παντὸς παρόντος, χαὶ 
τοῖς ἄλλοις ὑπόδειγμα δέδωχεν, ὥστε αὐτὸν ζηλοῦν. 

Ὁρᾷς πῶς ἕκαστος τῶν μαρτυρησάντων αὐτῷ ἐξουσίαν 
θαυμάζεται ; Καὶ ἐξεπλήττοντο "" οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ δι- 
δαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ὡς ἐξουσίαν ἔχων ἐδίδασχε “ καὶ οὗ 
μόνον οὐχ ἐνεκάλεσεν, ἀλλὰ χαὶ λαδὼν αὐτοὺς χατῆλθε, 

χαὶ δι᾽ ὧν τὸν λεπρὸν ἐχάθηρεν, ἐχύρωσεν αὑτῶν τὴν 
Ὑνώμην. Πάλιν ἔλεγεν ἐχεῖνος " Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί 
με καθαρίσαι" καὶ οὗ μόνον οὐχ ἐπετίμησεν, ἀλλὰ καὶ 

θεραπεύων αὐτὸν οὕτως, ὡς ἐχεῖνος εἶπεν, ἐχάθπρς. 

Πάλιν ὁ ἑκατοντάρχης οὗτός "5 φησιν" Εἰπὲ λόγῳ μόνον, 
καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου " χαὶ θαυμάζων αὑτὸν ἕλε- 
γεν - Οὐδὲ ἐν [515] τῷ Ἰσραὴ.1 τοσαύτην πίςτιν 

εὗρον. 
β΄. Ἵνα δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου τοῦτο μάθῃς ἐπειδὴ 

ἡ Μάρϑα τούτων οὐδὲν εἶπεν, ἀλλὰ τοὐναντίον, ὅτι Ὅσα 
.3. δὶς Εἰ οὑπὶ ογ55. οίογιὶ ἐχχόάψαι. 

πίστεως Ε΄. 8 χαὶ ὑπεδέξω Ἔ ὶ 
13 ἀπεδέξατο Δ. οἱ 5 λέγει Δ. (ἰ. Γ΄. Β.. Ῥ. 

16 οὕτως .Α.Ὁ Ρ, 

Ἵ σπουῦδτ 



ὁδῦ 

ΦΡΟΒΙΟΪ: ποπιδηθ ἀἰξηυπὶ 6556 ρυϊδθαὶ (1. ὕογ. 1ὅ. 8. 
9). ΠΠυπὸ ἰίδαθα «πιυϊοπιυν οἱ ἱπη πηυγ. {π||14 0] Π|ῈΓ 

δυϊοτη 5ἱ ἃ ἰοῦγᾷ 86 ἰθγγθῃ 8 ποζοῦ 8. ΠΠ ΟΡ ον. ΝΙΔ 

οηΐπι [ἃ ᾿σηογδηι πηι) 80] ραγὶὶ, υἱ Β: οὐ γί υπὶ ΓΘΡΙΠῚ 

δϊεοξιϑθ : πἰ δἰ’ ,αα ἰϊὰ βιθου!αγίυπι Γογη δἤροίυπι ρᾶ- 

τῆι, ὖἱ ἱᾳπογαπιία βυΐ : βἰφυϊάδπι υπυπ ροπάοὶ 40 Α]- 

ἰ6γο. ϑίουϊ οπΐηι 5 4υΐ ὀχίογηδηι σ᾽ οΥ απ Δπιδὶ οἱ ργῶ- 
56η1ἰὰ πιδθπᾶ 6856 ρυἱδὶ, εἰἰδηγοὶ ἰὰ π}}}}}68 ἰΘηίΑΥΘΡΙ!, 

Ἰνυῖὶς ποη β8οίρϑυπι πο586 ξοπορύϊυν : 85 4υΐ βείρϑυπι 

ἀεϑρίοεἰ!, 56 (4ς]]6 οορποβοαῖ. αὐτὰ γ6ΓῸ 5656 αἰαϊεοεὶδ, 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΠΟΝΙ,.. ΧΧΥ͂Ι. 4]. ΧΧΥ͂Ι!. 49. 

δὰ οαἴ 6 ΓᾺ5 ΟὨ1Π68 Υἱγί 8 μάγ68 ργοσοίεί. ὕ ἰφίίιΓ 

Ῥυϊεϊ σα μδης βεϊδη πὶ δἰ ρἰβοδπιυν, [θα Ραιϊ ἃ γὸ- 
μὰ ἤπια οπγηΐθυ8, φυς πηαρηδπὶ ἴῃ ΠΟ0Ὁ}8 δυσοδηθυμὶ 

Παπιηιᾶπι, οἱ νι] Δ. θη ποςίΓᾶΠπΠὶ ποίληι Δ 668, 01}- 

Π6ιη Θχ ἢ! θΘΔηλ5 ΒΗ 416 Ππ| 4406 ΡΠ] Οδορῃΐδη), υἱ 

οἱ ργϑβϑι Ἕ οἱ πϊυΓγ θΟη8 σοπϑοαυδίηυν, ξταιία οἱ 

ταϊβου οογἷ8 θοπλίηϊ! ποϑίγὶ 7θϑυ Οἰγίϑιὶ,, φυΐουπι ΡΔ- 

{τὶ φ᾽ ογία, ἱπιρογίυπι, ΠΟ ΠΟ, οὐπ] βδηοῖο, θ0η0 οἱ νἱ- 

Υἱῆοο ϑρίγα, πο οἱ ΒΘΠΊΡΟΡ οἱ ἰπ 8:οῦϊα βου ]ο- 

Β0Π). Απηοῃ. 

ἨΟΜΊΠΙΑ ΧΧΥ. 8]. ΧΧΥ͂ΙΙ. 

ΟλΡρ. 8.0υ. δ. Ομπὶ αμίσηι ἱηστγόδδις ἐδ2εὶ Οαρέγπαμιη, 

αεεεεεῖῖ αὐ εἰπὶ σοι ιτῖο, Τοφαπδ δηι, θ. ε ἴσον ἐ 

ῬΡοπιῖπο, μεν πιειιδ 7αοοὶ ἱπ ἄοπιο ραγαίμἴςιις, εἰ πιαΐε 

(οτημείμτ. 

ἃ. Τιερτοβὺβ αυϊάσπι, ΕὐΠὴ ἀοϑοσπά 556. ἄδ ᾿ηθη(6,᾿ 

δροὐδοὶ! : ἷς νϑτὸ οδηϊυγίο,, ροβίφυδηι ἱμιγαββοῖ ἰῃ 

Οορέτιαιπι. ΟΡ ἜΓΖΟ., ΠΕ Ὠῖο ΠΘῆι6 16 ἰη πιοη- 

(οἴ δοοοβϑοθῦυηι Νοὶὺ Οὐ 586 ρη} 1 6Πὶ : πᾶ υἱ6 106 

ἢ ο ἀγάνθαι "; 564 πα ἀοοαπίοιῃ ἰῃι γρο!]άγθηϊ. Αοο6- 

ἄδης αὐΐοπι ἀϊχὶῖ : Ῥιεγ πισιις )αοῖ ἱπ ἀοπιο ραγαίψϊ- 

εἰς, εἰ ηιαίο ἰογφιείμν. (γυϊάδπι ἀϊουηὶ οὐπι, υἱ 5656 ἐχ- 

οὐυβαγαῖ, οδιϑαπὶ ἀϊχίδβα, ΘΓ οὐπὶ πο δϑάυχίβϑοί. 

Νοη δεΐη ροί6Γ8!, ἱπαυϊυπί, ραγαἸγιῖοι5 φιὶ ἰογη 6 θα- 

ιυτ, οἱ οχιγοιηαιη [πὶ 6] αθαὶ ΠΑ! υπὶ θαϑίαγὶ. Ναπὶ 

δύπη αιη ἴῃ Ἔχίγοπιβ [556 ΠΆΓΓΔῚΙ ἰ(ὰ [088 : ΕἾ πιο- 

τί μιγιις ἐταί (1κιο. Ἴ. 9). Εξο νϑγὸ ἰὰ ρυῖ0 5 ηυπ) 6550 

πιαχητ ἢΠ|υ5 Π(οἷ, οἱ πλ110 ηι8}γἷ58, αυιπὶ ΕΟΤΊΙπι αυὶ 

Ρδγ τϑοίυπι ἀδπιίβογυηι (Πατο. 2. 4). υἷα ὁηΐπὶ ργοῦόὸ 

δοίουαι βοῖο Ὠοπιίηὶϊ ργσσομίο [οαπίδη ϑυγρόγὸ ρ0556, 

Βυρεγἤιυπ ρει ιθαὶ 6556 ἰρϑυπὶ δ π οΓΘ. υϊὰ ἰχῖ 

7655 7 Οὐοά πἠυβῆσλπι Γἐρογαὶ, Πἷς (εεἰϊ. (ὐμὴ δμἷπι 

υδΐηαα σι ρρ! οδυείαιν νο]υπιδίθη) βοαθογοίΌΓ, [ΠΟ ΡΓῸ- 

51, πδς 56 ἐυγαίυγυπι ἰδ πὶ, 56 ἃ ἀοιηιπὶ 4006 

γοηίυγυπι ΡΟ] ΠἸσοιιγ. [ἃ νορὸ (οἷ, αἱ σευ υγίοη 5 Υἱο- 

τυΐοῖ ἀἰδοδτηυϑβ. Νἰοὶ δι ΐπι 06 ρΓΟπκ5[556ι, 56 ἃ αἀἰχὶδ5- 

δβοῖ, γαάδ, βϑιιοίυν ῬΌΟΓ ἰυ15. : Β1}}}} Πογ ἢ, σΟΚΠΟϑβ0θ- 

γοῖιυβ. ἰἀΐρϑυπι οἰΐαπι ογρὰ ΡΙι ἴδϑαπι τυ] ἐγαπὶ [6- 

εἷι, δἰϑὶ οοπίγαγίο πιοὰο ( Μαγο. Ἴ. 26. 4η.). Ηἰς 

δηΐϊπ δὲ νοοδίυϑβ ἴῃ ἀοιηιπι, 56 6586 νθηϊΌΓυΠπ) 5ΡΟηίΘ 

ἀϊεῖι, οἱ ἀἰδοι8 οοηϊυγίοη 5 ἢ 6Π1| πλυ} Δ π|406 πυπιὶ } 8- 

ἴοι : ἰῃ ῬΙνατηἶ55 γ6ΓῸ ἀοιυπ ἀδησραῖ, ἱρϑϑιηαυθ 

ῬοΓΒΘνΟΓΔΠ ΘΠ ἰπ ἀυλίυπι σοη)]ο!. Νά! ΟἸ1Π} βαβᾺΧ οἱ 

ρΡογΐτυβ 5ἰ1 πιοάϊουβ, σοπίγαγία σου ἐγαγ 8. ἘΠ ΘΟ Γα πον], 

Ἐπ ᾿ἶο φυϊάδπι ΡῈ 5ροηϊδιιδυπὶ ἀνδηίυπι., ἢΠΠ|6 Ὑ6ΓῸ 

Ῥογ ἀϊυίυγηδπι ἀἰαιοπαπι, δ Γορυ]δϑιῃ {{|6π| Ἰη0}1τ15 

δροτῖϊ. ϑίς δἰΐδπι ἐγρὰ Αὐγα!ιαπγυμ [6οἷϊ ἀἰςοη5 : δοπ 

εεἰαῦο μεόγιιπι πιθιπὶ Αὐταίιαμι ((σεπ. 18. 11): υἱ ἀἰ568 8 

ἢ]. ἀπιόγοπι, οἱ υϑηίδπι ἀ6 ϑοάοιη 8 ργον ἀδηι12πὶ 

σογογοῖ. Εἰ αυὶ Δα [μοΐυπὶ πιϊδ5ὶ 6γαμί, ἰησγοῦ! ἀοηλυπὶ 

625 ποῖπηϊ, υἱ 7υ5ι1 ΒοΘ θ᾽ 14}Π|4|6π| σα βοΟΓο8. 

Οεπηιατϊοπὶς βάεξ. ---- (Κγυ ἱί τ ἂἷϊ σομίυγο 3 8. 2ο- 

ηἰἷπε, ποπ δυηι ἀἰσπῶδ, μι. ἱμίγ 66 διιῦ (δοιαὶ πθιηι. Δ- 

ἐϊαπιύδ αιοίααοι τοίϊυπιι5 ΟἸΓΙδίυπλ οχοίμοτα, υἱ 

βάμῃς οἰἰλ) ροδϑυπιυ8. Αὐὐϊλ1}}}5 οἱ ἰ 1 ΘΠΓ, ἃς 

5 οἱίληι, μι} ἰμ6 τγοοία [ὁ 5. 

ΟΌπ) ρατὶ ᾿ΠΠ0πὶ διυάΐο ᾿ ΘχοὶρίΔ πη : οαπὶ πη) ρ8ι1:- 
Ῥόγθηὶ, δϑυγίθηίοηι οἱ πυάιπὶ ἀχοῖρίβ,, {ΠΠὰ]πὶ οἱ ὅχοὸ - 
ΡΙδ5ι1 δἱ δ]υιδιὶ. δε] Ταπίμηι ἀϊο υοῦϑο, οἰ ξαπαυ λίαν Ρὰ Ὁ 

πιοις. Ὑἱὰα οσητιγίοποπὶ ρογί 6 ἀἴψαα Ἰοργοϑβιηὶ ν6- 

ΓΆηι ἀ6 (]Ιγῖσίο [4] 1556 οΟρὶΐοι6π|. Νά οἱ 'ρ86 το- 

ας πο ἀἰϊχὶϊ, ἰοψα; ποῖ ἀἰχὶί, ΡῬγδοῦγα, βυρρ! τᾶ; 

56ε] δοΙυπη), [πὴρογ8. Ὠενάθ {πη 6η 8, 16 Π6Ι πιοιϊεϑιἴλι 

ΤΟ ποΓεῖ, ἀἰχὶι : 9. Ναηι εἰ 660 Ποπῖο διιηι δι ροιοδίαι ὁ 

ἐονδιἰἐμίι4, ἠαῦεπδ δαῦ ἢϊ6 ταϊ 65; οἱ ἀἶσο παῖς, Ῥαε, 

δἰ υαάϊ! : εἰ αἰϊὲ, γεπὶ, οἴ υοιῖ! : εἰ ξοτῦο πιοο, [αὐ ἰιος, 

εἰ [αεἰϊ. Εκ χυϊὰ ἰη46, ἰηχιιοδ, 5ἷ σοηϊυ Γΐο 5ῖ6 5:15] 6 ἃ - 

(05 5117 Νδπι ἰά φυφνῦίιυγ, 5] (νος (ΟΠ γἰϑίυ5 ργοιυϊογί!, 

εἴ σοηΠΡπλλνονῖ!. Ῥυ]Ο γα οἱ δἀπιοάτιπ, ργυάοπίογ ἐΐ- 

εἶ8. Εγσο ἰος ἱρϑιπὶ ν᾽ ἀθ ΠΗ} : Π2η} ἱῃνοηὶοπι8 ἰἐ- 

ἰρϑυπὶ υοὰ πη ἰὁργο50 εἷς [ποΐυπιὶ 6556. Οιυοιηλάπιο- 

ἀπ Θηἷπὶ ΙΘργοβυβ,, δὲ υἱδ, αἰχί( (που 6 6χ ἰθργοβο 

ἴΔη{τ|π} ΟΟὨΠ ΓΙΌ ΟΠ ΥΪσ1} ροίοηιςία., 564 οἰ} οΧχ 

ΟΝ γίδιὶ νοθο : ΠΟ ΠΊ0(0 6ι}π| οἷυ8 ορὶἰοηθίη ποῇ 

Γοίαίαν!, 56 ἀ δἰἴαπὶ δον Πγηγανῖ!, οὐπὶ ἰὰ συοά 5ιροτ- 

ἤυυπι νἰ θα υγ 6556 ἀ6]δοῖὶ, οἱ ἀἰχὶ!, Ῥοίο, πιμιπάαγο, 

1 6}1|5 δοηϊοηιίϑιη ἤγιμδγοὶ ) : 5ἷς εἴ ἢος Ἰοσοὺ οχρῖο - 
ΓΑΙ πὶ 651, ησπὶ ηυ] δἰ πη} }6 [ποΐυγη δἰ : ἤΔὴ1 ἔπ 76 - 

Πίοπηι5 ἰά ρ5:πὶ Πἰς Δοοὶ 556. ΟΠ 6 ἷπὶ σθηίυγίο ἐἰ- 

Ἰ ἀϊχίϑϑαϊ, οἱ ἰδηϊ ροίζοκίαι! ἰ6δεἰπηοηΐαπι ἀδ 5561, 

ΟῚ 000 πΠο0η ΓΕρΡΓΟ μα, 56 ἀ οἱ Δρργοβραν!, ἵπιὸ 

δΔιῃρ 08 αυϊἀρίαπ) [6οἷ1. Νόσια 5010π) ἀϊχὶϊ ουδηρο}}- 

βία, (Ἰ γ]βίυπι 605 ἀἰοία Ιαυ(2556 : 56 οἱ ἰυ͵5 5ιὉ- 

"πι αἰδηὴ ἱπα ς8})}5 ἀϊχὶῖ, ὁ πὶ δἀπι Γαΐ πὶ 6656, Π6ΠΠ6 

ἰαηίιη} Δἀπιίγαῖυπ) 0556, 564 ΘἰἾΔ|ὴ ΟἸὨἾ ρΓαΒ6η(6 ρ0- 
Ρυΐϊο, 4118 ἀχαπιρ]υπὶ ἀθάΐθ56.,, υἱ ΠΠυἱπ ἰπη γθηίυγ. 

Ὑιάδη" αυοηλοάο δἰπρυὶ φιὶ (6511 Π 0 θαητυ ἱροὶ, Ρο- 

(δι ἰροῖυ5. πιὶγαθοηιυν ἢ Εἰ διυροῦδηι τ ἀς 
ἀοοίγίηα 605, αυΐὰ ἰπηηυδπὶ ροίοϑίδι πη Πα οη5 ἀ0- 

σα αί ; π66 5010Π) Ποη ΓΟΡΓΟ ΟΠ π, 56 δἰΐδπη οὐ] οἷ5 

ἄς πηοηῖὸ ἀδϑοδηάὶι, ἂὺ ᾿ορΓΟ90 τηυπῃάαῖο, {Πυτυπ) ἀ6 

86 Ορὶἰοῆοπι ἢἤγηηαν!. Ὠίσουαι [Π|6, δὲ νἱς, ρμοίδε ηϊῸ 
ηιπάατγο ; Π6Ο π|060 ᾿Πἰπ|πΔ ΠΟΠ ἱπογαράνί, 56ι} οἰἶδπ} 

αἱ ἰρ5ὺ ἀΐκογαῖ, δὶς ἢΠ6 συγανὶϊ. Ἀυγδυπ) ἢἷ 6 ΘΘμ 6ι)8 - 

τίυβ ἀἰοσαβθαὶ : 2ὲς πυϑνϑο ἰαπίμηι, οἱ ξαα δὶ!" ῬΏΟΥ πϊδιιδ Σ 
᾿ οἱ δὐηλίγαηβ 'ρϑυπὶ ἀΐσοθαὶ : 10, Νοη ἱπυοπὶ ἰαπίαηι β- 

ἄτι ἱη 1 ἐταεί. 

ᾧ, ὕτ διιϊεπη δοηίγαγίο ὀχθηρίο “||. οὐἀΐϑοιδ : 480- 

πἴδηι Μάγια ἢ1}}}} Πογυπὶ ἀἰχογαῖ, δοὰ σΟΠΙΓΆΓΙΠΠΕ, 

Οποάειπιψιι ροροεξοογὶς α ὕεο, ααὐΐϊ εἰδὲ (Φοαπ. 13. 

1. ηυἱύλι! μαρομὶ, Πα 6, ὕγυ, διμάϊο. 



555 ! 

Φ4) : ποὴ πιοίο ποιὶ ἰαυάδ!α ε5ὶ, οἰἰδηιοὶ ποῖ Οἰιγίϑι0 

δβεεὶ 20 θοηιιο αἰ φογοιγ, οἱ 'ρ55 δάπηοάυηι οοἰοΓοεὶ 
δυπὶ: δοὰ οἰἶδπὶ αὮ ἴρ80 εοἰηδηθαία {υὑἱ{ οἱ 40:8 Ὠ08 
"θη ἀϊχίβϑοι. Νὰ ἀἰεσῦαι 111 : ΝόοηΗ6 ἀἰϊεέϑαηι δὶ 
δὲ ἐγεαϊ ἀοτὶς, υἱαοϑὶς οἰοτίαηι θεὶ (]οαη. 11. 40) 7 5ἰε 

|ΠἸ|8πὶ τοργοβπάθης φιοά ῃοιάυπι ογθα  Ϊ8856ῖ. Δα 

τυγϑυπῃ ΄συΐα ἀἰοοῦδι : Θμαεμηιφμθ μειετὶς α ὕθόο, 4α- 

δὲι νὶ ὕες : πὶ ἃ 141} ορ᾿εἶοη6 Δϑάμοοηϑ ἀθ,6η8- 

ηυς, 5ἰἱ πΠοη ΟΡη)Β 6556 υἱ ἡ}» 4110 δοοίρογοί, β6ὰ 6956 
56 ΟΠ ΟΓΙΠπὶ ἰυμ! 6 πη, αἰχὶ! : ἔσο δἰπὶ ΤΟδΏΤΥΕΟΙΪΟ δὲ 

υἱα (Πὐϊά. υ. 39). Ἰὰ εδῖ, Νοη 40 4110 ορογαηάϊΐ υἱπὶ 
Θὀχϑμοσίο, 56} ὁχ τηοΐ 050 Οημἶὰ [Δοἷ0. ῬΓΟρΙΟΓΘ 66η- 

(ΓΙ ΟΠ 6) πηγαίαγ, οι Χ6 ρΟρη]Ο ἱρϑαπὶ δηιοροπηὶϊ, 

Γοσηΐ οηογα ἀομδί, 4] οι δά ουπὶ ἱπιϊ ἀπ ἀν} ρΓῸ- 

γοοδι. ὕιτ᾽ νογο ἀΐϊθοαϑ 'ροῦπι 460 ᾿ς αἰχίδθο, αἱ ὁ85- 

᾿ΟΓ08 δ) ἤδη) δἰ πη} }]6π| ἰηϑιἰ6Γοῖ, Δα] ονδηφο ἰδ 

Πα ηαπι, 4ιυοιηο ὁ ποπρα ἰἀϊρουπ δι} σαν6- 

Υἱϊ : πᾶ αἷϊ, (οπυέτδιδ 2658, δοφιιοιδιι8 46 αἰαῖ ; 

Νοη ἱπυεπὶ ἰαπίαια βάθηι ἵπ ]δγαξί. ἘΤΩΟ πιδϑπᾶ ἀ6 
11 ἐσ  βιίπιαγο, ἰὰ πηαχίπια ἢ ἀοἱ 65ὲ, Γαβη 4116 02810- 

τη) οἱ δῖ "οηᾶ δοῃς!] αι, Νοαια θη πὶ νεγθογιηα 

ἴοηι5 ἰρϑυπὶ ἰδιιἀανὶῖ, 56 ργοριον Πάδη) 6)}05 φύγη 

ἐρμϑὶ 58η0π) Γαι}, ρ  οηι ἀδηυ8 ᾿ρϑὶ ἤ661} οὐτο- 

ΠΏ1}), ἃ6 ΙΏ84Πη8 ργΟμλ || ἀρ ηῶ 1}18 νΟΓΪ5: 11. ΑΓ υἱὶ 

αὐ οΥγἱολιί6 οἰ οσοϊόμί6 υδηϊονιῖ, δἰ τοσμηιϑόηιί ἐπ οἶκε 

Αὐγναίιαμε ' οἰ ]ςαας εἰ ] αοοὐ: 12 βἰϊὶ αμίδηι τερπὶ ὁ) εἰ εΝ- 
[ὩΣ [ὁτα8. (γυ͵ᾶ οηΐπι τι} 1 οχ ἢ θιιο γαῖ πιά "8, Ο11Π} 

τη] ογὶ ἀοίποορϑβ {ἰἀυςΐα αἱ ᾿ἰθαγίδι  'ρ505 4104} 10}. 

οϊηάς, "6 ΄ηιἰἷφ ριαγαί 56 ὁχ Δ μ]αιίοηα 1|| ἀἰχίφ56, 

"406 Οπ}658 ἀϊδοογοηῖ, {10 νοῦ δηΐπιο [586 66}{1}- 

τἰοηθη), 84[1: 15. ναάδ; μὶ ογοαϊαϊδιὶ, βαὶ εἰδὲ. διλι}}Π- 

4116 ᾿ρδϑιιπὴ Ορι}5 561} ῃ} Θδὶ, φυοὰ ΠΠ}05 Δηΐπη οἱ 

νοϊυπίδιδηι (65 Π οληοῖυν. ΕἾ δαηπαίιδ 65, ΡΥ 6} αϑ 

ἤογα {{π. Ο)οἀ ο(ἾΔπ| 11) ΕὙγΟρ]οδ" 588. ΘΟ ἰχὶ! : ΠΔ πὴ 

αἰχὶι ΕΠ : 09. ἡεα ον, πιαφνα 681 βάτο (μα ; βαὶ {ἰδὲ δἰσιι! 
υἱε. Εἰ εὐπαία ἐει βίϊα 6)ι6 (Μώι. 1Ὁ. 38). Ουΐὰ νοΓῸ 

[0018 (πρ. 7) ἰιος εἰ δου πᾶγγϑι}5, 4}18. τη! 
η56}11, αι υἱάοηίαν ἀἰϊσυδμι οἴδγγα αἰ Πογο ἶληι . 

0 ὁχουμ οι ο(. δον. ποῦΐβ. δυηῖ. Οὐ ογζο 
ἀϊεῖι [μι048 7 ̓ρϑυϊῃ Ὠλ 5͵556 5ϑῃ ογο5 δυάαογιη), γὸ- 

ἔυι65 1 γαομΐγοί. δ] ατἰππὰ5 γοΓῸ 41 δοφοάδιο 

ἰρμϑιμὴ ἀἰχίβϑο, δον διεπ ἀἶσπιδ. (Λγυϊ αι ν γὸ ἐϊουηὶ 

ΘΠ 6556 ΘΕΠΆ 61} ἰρδιπ|, οἰϑὶ τυ 4 δἰπὲ υἰγί πηι 5]- 

1}. 06. {Π|ω πδηηαπα αἰεὶ! : δυπαφοφαμι πυδὶς ασαὶ- 

ἤεαυΐί, εἰ φεπίοιν αἰ σὶι (ἴμις. Ἴ. δ); ἀα Ἰτος δυο) 

ἀἰοῖι ὅαθι5 : Νέημα ἐμ ]Ἔγαοί ἰαμίαυι βάφιι ἱμυσηὶ. Ὧδ 

ἡ} δυίοιν πὸπ Οἰχὶι, μὲ υϑπῖομ! αὖ ογἱεμίο ", απ 6 
ΘΙ ]151Π|}}6 511 ἐρϑυηι δι δοιπι [{|556. Οὐ ὦ οὐχο αἶςο- 

Π}115 ἢ 516 [οἱ θ 1 6856 501 υ{0Π 01} : συςΓ Ὁ δυίοιη, 

υἱΓ1π 51 νογᾶ. ΜΠ} οαγία ν᾽ ἀδι δυπιάδην ἰρϑιιπ) 

ε38506. Οιοπιοάο ογβη, ἰπαιΐοβ, Μαιῇςουβ ἀϊοαηίαπὶ 
ἢΠυπὶ ρογ αι, Νοπ δι αἰφοις τΔ ἐπίγος δι ἰοοίπηι 
ἡ 6. Σ ἴρισ88 γὙΟΓῸ Δ[1, Η} 5556 νοοϑι πη υἱ γνοηΐγοί ἢ 

Δ ,άοιυγ αὐ δ} .85 δ Ποποηὶ Φυ(λίσλην ϑυθπά - 

οἰγο, Ποι οθη06 ἴῃ ΟαἸλεη 6 γογϑλη 5. [η512 }}}0 5 
6256, Βυ ἐπ σοηπὺ Οϑη δι ι τ ᾶγο. Υ δ 51 }}}6 ΦυρΡ6 

Δ ΑἸἸ], γδομηῖϑοπί οὐπὶ ἀϑγαίιαπι. Ῥανῖο ροϑὶ ἰάθη), ἢ- 
ΠΝ! ημίειη γοηηὶ οἰ οἰ θπ ἐπ σοῦ γα5 ὀπιίογίουοδ. 

2. λίπα. μἱαγίπν, πεμίἐ αὖ οΥΐεπι|6 εἰ οσοϊἀΘι6 υοπέεπί. 

5. ΖΟΌΛΝΝΙΝ ΟἸΠΠΥΒΟΘΤΟΥ ἈΠΟΙΠΕΡ, ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. “0 

6εῖ σομυγΓ οη θαι οὔπὶ Αἰἦγα νοι ἀείοπίιμη [πῶς 2 
δυύιεἰθ δι υδηιίννιι5 ἀϊοουι υυδηυς : Να5 ἰΠήνννε5 οἱ 
δὐάυοσεπιυϑ οὐ. γ᾽46 ἰίλψια δἀϊδογίδι!οησαι ἢΠΠογυη 

δαιιαιίοια ρίοιναπι. δι σία ἐπι, νίαν, φόμέφι πὸ - 

δίγαΡΊ, οἰ δυνασοσαηπὶ ποῦύϊδ εἐοηδίγαχ. Νοαᾷια διυϊιμὶ 
υπ6 νἱγι πὶ ἰαυάαγα ρὰΓ 81:1. Νδπιὶ εὐ ορογυϊθποῖ 
ἀΐεδγα, Ὑοϊεν 'ρδ6 γα τοφδίυπι, Π08 δυΐοπι γοιϊ ει - 
Πιυ5, οΔἰΑπ Δίδιη σοπδίἀογϑιιίδα οἱ στρα ἐπὶ ἀοπεῖ 

λύυογα νἱάδι!θβ ; δί4 6 δὶς ο)}08 βάεϊ πιδρηιυὐϊπειε 

ΘΧΡΟΠΟΓΘ : {ΠῚ αὐἰσυς ος ποη ἀϊσυμί; πεαυς δηΐπι 

γο οαηΐ, ἰην  ἀΐα ἡσηηρα πιοῖΐ, νἱγὶ ἤδη ἀθοϊδγαγα : 
86ι} πη 6 Γλπὶ 6᾽05 νἱγίυ 6 ΟΡίοϑαΓα, ρΓῸ αυὸ 5ῦ0ρ- 

Ὀ[Γο6 5 Δοοοάσθαηϊ, πα υἱάογοίυν τηϑβηυ 8 6556 5 αυὶ 

τορᾶγοῖ, ηδὰ ἤάοπι 605 ργθίοδηίο5, δὶς γοπὶ, ὕγο 
αυα νϑῃογδηῖ, ρογἤσογοιί. νοῦ δηΐπ) ππδηῖοπὶ Ἔχοῦ- 
σΆΓΘ Ξ0161. ϑ6ὰ αυΐ δϑογοίᾳ πουϊὶ, ἰηνὶε15. {Π|58 τίγιιπι 
οοἰουγανιι. Θιοά δυίοπ ΠΠυ] γογυπὶ 51, αυάϊ υσῶπιὶ 

ἐρϑιη) ἱμιΓργείαπι 40] οἷς δ : 0 ποη ἰοησα ἀϊ- 

βίδηί6, πι͵8ἰ556 24 {Ππυπὶ 4υἱ ἀϊσξογοηὶ : δοπιὶπε, ποίϊ 
Ὁοχοτγῖ Σ πον δπΐηι δρπ αἶσηια αἱ δὲθ ἰδείανι Ἠϊξμ)η 
ἱπίτος ( {κιο. Ἵ. 6). Οὐπὶ οππὶ ἃ δυδιοοόγιηι πος - 

δια Προ [μ11, τὰης τηἰδὶῖ αι ἀϊοογοηΐ : Νὰ ρι65. 1.16 
ὁχ Βοϑη} 16 Ὁ0η νΘηΐ856 ; δοἀ πὶ|6 πο ἀϊξηυ οχιϑιϊ- 

ΙΏΔΥΪ, 41} (6 ΓΘΟΙΡΟγοιη ἀοιῃηΐ. 

ὅ. Εἰδὶ νόγο Μαι θυ αἀἰολὶ ΠΟ Ρ6Γ 4πι|ῖςο5, Ξοἱἐ 

ΕΠ απὶ ρϑυπὶ ἰκας αἰχίδϑα, 21}}}} Ἰὰ δὰ γϑπὶ [8οἷϊ : ᾳι:Ὸ- 
ΓΙ αΓ δε πὶ 50] ἤυπὶ υἱἀγαυς Υἱσὶ διυάίοϑαπὶ νο ἢ - 

(16 πὶ ἀφοϊαγανοσγιί, σοηδθη Δ ηθαπιαυδ Εἶγοα Οἰγίβι μι 

6᾽ὰ5. ορὶπίοπαπι. γατίϑί πα δυίοπὶ θϑὶ, ροβϑίχιδιι 

ΔΙΏΪ008 "5556 ῖ, γοηἾ556 ᾿ρϑυπὶ ᾿ΠΠυάχιο αἰχῖ556. θυ οὐ 

δὶ 06 ποη ἐἰϊχαγὶὶ [,π085, δἃί πο|ια Ππὰ Μαιι δὺϑ : 

"θη αυοὰ πριάϊο ᾽) παιγαιϊίοα ρυβπθοηὶ, σὰ αᾳιοὰ 

ΑΙΊΘΡ ῬΓΩίΟΓΠῚ 558 4}}0 ἃἰ[6ΓῸ ἠὰγγοὶ. ΥἹὰ6 δυίδῃ) 4ι0 

Ρϑοίο ἤάδιῃ 608 υολ5 410 τηοάο ῥγααϊςσὶ ἀΐσοις.. 

Μουίμιτιδ ἐγαὶ γμμογ. Αἰϊαιηθη πσηπο Ἰιος {ΠΠπηλ ἰπ ἀ6- 

Βρογδιοηθηὶ ΟΟ͵Θοἰϊ, ἢ6 ἃ 506 ἀείγι5! ; 56 οἷς 

Οἰϊ2 ΠῈ 5.6 ΓΘ. Π6Ππ (ΟΓ6 σπογαν. Οποά 5ἱ Μαι ας 

αυϊάεπι πλγτοὶ (Ἰ}γἰβίυιη ἀἰχ 586, 56 ἰληΐδηι ἰπ [πτγπο] 

πο ἱπνθηΐθθα ἤιοπ), 490 ἀδοίαναί ἱρϑιιπὶ ἴ5γδο 8 πὶ 

ΠΟ. [υἷ886; ἔ,1088 γ6ΓῸ, ἰρϑιιπὶ ϑυθαρορσαπι αΝΠ- 
045586 : Π64υ6 τς ριυδηδηι.ἃ δ. ῬΡοίαϊ! οἶπι ἤοὴ 

δυύαιυβ δγιμροχαπι δίγιογα, σαπίοιπηια ἀἰΠσογα. Τὰ 
ΨΟΙΓῸ Π6 μογ[μηοίογια αἰοῖΔ 6}118 σΧ μ]οΓα5, 56 ρΓαῖο- 

ΟἰΌΓΔ ΠῚ 6}115 4} 166, οἱ (ας νἱγὶ νιγίι6πὶ ρογϑμίοϊο 5. 

Εποηΐη ἰδηῖ8 γυἶσ0 ο5ὲ ΘΟΓΙπ) 40] ργιείδοί τας ργ6- 

γυπὶ ἴβδιυς, οἱ πὰ αυΐϊσπι ἰπ οαἰδην αι υυ8. 5656 ἀσ- 
ργληϊ. Ναπ ἰδ, ΄ἢἰΐ ἀρυ δοληπὸπι πνοπιογαῖυγ, 
{Πα ἴῃ ἀοιηυπὶ {ΓἉ}}}} οἱ ἀΐοῖ! : όδεον δ, ρτὶμδφιανι 

Πα ἡχθις πιογία!μν (! οαν. ἃ. 49). ΗἸς νογῸ Ὠθὴ ἰἰὰ : 

δθ( ἰχπὶ 1Π|0, 4118.}} 115, φαΐ ρ6 Ὁ τοοίυπι ἰδοίαἶ πὶ ἀδη]- 

Β0ΓΠΠ, ΡΠ ΒΔ ΠΟΥ οδῖ. ΝΟ Θηἶπὶ σΟΓρΟΓΆ δ) Ὁ Γ8- 

δ0η 111: ΓΟΖΙ ΓΙ, ΠΟ4Π6 ῬΓΟΡΘ πιράϊΐοιιπι Φστοῖιιπι ἀδο 

{Π|; ἃ φαοι (πιο ΠΟῚ ράγνϑπὶ ΟΣ δι πιδι υπό πὶ Ρσ-δ 

86 [ὑγγαῖ; 56 δὰ ηὐῷ οι ἀδοαυλὶ ορἰπίοα [} ι8 

41 : δὶς τὉ᾽ένϑο δοίμηι. Νοαιδ ἰηἰτο αἷσι, δὲς ϑογδο, 

50] αἰσιηϊυὐάΐϊιοιι ἰἀπίυπι ἀσοϊαγαί : οὐ πηάσιᾶπι {πῇ μρρα 
παι  Παίοιη πον ρυίαθαι ΟἸιγ βίυπι δίδιϊπι γι σοπ- 
ΘΟΒϑιγιη, οἱ ἀοιν! μοι Γαι 6856. [460 οὐχ ἱμειντ 

δυάίνιι ἀϊσομίοπ), ἔσο τυεηΐφις εμγαῦο ὁπκηι, ἰαης αἷϊ, 



ΦᾺΣ 
ϑωϑυ 

ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεὸν, δώσει σοι" οὗ μόνον οὐχ ἐπῃνέθη, 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΠΌΜ ΤΠΟΝΙ,. ΧΧΥ͂Ι ἃ]. ΧΧΥ͂Ι. πἦϑ 

ὄντος πολλὰ μεταδουλεύονται. Εὐχὸς γὰρ τὸν ἑχατόνταρ- 
χκαίτο: καὶ ᾽ γνώριμος οὖσκ καὶ ἀγαπητὴ χαὶ τῶν σφό- Φ χον βουλόμενον ἀπελθεῖν κωλυθῆναι ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 
δρα περὶ αὐτὸν ἐσπουδαχότων, ἀλλὰ χαὶ ἐπετιμήθη χαὶ 
διωρθώθη παρ᾽ αὐτοῦ, ὡς οὐ χαλῶς εἰρηχυΐα. Καὶ γὰρ 
ἔλεγεν αὐτῇ Οὐκ εἶπόν σοι, ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, 
ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ; ὡς μηδέπω πιστευσάσῃ 
ἐγχαλῶν. Καὶ πάλιν, ἐπειδὴ ἔλεγεν 'δ, “θοσα ἂν αἰτήσῃ 

τὸν Θεὸν, δώσει σοι" ἀπάγων τῆς τοιαύτης ὑπονοίας 
αὑτὴν, καὶ διδάσχων ὅτι παρ᾽ ἑτέρου οὐ δέεται ᾽" λαδεῖν͵ 
ἀλλ᾽ αὐτός ἐστιν ἡ πηγὴ τῶν ἀγαθῶν, φησίν" ᾿Εγώ εἶμε 
ἡ ἀγάστασις καὶ ἡ ζωή" τουτέστιν, Οὐχ ἀναμένω δέξα- 

σθα: ἐνέργειαν, ἀλλ᾽ οἴχοθεν πάντα ἐργάζομαι. Ὅθεν 
τὸν ᾽5 ἑχατοντάρχην χαὶ θαυμάζει, χαὶ τοῦ δῆμον παντὸς 
προτίθησι, χαὶ τῇ τῆς βασιλείας δόσει τιμᾷ, χαὶ τοὺς ἄλ- 
λους εἰς τὸν αὐτὸν ζῆλον χαλεῖ. Καὶ ἵνα μάθῃς ὅτι διὰ 
τοῦτο ταῦτα εἶπεν, ἵνα χαὶ τοὺς ἄλλους παιδεύσῃ πι- 

στεύειν οὕτως, ἄχουσον τοῦ εὐαγγελιστοῦ τὴν ἀχρίδειαν, 
“πῶς αὐτὸ ἠνίξατο’ Στραφεὶς γὰρ, φησὶν, ὁ Ιησοῦς εἶπε 
τοῖς ἀκολουθοῦσι» αὐτῷ" Οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴ.1 τοσαύ- 

τὴν πίστιν εὗρον. ἔΑρα τὸ μεγάλα περὶ αὑτοῦ φαντά- 
ξεσθαι, τοῦτο μάλιστα πίστεως, χαὶ βασιλείας χαὶ τῶν 

ἄλλων πρόξενον ἀγαθῶν. Οὐδὲ γὰρ μέχρι λόγων αὐτῷ 
Ὑέγονεν ὁ ἕπαινος, ἀλλὰ χαὶ τὸν νοσοῦντα ὑγιῆ ἀπέδωχεν 

ἀντὶ τῇ΄ς πίστεως, χαὶ λαμπρὸν αὐτῷ πλέχε: τὸν στέφα- 
νον, χαὶ μεγάλας ἐπαγγέλλεται δωρεὰς, οὕτω λέγων" 

1Πο.1.1οὲ ἀπὸ ἀνατο.ϊῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι, καὶ ἀγα- 

κιλιθήσονται εἰς τοὺς "" κόλπους ᾿Αδραὰμ καὶ Ἰσαὰκ 

καὶ Ἰαχώδ" οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκδιληθήσονται 

ἔξω. Ἐπειδὴ γὰρ πολλὰ ἐπεδείξατο θαύματα, μετὰ 
πλείονος αὐτοῖς λοιπὸν διαλέγεται παῤῥησίας. Εἶτα, ἵνα 
μή τις νομίσῃ χολαχείας εἶναι τὰ ῥήματα, ἀλλὰ μάθω- 
σιν 5 ἅπαντες, ὅτι οὕτω διέχειτο ὁ ἑχατοντάρχης, φη- 
αἰν’ Ὕπαγε᾽ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. Καὶ εὐθέως 

τὸ ἔργον ἢχολούθησε μαρτυροῦν τῇ προαιρέσει. Καὶ 
ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐχείνης. "Ὅπερ χαὶ 
ἐπὶ τῆς Συροφοινιχίσσης συνέδη" χαὶ γὰρ ἐχείνῃ φησίν" 
Ὧ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις" γενηθήτω σοι ὡς 
θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὑτῆς. Ἐπειδὴ δὲ χαὶ ὁ 
Λουχᾶς τοῦτο τὸ θαῦμα ἀπαγγέλλων παρεντίθησιν ἕτερα 
πλείονα, ἃ δοχεῖ διαφωνίαν ἐμφαίνειν, ἐπιλῦσαι χαὶ 
ταῦτα ἀναγχαῖον ὑμῖν. Τί οὖν φησιν ὁ Λουχᾶς : Ἔπεμψε 
πρεσθδυτέρους τῶν Ἰουδαίων πρὸς αὐτὸν, παραχαλῶν 
αὐτὸν ἐλθεῖν. 1516] Ὃ δὲ Ματθαϊός φησιν, ὅτι αὐτὸς προῦ- 

ελθὼν ἔλεγεν, ὅτ: Οὐκ εἰμὶ ἄξιος. Καί τινες μέν φα- 

σιν, ὅτι οὐχ ἔστιν οὗτος ἐχεῖνος, εἰ χαὶ πολλὰ ἐοικότα 
ἔχει. Περὶ μὲν γὰρ ἐχείνου φησὶν, ὅτι Καὶ τὴν " συν- 
σγωγὴν ἡμῶν ἔχτισε, καὶ τὸ ἔθγος ἀγαπᾷ" περὶ δὲ 

τούτου αὑτός φησιν ὁ Ἰησοῦς" Οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴ 

τοσαύτην πίστιν εὗρον. Καὶ ἐπ᾽ ἐχείνου μὲν οὐχ εἷ- 
πεν, ὅτι Πο.1.1ο) ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατοιῶν, ὅθεν εἰχὸς 

Ἰουδαῖον αὑτὸν εἶναι. Τί οὖν ἐροῦμεν; “Ὅτι αὕτη μὲν 
εὔχολος ἡ λύσις" τὸ δὲ ζητούμενον, εἰ ἀληθής 3". Ἐμοὶ 
δοκεῖ οὗτος ἐχεῖνος εἶναι. Πῶς οὖν, φησὶν, ὁ μὲν Ματ- 
θαΐος λέγει, ὅτι αὐτὸς εἶπεν, Οὐχ εἰμὶ ἄξιος, ἵἴγα μου 

ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς" ὁ δὲ Λουχᾶς, ὅτι ἔπεμψεν ἵνα 
ἔλθῃ ; Ἐμοὶ δοχεῖ τὴν χολαχείαν τὴν Ἰουδαϊχὴν αἰνίττε- 
σθαι ἡμῖν ὁ Λουχᾶς, χαὶ ὅτι οἱ ἐν συμφορᾷ ἀχατάστατοι 

χολαχευόντων αὐτὸν χαὶ λεγόντων; ὅτι Ἡ μεῖς ἀπελθόντες 

ἄξομεν αὐτόν. Ὅρα γοῦν αὑτῶν χαὶ τὴν παράχλησιν 
χολαχείας οὖσαν μεστήν. ᾿Αγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν, 
φησὶ, χαὶ τὴν συγαγωγὴν αὐτὸς φχοδόμησεν" οὐδ 
ἴσασιν ὅθεν ἐπαινοῦσι τὸν ἄνδρα. Δέον γὰρ εἰπεῖν, ὅτι 
Ἐδουλήθη μὲν αὐτὸς ἐλθεῖν χαὶ παραχαλέσαι, ἡμεῖς δὲ 
ἐχωλύσαμεν, τὴν συμφορὰν ἰδόντες, χαὶ τὸ πτῶμα τὸ 
ξπὶ τῆς οἰχίας χείμενον, χαὶ οὕτω παραστῦ σα: τῆς πί- 

στεως αὐτοῦ τὸ μέγεθος“ τοῦτο μὲν οὐ λέγουσιν" οὐδὲ γὰρ 
ἤθελον διὰ τὸ βασκαίνειν ἐχχαλύψαι τοῦ ἀνδρὸς τὴν πί- 
στιν" ἀλλ᾽ ἡροῦντο μᾶλλον συσχιάσαι τὴν ἀρετὴν, ὑπὲρ 
οὗ τὴν ἱχεσίαν ἦλθον ποιησόμενοι, ἵνα μὴ δόξῃ μέγας 
τις εἶναι ὁ παραχαλούμενος, ἣ τὴν πίστιν ἀναχηρύξαγ- 
τες τὴν ἐχείνου, ἀνύσαι τοῦτο, δι᾽ ὅπερ Ἦσαν ἀφιγμένοι. 
᾿Ἱχανὸν γὰρ ἡ "5 βασχανία πηρῶσαι διάνοιαν. ᾿Αλλ᾽ ὁ τὰ 
ἀπόῤῥητα εἰδὼς, καὶ ἀκόντων αὐτῶν ἐχεῖνον ἀνεχήρυξε. 
Καὶ ὅτι τοῦτό ἐστιν ἀληθὲς, ἄχουσον αὐτοῦ τοῦ Λουχᾶ 
πάλιν αὐτὸ ἑρμηνεύοντος. Αὐτὸς γὰρ οὕτω φησὶν, ὅτι 
Οὐ μαχρὰν ἀπέχοντος αὐτοῦ ἔπεμψε .1έγωγν" Ὧ Κύ- 
ριε, μὴ σχύζλιλου" οὐ γώρ εἶμι ἄξιος, ἵνα μου ὑπὸ 

τὴν στέγην εἰσέλθῃς. Ὅτε γὰρ ἀπηλλάγη τῆς ἐπ- 
αχθείας "5 αὐτῶν, τότε πέμπει λέγων Μὴ νομέσης ὅτι δι᾿ 
ὄχνον οὐ παρεγενόμην, ἀλλ᾽ ἐμαυτὸν ἀνάξιον εἶναι ἑνό- 
μιῖσα τοῦ δέξασθαί σε ἐν τῇ οἰχίᾳ. 

γ΄. Εἰ δὲ ὁ μὲν "7 Ματθαϊός φησι μὴ διὰ τῶν φίλων, 
ἀλλὰ δι᾽ ἑαυτοῦ τοῦτο αὐτὸν εἰρηχέναι, οὐδὲν τοῦτο 
ποιεῖ᾽ τὸ γὰρ ζητούμενον, εἰ τὴν προθυμίαν ἑχάτερος 
παρέστησε τοῦ ἀνδρὸς, χαὶ ὅτι τὴν προσήχουσαν περὶ 
τοῦ Χριστοῦ δόξαν εἶχεν. Εἰχὸς δὲ χαὶ αὑτὸν μετὰ τὸ 
πέμψαι τοὺς φίλους παραγενόμενον ταῦτα εἰπεῖν. Εἰ δὲ 
μὴ εἶπε τοῦτο ὁ Λουχᾶς, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐχεῖνο ὁ Ματθαῖος" 

ὅπερ οὗ μαχομένων ἑαυτοῖς ἦν, ἀλλὰ τὰ ὑπ᾽ “5 ἀλλήλων 
παραλιμπανόμενα ἀναπληρούντων μᾶλλον. Ὅρα δὲ αὐτοῦ 
πῶς χαὶ ἑτέρωθεν τὴν πίστιν ὁ Λουχᾶς ἀνεχήρυξεν εἰπὼν, 
ὅτι ἔμελλε τελευτᾷν ὁ παῖς. ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐδὲ τοῦτο εἰς 
ἀπόγνωσιν αὐτὸν ἐνέδαλεν, οὐδὲ ἀπελπίσαι παρεσχεύασεν" 
ἀλλὰ χαὶ οὕτως ἤλπισε περιέσεσθαι. Εἰ δὲ ὁ μὲν Ματ- 
θαϊός φησι τὸν Χριστὸν εἰρηχέναι, Οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴ.1 
τοσαύτην πίστιν εὗρον, χαὶ ταύτῃ δηλοῦν " οὐχ ὄντα 
αὐτὸν Ἰσραηλίτην, ὁ δὲ Λουχᾶς, ὅτι ᾧχοδόμησε τὴν συν» 
αγωγήν᾽ [5217] οὐδὲ τοῦτο ἐναντίον. Δυνατὸν γὰρ χαὶ 
Ἰουδαῖον οὐκ ὄντα, χαὶ τὴν συναγωγὴν οἰχοδομῆσαι, καὶ 
τὸ ἔθνος ἀγαπᾷν. 

Σὺ δέ μοι μὴ ἁπλῶς ἐξέταζε τὰ εἰρημένα παρ᾽ αὐτοῦ, 
ἀλλὰ χαὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ προστίθει, καὶ τότε ὄψει τὴν 
ἀρετὴν τοῦ ἀνδρός. Καὶ γὰρ πολὺς ὁ τύφος τῶν ἐν ἀρ- 
χαῖς ὄντων, καὶ οὐδὲ ἐν συμφοραῖς χαταδαίνουσιν. Ὁ 
γοῦν παρὰ τῷ Ἰωάννῃ χείμενος ἕλχει αὑτὸν πρὸς τὴν 
οἰχίαν, χαί φησι" Κατάδηθι" μέ.1.16ι γάρ μου τὸ παιδίον 
τελευτᾷν. ᾿Αλλ᾽ οὐχ οὕτως οὗτος" ἀλλὰ χαὶ ἐχείνου χαὶ 

τῶν διὰ τοῦ στέγους χαθέντων ᾿᾽ τὴν χλίνην πολὺ βελ- 
τίων. Οὐ γὰρ σωματιχὴν παρουσίαν ἐπιζητεῖ, οὐδὲ ἐγγὺς 
τοῦ ἰατροῦ τὸν χάμνοντα ἤνεγχεν" ὅπερ οὐ μιχρὰ φαν- 
ταζομένου ἣν περὶ αὐτοῦ, ἀλλὰ θεοπρεπῇ τὴν ὑπόνοιαν 
ἔχοντος " καί φησιν "" Εἰπὲ λόγῳ μόνον. Καὶ οὐδὲ ἐν 

17 χαὶ οηη. Δ. 5 ἔλεγεν] δαἀή. ὅτι μα. 4" δεῖται Ε΄. Υἱά. Κοϑοοκ. δὰ Ῥἤγγη. Ρ. φῴῃ. 5 τὸν] δἀϊ. μὲν Ἑαά. 
31 τοὺς οηι. Ὦ. Ε΄, ὅ Μοβ844. ἀναχλιθήσονται μετὰ ᾿Αδρ. Ειἰά. 1 Μοβ4ᾳ. Νοκίγαπ) ἰοοιοπειη δοαυΐίυγ ΕΟ ΠΙ. 
Ῥ. 509 οἱ βερίτι5 τόρειῖ Αὐοίοτ. (Ο. ΡΡ. 409 Ο. 561 
38 τὴν ἀδοεοῖ ἴῃ Εἰ. 3" ἀληθὲς Α. (, ΕΒ. 

. Υἱά. οἰἶαπι ἱπίγα ῃρ. 8198Β. 53) 
Πεΐϊπάα Ἑμοὶ γὰρ δοχεῖ Βαἀά. 55 ἡ 

μανθάνωσιν 6. Ὁ. Ε΄. 
οἴῃ. Ὁ. Ε. 36 ἐπαχθείας] 8:1. Εή4 

0} πηοπιογαία νδγίοἰαίθ. πιοίεδίϊα (6. ἐπιρογίμπίίας Αγ). ἀπεχθείας οπη68 τηεὶ. Ρουγιηυιῖ! 0 ΓΦ Πα. 6). 
Ὀρ. 4 Ε. δ4 Α. 5" 
39 δηλῶν Α. καὶ ταῦτα δηλοῖ (. χαὶ ταῦτα δτλοῦν Ὁ. 
φησιν] ἔχων, φησὶν (. Ὦ. Ε΄. 

μὲν οαν. Ε..Ρ. Ρ. μὴ δι᾽ ἄλλων, ἀλλὰ Ε΄. (6. 
39 χαλασάντων ἢ. Ε΄ ῥ. ρῥ. βέλτιον ργ. Α. 

38 ὁπ’ ᾿ : ὁ Ἰ; ὑπ᾽] παρ᾽ Α. ΒΕ. ρ.Ρ ΚΝ ἐπέ μὴν 
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ἀρχῇ λέγει, Εἰπὲ «Ἰόγῳ, ἀλλὰ μόνον τὸ πάθος διηγεῖται" 
οὐδὲ γὰρ προσεδόχησεν ἀπὸ πολλῆς ταπεινοφροσύνης 
εὐθέως ἐπινεύσειν τὸν Χριστὸν, χαὶ τὴν οἰχίαν ἐπιζητή- 
σειν. Διὰ τοῦτο, ὅτε ἤχουσεν αὐτοῦ λέγοντος, Ἐγὼ ἐ.1- 
θὼν θεραπεύσω αὐτὸν, τότε φησὶν, Εἰπὲ «όγῳ. Καὶ 
οὐδὲ τὸ πάθος αὐτὸν συνέχεεν, ἀλλὰ χαὶ ἐν συμφορᾷ 
φιλοσοφεῖ, οὐ πρὸς τὴν ὑγίειαν τοσοῦτον ὁρῶν τοῦ παι- 
δὸς, ὅσον πρὸς τὸ μὴ δόξαι μηδὲν ἀνευλαθὲς ποιεῖν. Καί- 
τοιγε οὐχ αὐτὸς ἢνάγχασεν, ἀλλ᾽ ὁ Χριστὸς ἐπηγγείλα- 
το ἀλλὰ χαὶ οὕτω δέδοιχε μὴ ποτε δόξῃ τὴν ἀξίαν ὑπερ- 
Θαίνειν τὴν ἑαυτοῦ, χαὶ βαρὺ πρᾶγμα ἐφέλχεσθαι, 
Εἶδες αὐτοῦ τὴν σύνεσιν ; Σχόπει τῶν Ἰουδαίων τὴν 
ἄνοιαν λεγόντων" “Αξιός ἐστιν ᾧ παρέξει τὴν χάριν. 
Δέον γὰρ ἐπὶ τὴν φιλανθρωπίαν χαταφυγεῖν τοῦ Ἰησοῦ, 
οἱ δὲ τὴν ἀξίαν τούτου προδάλλονται, χαὶ οὐδὲ ὅθεν προ- 
θάλλεσθαι 83 δεῖ ἴσατιν. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἐχεῖνος οὕτως" ἀλλὰ 

χαὶ σφόδρα ἑαυτὸν ἀνάξιον εἶναι ἔφη, οὐ μόνον τῆς εὐ- 
ἐργεσίας, ἀλλὰ χαὶ τοῦ τῇ οἰχίᾳ δέξασθαι τὸν Κύριον. 
Διὰ τοῦτο χαὶ εἰπὼν, Ὁ παῖς μου βέδιληται, οὐχ ἐπ- 
ἤγαγεν, Εἰπὲ, δεδοιχὼς μὴ ἀνάξιος εἴη τοῦ τυχεῖν τῆς 
δωρεᾶς, ἀλλὰ τὴν συμφορὰν ἀπήγγειλε μόνον. ᾿Επειδὴ 
δὲ εἶδε τὸν Χριστὸν φιλοτιμούμενον, οὐδὲ οὕτως ἐπεπή- 
δησεν, ἀλλ᾽ ἔτι μένει τὸ ἑαυτῷ προσῆχον διατηρῶν μέ- 
τρον. Εἰ δὲ λέγο: τις, Τίνος ἕνεχεν οὐκ ἀντετίμησεν αὐ- 

τὴν ὁ Χριστός : ἐχεῖνο ἂν εἴποιμεν, ὅ τι χαὶ σφόδρα αὐτὸν 
ἀντετίμησε" πρῶτον μὲν, τῷ δεῖξαι τὴν γνώμην, ὅπερ 
ἐχ τοῦ μάλιστα μὴ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν οἰχίαν ἐφάνη" 
δεύτερον δὲ, τῷ εἰς τὴν βασιλείαν αὐτὸν εἰσαγαγεῖν, χαὶ 
προτιμῆσαι παντὸς τοῦ ἔθνους τοῦ Ἰουδαϊχοῦ. Ἐπειδὴ 
γὰρ χαὶ τοῦ δέξασθαι τὸν Χριστὸν εἰς τὴν οἰχίαν ἀν- 

ἀξιὴν ἑαυτὸν ἐποίησε 53, καὶ βασιλείας γέγονεν ἄξιος, 
χαὶ τοῦ τῶν χαλῶν ἐπιτυχεῖν, ὧν ἀπήλαυσεν ὁ ᾿Αδραὰμ. 
Καὶ τίνος ἕνεχεν ὁ λεπρὸς, φησὶ, μείζονα τούτων ἐπι- 
δειξάμενος, οὐχ ἐπηνέθη ; Οὐδὲ γὰρ εἶπεν ἐχεῖνος, Εἰπὲ 
λόγῳ, ἀλλ᾽ ὃ πολλῷ μεῖζον ἦν, Θέλησον μόνον᾽ ὃ περὶ 
τοῦ Πατρός φησιν ὁ Πρηφήτης, ὅτι Πάγτα ὅσα ἠθέ.1η- 
σεν», ἐποίησεν. ᾿Αλλὰ χἀχεῖνος ἐπῃνέθη. Ὅταν γὰρ εἴ- 
πῃ. [518] Προσέγεγχδ τὸ δῶρον», ὃ προσέταξε Μωὺῦ- 
σῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς, οὐδὲν ἕτερόν φησιν ἣ ὅτι 
Σὺ χατηγορήσεις αὐτῶν, ἐξ ὧν ἐπίστευσας. “Λλλως δὲ 

οὐχ ἣν ἴσον Ἰουδαῖον ὄντα π'στεῦσαι, χαὶ ἔξωθεν 5" τοῦ 
ἔθνους. Ὅτε γὰρ οὐχ ἦν Ἰουδαῖος ὁ ἑχατοντάρχης, χαὶ 
ἀπὸ τοῦ ἑχατοντάρχης εἶναι δῆλον δ, χαὶ ἀπὸ τοῦ εἰρῇ- 
σϑαι, Οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴ.1 τοσαύτην πίστιν εὗρον». 

δ΄. Καὶ πολὺ μέγα ἧν, ἄνθρωπον ἐχτὸς ὄντα τοῦ Ἰου- 
δαϊχοῦ χαταλόγου τοσαύτην λαθεῖν ἔννοιαν. Καὶ γὰρ 
ἐφαντάσθη, ὡς ἔμοιγε δοχεῖ, τὰς ἐν οὐρανῷ στρατιάς" ἣ 
ὅτι αὐτῷ τὰ πάθη οὕτως ἐστὶν ὑποτεταγμένα, χαὶ θάνα- 
τος, χαὶ τὰ ἄλλα πάντα, ὡς αὐτῷ οἱ στρατιῶται. Διὸ 

χαὶ ἔλεγε" Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἶμι ὑπὸ ἐξουσίαν 
τασσόμενος δ τουτέστι, Σὺ Θεὸς, ἐγὼ ἄνθρωπος" ἐγὼ 

ὑπ᾽ ἐξουσίαν, σὺ δὲ οὐχ ὑπ᾽ ἐξουσίαν. Εἰ τοίνυν ἐγὼ, 
ἄνθρωπος χαὶ ὑπ᾽ ἐξουσίαν ὧν. τοσαῦτα δύναμαι" πολλῷ 
μᾶλλον αὐτὸς, χαὶ Θεὸς ὧν, χαὶ ᾽" οὐχ ὑπ᾽ ἐξουσίαν. 
Μετὰ γὰρ ὑπερθολῇς αὐτὸν θέλει πεῖσαι, ὅτι οὐχ ὡς 

ὅμοιον διδοὺς ὑπόδειγμα ταῦτα λέγει, ἀλλ᾽ ὡς; σφόδρα ὃ 
ὑπερέχον. Εἰ γὰρ ἐγὼ ὁμότεμος ὧν τοῖς ἐπιταττομέ- 
νοις, φησὶ, χαὶ ὑπ᾽ ἐξουσίαν ὧν, ὅμως διὰ τὴν μιχρὰν 
τῆς ἀρχῆς ὑπεροχὴν τοσαῦτα δύναυαι, χαὶ οὐδεὶς ἀντ- 

ἐρεῖ, ἀλλ᾽ ἅπερ ἐπιτάσσω, ταῦτα γίνεται, κἂν διάφορα 
ἧ τὰ ἐπιτάγματα (Λέγω γὰρ τούτῳ, Πορεύου, καὶ πο- 
ρεύεται᾽ καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται)" πολλῷ μᾶλλον 

3: προθαλέσθαι (οπι. δεῖ) Ε' 
αὐ. ὄντα Ε. δῆλον] δῆλος ἦν 6. Ε. 
5 ἀλλὰ σφόδρα Εαὰ. ὅτι οτ. Α. (ὐ. Ε,. 

ἮΝ Ἐπεὶ Εὰδ. 5" χαὶ γὰρ χαὶ Εαά. 
ἀν ΠΣ δὰ Ὀίοη. Η. ἀξ ἐοπιρ. νυ. ρ. 141. 
εὐάά. εἰ ογ85. ὅτ! πατέρα ἔχομεν τὸν 6, Ἑαά. 

5, ΖΟΑΝΝΙΒ. ΟἸΒΎΘΟΘΤΟΜΙ ΔΠΟΗ͂ΙΕΡ. -ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

82 ἐποίησε] εἶναι ἐνόμισε Εαά. 
8ε τασσόμενος οπι. Α.ὄ Ε. 1 Μο54 

δ αὐτὸς Εαά. 
δ᾽ 516 βογίρϑὶ δχ θγιθοερίο Εἰγηι. ΜΡ. 

46 οὐ προηγούμενον οἱ Ρ40]0 ἰηίτδ διὸ οὔτε. Α. Ε. 5“ δὲ 
"6 ὅτι) δαά. χαὶ (. ἢ. 
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αὐτὸς δυνήτη, Τινὲς δὲ καὶ οὕτως ἀναγινώσχουσι τοῦτο 
τὸ χωρίον" Εἰ γὰρ ἐγὼ ἄγθρωπος ὧν, καὶ μεταξὺ στί- 
ξαντες ἐπάγουσιν, ᾿Γπὸ ἐξουσίαν ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν 

στρατιώτας. Σὺ δέ μοι σχόπει, πῶς ἔδειξεν ὅτι χαὶ θ- 

νάτου χρατεῖν δύναταί ὡς δούλου, καὶ ἐπιτάττειν ὡς 

δεσπότης. Ὅταν γὰρ εἴπῃ, ὅτι “ Ἔ"Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, 
χαὶ Πορεύου, καὶ πορεύεται, τοῦτο λέγει, ὅτι ᾽Ἂ» χγε- 
λεύσῃς μὴ ἐλθεῖν τὴν τελευτὴν ἐπ᾽ αὐτὸν, οὐχ ἥξει. Εἴ- 
δες πῶς ἣν πιστός; Ὃ γὰρ ἔμελλεν ἅπασιν φανερὸν 
ὕστερον ἔσεσθαι, τοῦτο οὗτος " ἤδη χατάδηλον χατέστη- 
σεν, ὅτι χαὶ θανάτου χαὶ ζωῆς ἐξουσίαν ἔχει, χαὶ χα-- 
ἀγει" εἰς πύλας ἄδου χαὶ ἀνάγει. Καὶ οὐ περὶ στρατιω- 

τῶν εἶπε μόνον, ἀλλὰ χαὶ περὶ δούλων" ὅπερ ἣν μείζο- 
νος ὑπαχοῆΐς. ᾿Αλλ᾽ ὅμως χαὶ τοσαύτην πίστιν ἔχων, ἕτι 
ἀνάξιον ἑαυτὸν εἶναι ἐνόμιζεν. Ὁ δὲ Χριστὸς δειχνὺς, ὅτι 
ἄξιός ἔστι 5 τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰχέαν αὐτοῦ, πολλῷ 
μείζονα ἐποίησε, θαυμάζων αὐτὴν, χαὶ ἀναχτρύττων, 
χαὶ πλείονα διδοὺς ὧν ἤτησε. Καὶ γὰρ ἦλθεν ὑγίειαν ζη- 
τῶν τῷ παιδὶ σωματιχὴν, χαὶ βασιλείαν λαδὼν ἀπτλθεν. 
Εἶδες πῶς ἤδη ἐπεπλήρωτο τὸ, Ζητεῖτε τὴν βασιλείαν 
τῶν» οὐρανῶν, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν; 
Ἐπειδὴ 55 γὰρ πολλὴν πίστιν ἐπεδείξατο χαὶ ταπεινο- 
φροσύνην, χαὶ τὸν οὐρανὸν ἔδωχε, χαὶ τὴν ὑγίειαν 
αὐτῷ προσέθηχε - [519] χαὶ οὐ τούτῳ μόνον ἐτίμη- 
σεν, ἀλλὰ χαὶ τῷ δεῖξαι, τίνων ἐχδαλλομλένων αὐτὸς 
εἰσάγεται. Καὶ γὰρ ἐντεῦθεν ἤδη λοιπὸν πᾶσι ποιεῖ 
γνώριμον, ὅτι ἀπὸ πίστεως ἡ σωτηρία, οὐχ ἀπὸ ἔργων 
τῶν χατὰ νόμον. Διόπερ οὐχ Ἰουδαίοις μόνον, ἀλλὰ 
χαὶ ἔθνεσι τὸ τῆς δωρεᾶς ταύτης προχείσεται" χαὶ ἔχεῖ- 
νοις μᾶλλον ἢ τούτοις. Μὴ γὰρ δὴ νομίσητε, φτ, σὶν, ὅτι 
ἐπὶ τούτον γέγονε τοῦτο μόνον" χαὶ γὰρ δ ἐπὶ τς 
οἰχουμένης ἁπάσης τοῦτο ἔσται. Τοῦτο δὲ ἔλεγε, περὶ 
τῶν ἐθνῶν προφητεύων, χαὶ χρηστὰς αὐτοῖς ὑποτείνιον 
ἐλπίδας. Καὶ γὰρ ἧσαν χαὶ ἀπὸ Γαλιλαίας ἀχολουθοῦν- 
τες τῆς τῶν ἐθνῶν. Ταῦτα ὃὲ ἔλεγε, τούς τε ἐθνιχοὺς 
οὐχ ἀφιεὶς ἀπογνῶναι, τῶν τε Ἰουδαίων χαθαιρῶν τὰ 
φρονήματα. Ὥστε δὲ μὴ προσστῆναι δ τὸ λεγόμενον 
τοῖς ἀχούουσι, μηδὲ παρασχεῖν αὐτοῖς λαδὴν μηδεμίαν, 
οὔτε προηγουμένως " τὸν περὶ τῶν ἐθνῶν εἰσάγε: λόγον, 
ἀλλ᾽ ἀφορμὴν λαθὼν ἀπὸ τοῦ ἑχατουτάρχου. οὔτε! Υ» 
νὸν τὸ ὄνομα τῶν ἐθνῶν τίθησιν. Οὐ γὰρ εἶπε, Πολλοὶ 
τῶν ἐθνῶν, ἀλλὰ, 11ο.1.1ο;ἱ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν " 
ὅπερ Ἦν δηλοῦντος τὰ ἔθνη, οὐ προσίστατο δὲ οὕτω τοῖς 
ἀχούουσι " συνεσχιασμένον γὰρ ἣν τὸ λεχθέν. Οὺ ταύτῃ 
δὲ μόνον παραμυθεῖται τὴν δοχοῦσαν εἶναι τῆς διδασχα- 
λίας καινοτομίαν, ἀλλὰ χαὶ τῷ τοὺς χόλπου; ᾿Αδραὰμ 

ἀντὶ τῆς βασιλείας εἰπεῖν. Οὐδὲ γὰρ ἐχεῖνο γνώριμον 
αὐτοῖς τὸ ὄνομα ἦν, χαὶ μειζόνως αὐτοὺς ἔδαχνεν ὁ 
᾿Αδραὰμ εἰς τὸ μέσον τεθείς. Διὸ χαὶ ὁ Ἰωάνντν) ς οὐδὲν 
εὐθέως περὶ γεέννης εἶπεν, ἀλλ᾽ ὃ μάλιστα αὑτοὺς ἐλύπει 
φησίν“ Μὴ δόξητε «Ἰέγειν,, ὅτι παῖδές ἐσμεν τοῦ 
Ἀδραάμι "1, Μετὰ δὲ τούτων χαὶ ἕτερον κατασχευάζει, τὸ 
μὴ δόξαι ἐναντίος τις εἶναι τῇ παλαιᾷ πολιτείᾳ. Ὃ γὰρ 
τηὺς πατριάρχας θαυμάζων, χαὶ λῆξιν ἀγαθῶν τοὺς ἐχεΐ- 
νων χόλπους χαλῶν, ἐκ πολλῆς τῆς περιουσίας χαὶ ταύ- 
τὴν ἀναιρεῖ τὴν ὑπόνοιαν. Μηδεὶς οὖν μίαν εἶναι νον:- 
ζέτω τὴν ἀπειλὴν " διπλὴ γάρ ἐστι χαὶ τούτοις ἣ χόλατ'ς, 
χἀχείνοις ἣ εὐφροσύνη" τούτοις μὲν, οὐχ ὅτι ἐξέπεσον, 
ἀλλ᾽ ὅτι τῶν ἰδίων ἐξέπεσον " ἐχείνοις δὲ, οὐχ ὅτι ἐπέτυ- 
χον, ἀλλ᾽ ὅτι "" ὧν οὐ προσεδόχων ἐπέτυχον " χαὶ τρίτη 
μετὰ τούτων, ὅτι τὰ ἐχείνων ἔλαθον οὗτοι. Υἱοὺς δὲ 
βασιλείας φησὶν, οἷς ἣ γέσθ εις ἣν ἡτοιμασμένη" ὃ 

Ῥαθϊο δηΐα εἰς τὴν οἰχίαν οπι. Ε. 66. 3) ἔξωθεν) 
ἘΝ ᾿αὐτὸς ὁ χαὶ Θεὸς χαὶ Ο. ῦ. Γ. 

δ᾽ χατάγειν οἱ ἀνάγειν Εὐα. “πύλας ὁοπ|ι. ἃ. "5 ἘΠΕῚ 
Ἴ00, 18. οοὐά. προστῆναι 
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δὶς υογϑο. Ναας ᾿ΠΠυπὶ [(ἃ ΠΊΟΡΟΡ (ὑγθανὶ!, 86 οἰἰατῃ 

δῃ οδἰδηϊδῖο Ῥἢ ἢ ΟΒΟΡ ΒΔ θΑῖΌΓ, ΠΟη [ἀπ ΓΟΒρ οἰ ἢ 

δἀ ρυοτὶ ναϊειυἀΐποπι, 4υϑι π6 αυϊὰ 'ρ56 πιπυβ ἀ6- 

ἙσπίοΓ ποογοῖ, Ουλιησυδηι ΠΟῸῚ ἶρβ86 ραίουαϊ, 56ἀ 

ΕΟ γίβιυβ 5656 ΟὈ(Οἷ  : ΔιἰΔη]θ ἢ 5165 σΖιοαιθ εἰπηυἷΐ 6 

υἱῖγ 4ιδπὶ ἀἰξηϊ 85 δ0υ8 ροβίυϊαγαὶ Δοοϊρογοὶ, π6Υ6 

Γὺπὶ σγάγθη δι θὶγαί. Υἱ |8{1π᾿ 6}05 ρΓυάαηιίδη ἢ ΡῈΓ- 
Ρομάδ δυάφογιπὶ δίυ  {{|8πὶ ἀϊοοπείυπι, δίσπιι ἐδ οὶ 
φγαίΐαηι σοπ[εγαδ ([ἰς. Ἴ. 4). Οὐπὶ ορογίογει δὰ πηΐἷ86- 

γτἱοογάϊαπι 765 σοηίσογα, 111} αἰξηἰδίοῃ οὐιοηάπηι, 

Π6΄ι6 αυοὸ ρδοίο οδίθιάογα οροτγίυἱ 5οἰυηὶ. Ὑογυῃ 

ΠΟΙ ἰ(4 ἢ|Π6; 564. 56 οπηηΐηο ἱπάϊσπηπι ἀϊοσοιαϊ 6856, 

ΠΩ) πηοάο ᾿οποῆοὶ!, 866 αἰ 4ι| ΟΠ γί βϑίι πὶ ἀοῃιὶ 

γοείρογαῖ. Ουδη)οῦγαπι οὐπὶ ἀἰϊχίθδεί, Ῥμεν πιδι5 16- 
σοί, θη δβιιυὐυμχὶι, Ὠὶς, πηρίυδη5, π6 ἰπάϊφηυς 6556 

11} ἄοπο : βεα οαἰδηλαίοπι βοίυπι ἀδοίαγαν!.. Ουΐδ 

νοτγο νἱΐι ΟΠ γίϑιιπι 5656 δά δυηδυπ) ρᾶΓΔη6ΠΊ, Π6 

56 φιΐάδπι {||6 ἰπ γοπὶ οὐ]δί πὶ ἰη 5.1}, 564 δάϊυς ἴῃ 
γδάιι δἰ} οοησγυδηί, πηληϑῖ!. 8, αυΐβ8 νθγοὸ ἀΐοαὶ, ΟἿΓ 

Οἰιγίϑίυβ {Πὰπὶ ποῖ ρΑΓΙ(6Γ ΠΟΠΟΓΑΥΪ, ἢ αἰχογὶ ΠῚ) Οζ0, 

Πηϑσηιπι ἱρϑὶ Ποηόγοῖῃ ΓΟΙῸ} 1556. Ῥγίπη9 συϊάθη, φυοά 
δηἰηπ ρΓΟπδΙΠ]η6 νοΪυπίῖοπὶ ΟϑιΘηἀ6Γ1, αυς πιᾶ- 
ΧΙ ΠῚ6 Δρρηγυΐ,, αυΐϊὰ ἰρ86 ἰῃ ἀοηγυπηλ 6]05 ποη το ηΪϊὶ ; 

δορυηάο, φυοά {Ππ|πὸ ἴῃ γορυῦπιὶ ἰηϊγοάυχογὶ!, ουϊη- 

αις ἰοιἱ δυάαίςαΣ σοης] ργ:ροβυοῦίί. Ουΐαὰ οηΐηι 56 ἷ"- 

ἀϊξηυηὶ Ἰυἀϊολνογαὶ αυὶ ΟἸιγϑίυπη ἀοιηὶ τγϑοίρογοιὶ, 

οἰ πὶ γοῦπο ἀἶφηυβ οἴ!οίυ5 65ὲ, οἱ Θλ πὶ 4085 ΑΡΓΔ- 
Πᾶπὶ σοηβοαυθι5 65ὲ θοπ8. Εἰ φυὰ (6 ολυδι, ἰπαυ}65, 

Ἰεργοσῦβ, ηυΐ 1}}8 πηλοῦ ΟΧ θα, πο ἰδυάσίυϑβ 

ο513 Νααιδ δεἷπ ἀἰχὶῖ 1Π|6, δὲς υεγϑο ; 50 φυορὰ Ἰοηθα 

ΠΙΆ] 115 ογαί, Υο} 5 ἰΔη υπηπηο60 : ἰὰ φιοὰ ἀς Ῥοίγο αἷϊ 
Ργορίιοία : θμιπία, φιαειπιψια υοἰμὶ!, [εἷς (Ῥδαί. 
115. ὅ. [117). Υόγυπ {16 ψπόοχυς ἀυάδιυ5 651. Ουπὶ 

οδιΐπ ἀϊχὶι, ΟΓ7εν ἀοπιιηι, φιοα ργαεορὶι Μουξες, ἱπ (6- 

εἰϊπιονΐμηι ἐ{{16, Ὡ11}}} ΑΙ γαῖ αι ἀΐοογα, Τὺ 826- 
οὐ54 015 1105, 4υΐα ογοα ἶδ5ι}, ΑἸ] οαιί ποη ρογίη 8 
οιαἱ 7υάκδυηι, δίᾳυθ οχίγαπουπ, φΘη 6) ογαάσγο. 
Ουοά δπὶπ σου 0 δυάεδυ5 ἢθη 6886ῖ, ἰά [ἰᾳφυοδὶ γε] 
ὅτ 60 ΄φυοὰ σοηιυγίο 6556ῖ, οἱ αὐοὰ Οἰιγίϑιυ8 ἀϊχοΓὶϊ : 

Νέόηιο ἱπ ἰἐταοὶ ἰππίαηι βάειπ ἱπυεσπὶ. 

ἀ. Ετνδίφιια ργοίδοιο γο8 πηαβηδ, ᾿οπλΐη6 πὶ αἱ 6χ- 

ἀγα 7υὐπιογυμ δι δἰοσυπὶ αγαϊ, ἰδηία ἀς ΟἸιτίϑιο οοσὶ- 

ἴλ856. Νηη), τ τ} νἱάδίυν, ΒΌρΡΟΓΠΟΒ 116 Θχογοίι}8 

πιοηΐο σΟποσρογᾷὶ ἢ ΠΙΟΓ ΟΒ406, πιογίθιη ἃ] 8406 0Π|- 

πἷδ ἰἴὰ ΟΠ γῖϑῖο δυθ]θοι 6856, υἱ Π}}} 165 δἰ υϊ. Ουδιη- 

ΟὔΓαπῚ ἀϊοοναὶ : Νάηι 660 ΠΙΟγ10 διιπὶ διιῦ μοίοείαί6 ε0π- 

δἰ μ8; ἰοὺς ο51, Τὰ Πευθ, 60 ἰοῦ : 6ὁ50 50} 

Ρυϊοβιδία, ἰὰ ποι} 50 ρο(οϑίδῖ6. δ᾽ 660 ἰφ᾽Γ, ἰΟΠΊῸ 

οἱ 50 ροί(οϑίαϊθ, ἰδπ|ἃ ῬΟΒ50ΠῚ : Γῆ} 10 τηΔρὶθ ᾽056, 

4} οἱ θαυ 651 οἱ 50 ρμοιδθβίαίθ ἤθη δϑὲ; Υ0]ϊ θη Ϊπὶ 

δχ διπππιὰ ργαδηνποπεῖα μος ἢ}}} δυλάογα, 86 ποῃ 

δ] 6 ἀχ οΡ]Ιπ] Πα, δοά γοὶ ἰυησα 50] 1018. 

Νϑιη 5] 6σ0, μαι}, 4} μᾳΓ 510} 6 ο}5. 81:1π|, οἱ 51}} 

Ροιϊοςῖδις σοηδιϊία 0.5, Ο) ράγνδηι ἰδῆ] ΓΒ ΘΟ ΓῺ 
δυοιοῦ Δί6ην, ἰΔη1ἃ ρΟ55.1}) ΠΟΙ Π6 ΓΟρισηθμία ; 566 

αι ἰροτο οἰπηΐα, ἀἰνογβα ΠΙοοἱ δῖ, οχϑθαυυιοηὶ 
πιαπάλιυγ: Αἰ δεΐηι αἷτο, Ἰαάο, οἱ υααὶί : αἰϊἷ, Τ πὶ, 

εἰ υϑηῖ! : ἰἸοηχα πιδίογα [ᾧ ροίογὶ5. Ουύλι ἤυης ἰυ- 

οὐ ἰϊα ἰοχυηί : δὲ ἐπέηι 60 Πποῖπο οπηὶ δίηι, οἱ ἱπίογ - 

ΙΝ ΜΛΊΤΤΙΙ ΕΝ ΠΟΛ. ΧΧΥ͂Ι!. ἃ]. ΧΧΥΪΙΣ. 798 

Ρυπειίοης Ῥοϑὶϊδ 5) υησύηϊ, διό ροίεεία!α παϑόης εμῦ 

πιὸ πε 68. Τα 6 ΓῸ ΘΟη βίο γθ5 ὑπ, φυοιποάο οβίδη- 
ὁδὶ ᾿ρϑυπὶ οἰΐϑη) πιοῦιὶ υἱ 56γνῸ ἱπιρογᾶγα, οἱ ρυϑεῖ- 

ΡοΓα υἱ ἀοπηλιπι. Οὐπὶ οπίιη ἀΐοϊί, Κ᾽ ἐπὶ, φί υσηῖ!, οἱ, 
γααο, εἰ να(ΐι, ἰὰ δἰφηϊῆοαι : 81 [586 γῖ5 Πθῃ νϑηΐγα 

ΠΙΟΓΙΘΠῚ ΒΌΡΟΓ δυπι, ποη ναηΐοῖ. ΥἹάοι᾽ χυδπὶ ἢἤ( 618 
6556ι7 Ουοά διΐπι Οπληΐ 5 Ροβίδα ΟἸαγιπ [ΓΌΓΙΙΩῺ 

οΓαϊῖ, οπηηἰ θυ 5ηπ6 ποίαπι, ᾿ἶς [8πὶ ρα]απὶ (Δ οἶ!, ἰρβιιτη 

ΠΘΠΊΡΟ6 ΠΆΠΟΓΘ ροί(οδβίλι ὁπ) ΠΊΟΓΙΪ8 οἱ Υἱ[8, ρΟβ566:8 

δά γρογίδ5 ποῦς ἀσάυσογα 86 γούυοογο. Νααια ἀ6 τηΐ- 

᾿π|θὺ5 8ο᾽υπὶ ἀϊχῖ!, 56 ἃ οἰἰδπὶ ἀ6 δεγνὶβ, φυοάὰ πια]0- 

Ττὶβ ΟὈϑοαιιθη αι ΘΓ ι. Αἰἰληηθὴ (Δη4Π| ἤλυθ 6 π5 [Π46Π|, 

86 ἰηὐϊφηυπ) ρυίλθαι ; ΟΡ δῖ δαΐοπι οϑίοηάρῃς ἀϊἷ- 
δηυπὴ {ΠΠπ| 6586, οὐ͵05 ἀοπιιπὶ ἱπίγαγοι, πη} }]10 π)8- 

ἰογᾷ εἱ σοί! !, ἰρϑυπὶ δἀπηΐγηβ δἰ46 ργο αἴ Δη8, 
Ρἰυγαχυς ἀδηὴ5 φυλὴ ροιίατγαῖ, γοηΐ δηἷπὶ σοΓρογῖβ 

ΒΆΪΌ 16 ΠῚ ΡΌΘΓΟ 4 ΟΓΘΠ5, οἱ ΔΟΟΘρΡίο ΓΟΘΠΟ αἰδοαςςὶ. 

Ὑ᾽άοη᾽ φυοχμηοάο 4 ἱπιρὶοίυηι ογαὶ {ΠΠπὰ, Ομ ὁ 
τέσημηι σἰοταπι, εἰ Πας οπιπία αὐ) οϊοπίαν υοδὶς (Ἡ (μ{1ι. 
θ. 55)} Ουΐὰ οιἷἶπὶ πη} 12π| Π απὶ οἱ ᾿πΠ}} } 116 οΧ - 

ἰθασγαὶ, οἱ ὀρ υπὶ ἀσάϊ!, οἱ ρυοΓὶ βδηϊ δίῃ αὐ]οοῖιῖ ᾿ 

06 ἰρϑυπ 110 ἰδηιιπὶ πιοᾶο ἰοπογανϊῖ, 56 οἰΪ.Πὶ ΟΠ 

οϑίθηιι αυΐθυ8 6] 6615 }|6Ὲ ἰηιγοἀιοσογοίυγ, ΑἰΠι6 

ὀχίπάα ομηπηἶθι1.5 ποίυιη ἴδεϊ!, ὁχ δ δαϊυΐθη) 6586, 

0) ΘΧχ 1'5 45 δϑοου ἢ Ἰοσδι αγϑμὶ Ορογ 05. Οι- 

γΡορίαν ποὴ δυάα᾽5 ἰΔηΐυπ), 566] οἰἴδπὶ σεηι 5. ἰνος 
ἀυπυπὶ ρῥγοροβίιαπι δγι " ̓Π|0 ἰνΐ9 ροι5 φυλπὶ {}15. 

Νὰ Ρυιοιῖὶα. οηΐπα, ἰπηυΐ, ἰά ἴῃ ἐοηιγίοης ἰδίῃ [Δ- 
οἰυϊη 6556, 564 ἴῃ (οἷο οΥὔΘ ἰάΐρϑυπι 6Γ 1. ΠῸς Δι δ.η 

ἀἶχι, γ6ῦ ργορινοιίαπι ὧς σοημθυ5 ΙΟαΙ6η)5, ἢ})51564118 
βοῃαπὶ ϑ9ρ6Πὶ Οἰἴξγθηβ. ΕἰΘηΐη χ ΟΔ}}|αὰ σοι ΠΠΠ1Ὼ 

ογδηί αυ] 5] θαπίυν οὐη. ΗΐϊΟ ΡΟΓΓῸ ἀἰσοῦδι, ρ6.- 
(68 ΠΟ) 581η615 ληϊπιπ) ἀσβροπάσγο, διά ογιπιαυδ 

[Ὡϑιυπὶ ἀσργίηιοηβ. Νὰ δυίθη [}15 ἀἸοι15 οἴθπάδγοί δι- 

ἀἰογο5, ΠΟΥ Οσο πο 6 ΠῚ ργ ον δὶ 0]]8 πὶ; πο γα 
ἐδ σοι! }}ὺ5 Ιου} 5, 564 Οσολβίοηα οὰρί 6χ οαπίυ- 

ΤΟ, Π6 ΠΟΠΊΟη 44 πὶ “οη ἰππὶ ἈΡΟΓΙ6 Ροηΐ!. Νααυθ 

δηΐ αἰχὶ, Ἀ10}}} ὁχ φαηιίυ5; 56, ΜΙ μ δὰ ΟΥομ 8 

οἰ οεοἰομ6, ψυοὰ φοιῖθθ υἱη116 5 ση ἰ α081, Π6η18 

ἰΔπὴ6ι) Οδαὶ δυάογαβ . ̓ἱμνο :ΠῈ Θπὶ πὶ ογαὶ ἀἷ- 

οἰυπ. Ναψυα ᾿ος ἰδηίυηι πιοίο Ἰ6ηἷ} ἤδης πονῆπὶ ἰῃ- 

80 }14π|7η6 ἀοοιγπαη), 56 χιοὶ δἰηυπι Αναθ. ργῸ 

Γαζιο ρούυογιῖ. Νόαια δι ΐπὶ ᾿ι06 ἐρ518 ποίυπι| ΠΟΠΊΘΏ 

ογαϊ : τη φίβ|αυ [105 πηογίαθαι Αὐτά ᾶπὶ ἴῃ τηδύ τ 
φἀάδυοσίυθ. ΟὈΔΡΓΟΡΙΟΡ 7ΖοΔη 68. ἢ} δίαιΐπὶ ἀδ χ6- 

᾿οπηὰ ἀἰϊχίϊ ; δοὰ αυοά π)ασὶβ 1105 ρυηπροθαῖ δίια}}}, 

Νοίϊιο ἀἴσονο, Ῥαίγεηι μαϑεμιις Αὐταπαηι (Μαι ἢ. ὅ. 9). 

Οιπὶ ἰΝ15 αἰϊυἀ οἰΐαπι ργον οί, η6 νἱάοαίιν νϑίογὶ υἱ- 

γοηαϊ ἰπϑίι0 οοπιγαγί5 6856. ΝᾺπὶ 40] ρα ΓΙ ΔΓΟ 25 

Δ ΓΑΙ, ΘΟΓΟΠΊ4υ6 51η0.5 5016 ΠῚ ὈΟΠΟΓΌΠΊ Δ0ρ6]- 

Ιαϊ, ᾿ΙΔΠῸ 51:15} 16] 06 ΠῈ ΟΠΠΠΪΠΟ οἱ γα! ι15 10}}}{. 

Νδηιο ἰΐπαυ πηι 6556 ρυἰ6ΐ ΟΟΙΠΠΪΠ4ΠΟΠ6ΠῚ : α1- 

Ῥίοχ χιυρρα δϑὶ 1}Π15 5 ρ 0] οἴη, ἀρ Ιοχ νῖ5 ἰφρε8 : 

115 φυϊάαπιη, ποῖὶ φιοά δχοϊθελ ἰδυῖα, βαὰ φυοά 

δχ ργοργὶ δ Ἔχοίἀογίηῖ; πἷς γ61Ὸ πΠοη ΄ιιοά δογίθι} 80- 
σορογὶηΐ, 56] συοιὶ φυᾶπὶ πΠοη Θχϑροοία θη! ΔΟΟορο- 

τίς : [ν}5 (αγιΐα 8Δ.ἀ)οἰλυγ, φυοα [νἱ οἃ αι δὰ }}]05 ρ6ῖ- 

«ἰποναηὶ δοσορογίηϊ. ΕἾΪ08 δυΐδη) τεφηΐ τυσαλὶ {{Π|08, 

αυΐθυβ τοφηυπὶ ραγαίυπι ογαϊ ; αυοὰ πηαχίπια ἴ}105 40- 



5.19 

Ἰυγα αἰδοίο αι. Ῥοβίχηδηι οδίοπαϊι οπίην ἰΠΠ 5 ΟΣ ὈΓΟ- 

πἰϑοίοηο ἰπ βίη Αὔγα το 6556, Πΐπο 1105 δ(83{{π| 6Χ- 

εἰυάΐι. Βοίπάα, φυῖα Πος ἀἰοσίιπι 1318 5θη 16 1}}8 ΘΓΔΙ, 

ἰά ςἰσιιο σοπῆρπνδι, ψυθιηδἀπιούυδι οἱ δίψηδ ΟΧ ρΓΏ- 

οἰϊοιίΐοπα γογυπ συα μοϑίοϑ ὀνόπόῦιῖ ἈΒΒΟΓΌΏΙΓ. 

δ. Οἱ ἰσίαγ. ποὴ ἀγο δ! ἰυη0 5λη41)}Π1 ρΌΟΓΙΙΠΊ 

[556,18 νοὶ χ δι ρ! οἶα, {018 [4πὶ ἱπιρ] ἴα [μ1|, 1 - 

ἀυολιν υἱ ογοάαι. Ναὰπι ργορ οἷα Δ6. ον πη) ὁχ 

δἶσῃο ἰυης ἴΔοῖο ποῖα Οπμηΐι5 [}1. Ἰύδοχυς ἐαπῃ ΠτδῸ 
816 ργιαἸ χίϑϑαῖ., (απο ρΑΓΑΪ γι ὀγαχῖῖ, υἱὐ [πἸυγὰ 

ΟΧ ὈΓαΒΘμ 0.5 ΔοΒογογ ΤΥ, ΟἹ ἃ πιΔ)]ογὶ Πλ1}}115 {ἰγ- 

πιλγοιιγ, Ναπὶ χυοά νἱγίυϊα. ργα Δ ΠΟ η 5. [ΓΔ . 

Ἰηίσιι ορροϑί!ϊ ραθπᾶβ ᾿υδπὶ, [1 ἃ νϑγίβι ἢ  Πυἀ η 6 

ποι Δ ΠΟΓΓαῖ : ἰθὺ οἱ γα οηὶ οἱ Ἰύσυπι ΦὩ ΠΌΔΙ 60η- 

ΒΕ Π 18} 61}}} 651 ἢ ΡΆΓΑΙῪ ΤΠ Οι Δι 6 πὶ ἤγπιγα οἱ ΟΌΓΆΓΘ, 
"75 φυδιη παίαγα [ογγοῖ ογαῖ. Αἰἀπιοη δὰ γοηὶ {Δι 

Ἰηλσηδιῃ δί|ιο τα γα} ]Π6 πὶ ΠῸ ἢ ραγταπὶ ΘΟ ἢ 668- 

ιυτγίο ; ἰὰ φιοά οἰἶδηλ ΟἸγϑίυβ ἀθοίαγαηβ ἀἰοεραί : 

γωάς,, οἱ εἰομιί ογοαϊαϊδιϊ βαι εἰδὶ. Τα σελ αυοπιοίο 

Γυβι τυ ρι6ΓῸ 54} {45 οἱ (]γῖ511 ροίοηιηπὶ οἱ οοηία- 

τἰομἷθ Πἀ6τη ργο ἀϊσανογὶι, αἱ χυοὰ {παγιπὶ ογαΐ 60 ὴ)- 

Πιγηγανογι!. 10 νογὸ οπλΐα ΟΠ γῖ5 11 ροίδ πὶ ρΓ- 

αἰοαυϑιη. ΝΌη ΘηΪπΊ ΘΟΓΡυ 5 ἰδῆ πὶ ρυ δ γὶ δαηΥ , Βα α 

οἰἴδιη σοηταιγί οἢἶ5. δηϊπιαπὶ ἴῃ ἤ 6η}] ρ6Γ Ππλίγᾶου]Δ δ.- 

ἐγηχὶι. Το, σόσοὸ πὸ ἰὰ ἰχπίυπι ραγροινίαθ, αχιοά [εἰς 

ΟΠ ΪΔ οὶ, ἴΠ|Ὸ βαπαίυβ 5ἷ1, 86} γαὶ δου 416 ΠῈ ΠηΪγ - 

ΤΟ; ΠλΠΔ 06 δΥδηβο 5 ἀροίλγαν!! : ΕἸ δαπαῖι8 66 

Ῥμον ἰῃ ἵἱΠΠπα ποτα : χυρά οἰἰλπὶ ἀδ Ἰαργοβὸ ἀἰδοναὶ, 

(νι [οδιΐηι πημπάαίιι8. ὁεῖ. Νοπ διΐμν συγάμ ὁ βοϊαπὶ, 

56 διϊϑπὶ ἰά ἰηοχβροοίδίο πιο] αἱ ἴῃ πηοπηοηίο [ἃ- 

εἰοιο, ροιαμεἶαπη) οδἰοιίουαι. Ναάια ἰος ηοάο ἰλη- 
ἴση! ναὶ υ{Π᾿|5416 651, δοὲ αἰιιοὰ οἰἰδηι [ΓΟ4ΊΘΉΟΓ 

τ} τη γάοϊα ραῖγαῖ, 46 γόρηο ΒΘ ΡΙΠΟησΠῚ ἀρογίαί οἱ 

ΟΙΏΠ6 5. δὰ {Πι{ Δ|1Γ21}41. τοι συμ 56 διά 08 ο]0- 

οἰαγι"}) Τα Π θαΓ, ποη οἱ αἰϊσαγαῖ Δ θυ ( ; οὶ εἱ 

τοῖα! 105 ἢ ΓοραΏ Ρ6Γ γΟΡῦΔ δ μδγγ Δ ο οἱ. 

Αυοὼ 51 μἾ }} ἶς Ἰημογὶ Γσανυηί,, 1ἀ ἰρϑογυ ογηθη 

οϑὲ, οπηηϊυπισυς αὐἱὶ ρατὶ πιοῦῦο ἰαθοτάγυηί. Νοη 

διἶπὶ δυ 15 50] υπὶ ἑὰ Δοοὶ 11, 56 ἃ ηγ0}}}5 ΘΔ ΘΟΓΙΠῚ 

4υΐ ογοαϊάογιηῖ. Ναπὶ δυιάδ5. ἢ 05 Ταρηΐ ογαὶ οἱ δι}- 

αἰνὶν οὑπὶ ἀἰποίρι}}5, ϑοάοδί δ διρον τοάος ἀμοάεοὶπὶ 

( Μαμ. 190. 48); 5ρἀ (Δοίυ5 6δϑὶ ρϑίνθπηφβ ἢΠΠ18 ; 

Ζυϊνορ5 δυΐϑιη {Π|6, θαγθαγιβ οὐπὶ 6556 1, ΟΧ ΠΠΠΘΓῸ 
ΟΟΡΙΠῚ (υἱ Ἃὖ ΟΥΘΙΠῈ οἱ οοοϊάδη!θ υϑηδγιηΐ, ΟἰΠ| 

ΔΡνΑΝ ληῚ, [5886 οἱ διουῦ σογομα ἀυπδθίίυγ. [ἃ οἱ 

ἡης συν, ΜΙ οηΐ, ἔπη}, ἐγ ρτ]ιὶ γουϊδδὶ 

οί πουϊδοϊηιϊ ργὶπιὶ ([ϊά. ν. 50). ΠΠ06 διυίἐπὶ ἀἰσο 41, 

1 ἤδηυδ δὶ πορ σαι, 26 5Ϊ "0}}) μοϑϑδίμι! γοάϊγα, πὸ- 
(μα ἢ} συδοὶ δίμηιοβ σου θαμί, [106 οἱ Φοδῃη68 80 
ὀχογύΐϊο ργπαμθαυαι ἀΐσ 65: Ῥοίεδί θεὶς οα ἰαρὶ ἀϊ- 

ὑι8 ἠΐε ξυδοίίαγε βίϊοα Αὐταῆλα! ( [δ᾽] 4. ὅ. 9). ()υΐα 

δε ΐη Ὦος αὐθηίυγυπι ἐγλΐϊ, ἀΐὰ 816 ργϑηυηίίυν, υἱ 

ηθη10 ἀς ταὶ ἰῃ50] οἶα ἰυγ γον, δ όγαιη 116, υἱροία 
"οι, δθουμθσυιη οαρίυπ δὺ00} ἰθῈ ἀϊοοθαί - 

Ομεΐβιυβ αὐεπι, γον αἱ οογιϊσδί 6 [ἀἰπγ1}) Ορογὶ- 

Ὅι8 οἱ Ἔχ ΘΠ 18 ΟΠ βτΠΊΑΥΪ (α). 

(α) ὔτϑοο οἀϊάογαὶ Μοηίί. : ᾿Αλλ ἐχεῖνος μὲν ὡς ἐνδε- 
όμενον αὐτὸ λέγει᾽ ἄνθρωπος γὰρ ἦν᾽ ὁ δὲ Χριστός ὡς πᾶν- 

τως ἐσόμενον, τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων ἀπόδειξιν παρέχων. ος 

5. ΖΦΌΛΝΝΙΒ. ΟΠΒΎΘΟΘΤΟΝΙ ΑΒΟΠΙΕΡ, ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. δ40 

Ρτγαεμπριὶο υἱανπα. οπίγα δ᾽ πϊοί!α᾽08.---ἾΝ ας ἰσίίυν 
ἢάδηηυϑ, οἰδὶ 8.6 π|65, 56 ἃ ΠΟΡ5 ᾿ρ5]5 ἀϊσαπηῦς : μὲ 

νἱάἀοίμν δίατε, υἱάφαί πὸ σαάαϊ (1. ὕον. 10. 19). Νᾷ ἀσδρ6- 
ΤΟΠΙ5, 4ἱ ρΓοβίγαιΐ ᾿ΔΟΘΠΙΒ, 58 ἀἰξζαπιυβ : Ναηι- 
γιϊα φιὴ εααὶϊ, ποπ τοδιιτγαοι 7 ({6γ. 8. 4). ᾿απὶ πὶ μγυ}1] 
υΐ διὰ ἰρδυπὶ οα}} νοῦ ὁ] Δδοοη ἀοΓϑηϊ,, 4αὶ ραιοη- 
{12Π| πηλϑ4π| 6. ἢ} ΠΡ πὶ,, ἀδϑογίαπι οσουρανογαπὶ, 
Π}.Ϊ]ΟΓῈ ΠῚ Π6 ἰῃ 80Π)η}5 αι ἀθ πὶ ν άδγϑηϊ, ὃχ ρόττα 

παρ σοπιῖϊα συμ ᾽Δηί4) σιπιῖ, δἱ ἰη ἱρϑῦπι ποηυϊιῖος 

θλγλι ραπὶ ἀσ]6 οι ; 41} σου τα ὁχ δούσπι ΑΓΔ ΓΟ 'π 

ΘΟ ]π|Ὲ δϑοομάσγυηιϊ,, αἴσιιθ ἃ δ06ηΔ οἵ ΟΥΟ Θϑῖι4 δὰ 

ΔΉ ΘΟ ΟΠ Υἱϊπὶ σοηνογοὶ 8η|: ἰδηϊδιηᾳι υἱγίυίοι 

Οα θυδγυπὶ,, υἱ ἀκ) Π)0}1 85 Ρ6ΙΙοΓοηΐ, πη! !Δηυ6 4118 
δἰ}}}}} δίσπα δάσγοι!:. 5 Ἔἐχϑῃρ 5 ρθη δυηὶ δογὶ- 
Ρίυγα,, ρΙοηᾶ ἰιοπιίπτιηι Υἱίϑ. 74π| [ὉΓΠπΙ οὶ! 6] πιο} } 6 5 
Μυη οἰ ΘΟ ΠῚ ΟΓᾺ ΟΟΠΡΓΙηυηϊ, αυἱ ἀΐουηι πι4]}}1121π 

6556 ἱπ)ηηοίαη), αἶα 00}1 ΓΟ δρθηῖ68, οἱ δογιιπὶ αεὶ 

Υἱγίαι! Ορογλι ἀγα νο]Ποηΐ πιδῆυ5 αἰδϑοϊνθηῖοδ., νῖ- 

1ΔΠ|4116 Οπιπαπ δγδγίθηϊθβ. Νδη) αυΐ ᾿ς ρογϑιδύογα 

ΘΟΠΔΉΓ, ΠΟ {{|0Γ8 [Δ ηϊπΠπ| ροϑδυμπηάδηϊ; δοἀ6 ργΡ- 

5618 ΠΌΟ4υ6 ΡΓῸ ΥἹΓ}}} 805 ὄθαιδ νοῦῖυπηῖ. Ουοπηοάο 

ΘΟ) ἶπὶ ἰῃ ποαυϊἶὰ νἰνθης αυϊδρίαπι,, υἱγίυ!! ΟΌΘΓΔ1 

ἄἀἄλγο ιιιάδαι, δἱ 86 δὰ {111πΠῚ γαυθγίθγα πὸ ροβϑᾶ 
Ρυΐοι, 5] ποὴ ογδάλι δὸ ἰῃ πιο]υ5 μ0586 πιυ ίατὶ ἢ ΝΆ 

δὶ Πυη6, βίης υ5 ἰορίθυ5, νά οεἷ5 Ξυρρ ἰοἰ5, ργορο- 

δἰ σἰοτία, 4ι5 ΤῊ} 108 ΟΧΟΙΔΓ6 Ῥοβϑὶ! ; σαπι οἱ 56- 

Ἰιδη) δχϑρϑοίδίαγ, οἱ γοσηῦπ) ργοιη τ λίπΓ, οὐ] ᾿πῈ- 

ΡΡοΟ δὶ ἀδίίσσογα, ὕοηἱ ἰαυύίθυ5 ΠῚ οἰ γ, νἷσ 4] - 

Ρίαπι νοὶ! νἰγία}}5 ΘΌΘΟΓ65 δάϊγα : ἢ}}5 βυ]α! 5, φυϊὰ 

πη ροάϊαι χφιοηλίηιυ5 ΟΠ ροδϑυηι θαηι 

0. ὕμηι βαμεὶα οἱ {ΠΟΘ ῬΑ απριιδίαηι υἱανι ἵπδε- 

ἀοπάμιη. Ἐπεηιρίο θαυὶϊαϊς υἱσὶαπιίαπι, βαπεϊαηι εἰ Ρα;- 

πἰιοπίΐαηι ἀοσεηϊαγ.---- Ὑ ἰάΘη165 ἰἰΔητι6 ἰγαυ άοιη ποφυϊ- 

ἰἰδιθαυθ ἀϊδ᾽ο] οαπι., ᾿ρ905486 ποῦποη 608 4υΐ ἴαιϊ 

6565 βδίδίυο Γα βαίαζυηΐ, δάνογθα δϑ} ἶγο, οἱ σοπΓαΓΙἃ 
Ιου ἰδοῦ 08 Θχίσγηόγαηι, οἱ Πεὶ ὅ ογϑοι 15, οἱ παῖα γα 

γΔΠ οἰ ἰ 8, οἱ σοι πλυ ὈΠΊηΪ πὶ Ορὶ θη, ὑΔγραγὶς, 

οἱ δογι}:5, οἱ ΤΊ ιγδοίθυβ, φαπιυπΊ]υ8 οἰ ογὶ5 ΠΟΙ.  ἷ- 

νυ, νἱχίΙαπυ5, αἸ]6 61}, οἴχαθ 1}}Π}|85. οἰπηὶθη5 να]6 ἀ- 

ὁδηῖ65, ἰποδάλπιυβ Ρ6Ρ Δηζυδίλη) Υἱϑιη οαπὶ Πάιεῖδ 

οἱ {ἰππΓ6  οὐπὶ {ἰππΓ6 συ! θην, οὐ γα ρ 8 αἰγΐε - 

4ι6 ρΡοδία ; εὐπὶ ἢάἀυοῖα ν6γο, οὐ ἀσσδηι νἱ Ζύβυηι. 

[1 Γ ἀραπιυβ δοῦν 86 Υἱρὶ!65. Ναιν 5 υοὶ ραιμίαμι 
φυΐβ ἀοτιπίιοι, οἰδιίη ε6 μυοῖμίιοι ὅμι, Νὸπ δμὶπὶ 

5.Π}115 μογίοοιογα5 θανιάθ, 41] οχ ρᾷγνα πορ!σοηα 
“ἴῃ ρασοαιὶ Ὀαγαι γυηι γι, 56 δἰ διγιοχίς. Νἧἅ 
ἜΥΩΟῸ ραςοδηίοιη 50]11η} Γοβρίοἶα8, 56 ἀ οἰΐλπὶ ραοοϑἔιηι 

ΔΙΪαΘπίοιῃ. ΝΟ δηΐπὶ ἰά60 ἰΔμλιπὶ ἔπος ἢ) δλογὶα βεγὶ- 
Ρία εἐβί, υἱ Ἰαρϑιιπὶ Γοϑρ οἶδ5, 564 ιυἱἱ δ γχοπίδπν ΠλΐΓΘ- 

Τὶβ : ὧἱ ἀἶδοῶ5 ροβ[ ἰάρϑουν, υοιἋο γοδυγζογα 

ορογίδαξ. Ουσπ)δαπιοίύυιη οηἷπὶ πηδαΐοὶ ργΑν! 5ϑίπιῖος 
πιοῦθο5 ἴῃ 10 6}}}5 ἀφοοτγίδυ!, δἴφυθ ᾿ἰἃ πιοάδησϊ 

4. ΑἸ ὶ, οἰιγϊ δἰ. 
οβῖ, δά Ἰἰογαπὶ : Ῥόγιηι ἡ 6 ΠΟ. γγαάϊοϊ (απίηι μἢ μος 

ἐδη6 : ἐεγαί δπΐπι κόπιο : ΟἸιγίϑίμς αἀμίδηι, μὶ οἰπημἶμο {εἰ: 
ἔμγαπι, ορογίϑις (ἀϊοίογμηι) σοπβγηιαϊίοπεπι ἐαλίϑεης. ἴ ὦ.- 
ἀ6 ρεἰοὶ Ἰπίογργοίθπι ἀΌΘΓΓΆ556 οὐ ΥΓΌ8, ὡς ἐνδεχόμε- 
νον, Τράάθτθ ογθαϊαὶ βοτῖθθπαο, δοεμπάμηι ἐπρίπηπι ἐπι, 
Ἀ158. ρ᾽ υγῖπιΐ ρτὸ ἄνθρωπος γὰρ ἣν, μαροηΐ, πρῶτος γὰρ ἣν, 
Θοἰἴυης 56η5ι:5 651, ἐγαί 6))1ι ῬΓΟΟΏΥΒΟΥ. οἷν Ααποὶῖ. πα }ὰ. 
δὰ Ἰοουπὶ ἔσιτ. 



5.) 

χαὶ μάλιστα αὐτοὺς ἔδαχνε. Δείξας γὰρ εἰς χόλπους 
ὄντας τῇ ἐπαγγελίᾳ καὶ τῇ ὑποσχέσει, τότε ἐξάγει. 
Εἶτα, ἐπειδὴ ἀπόφασις ἦν τὸ εἰρημένον, πιστοῦται αὐτὸ 
τῷ σημείῳ ὥσπερ οὖν καὶ τὰ σημεῖα ἀπὸ τῆς προῤ- 
ῥήσεως τῆς μετὰ ταῦτα γεγενημένης δείχνυσιν "5". 
Ὁ τοίνυν ἀπιστῶν τῇ ὑγιείᾳ τῇ γενομένῃ τῷ παιδὶ 

τότε, ἀπὸ τῆς προφητείας τῆς ἐξελθούσης σήμερον πι- 
στευέτω χάκχεϊνο "5, Καὶ γὰρ χαὶ ἡ προφητεία χαὶ πρὸ τῆς 
ἐχόάσεως ἀπὸ τοῦ σημείου τοῦ τότε δήλη πᾶσιν ἐγένετο. 
Διά τοι τοῦτο πρότερον ταῦτα προαναφωνήσας, τότε τὸν 
παραλελυμένον ἀνέστησεν, ἵνα τὰ μέλλοντα ἀπὸ τῶν 
παρόντων πιστώσηται, χαὶ τὸ ἔλαττον ἀπὸ τοῦ μείζονος. 
Τὸ μὲν γὰρ ἐναρέτους ἀπολαύειν [5230] τῶν ἀγαθῶν, 
χαὶ τοὺς ἐναντίους τὰ λυπηρὰ ὑπομένειν, οὐδὲν ἀπειχὸς, 

ἀλλὰ δ᾽ χατὰ λόγον χαὶ χατὰ ἀχολουθίαν νόμων ἐγίνετο " 
τὸ δὲ παρειμένον σφίγξαι, χαὶ νεχρὸν ἀναστῆσαι, μεῖζον 
ἣ χατὰ φύσιν ἦν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως εἰς τὸ μέγα τοῦτο καὶ θαυ- 
μᾶστον. οὗ μιχρὸν χαὶ ὁ ἑχατοντάρχης συνεισηνεγχεν " 
ὅπερ οὖν χαὶ ὁ Χριστὸς δηλῶν ἔλεγεν " “Ὕπαγε, καὶ ὡς 
ἐπίστευσας γεγηθήτω σοι. Εἶδες πῶς ἀνεχήρυξεν 5 
ἣ τοῦ παιδὸς ὑγίεια καὶ τὴν τοῦ Χριστοῦ δύναμιν, καὶ 
τὴν τοῦ ἑχατοντάρχου πίστιν, χαὶ τὸ μέλλον ἐπιστώ- 
σατο ; Μᾶλλον δὲ πάντα ἐὴν τοῦ Χριστοῦ δύναμιν ἀνεχή- 
ρυττεν. Οὐδὲ 88 γὰρ τὸ σῶμα διωρθώσατο μόνον τοῦ 
παιδὸς, ἀλλὰ χαὶ τὴν τοῦ ἐχατοντάρχου ψυχὴν εἰς τὴν 
πίστιν διὰ τῶν θαυμάτων αὐτὸς δ᾽ ἐφειλχύσατο. Σὺ δὲ 
μὴ τοῦτο σχόπει μόνον, ὅτι οὗτος ἐπίστευσε, χαὶ ὅτι 
ἐχεῖνος ἰάθτ, ἀλλὰ χαὶ τὸ τάχος θαύμασον. Καὶ γὰρ 
τοῦτο δηλῶν ὁ εὐαγγελιστὴς ἔλεγε “ Καὶ ἰάθη ὁ παῖς 
αὑτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐχείνῃ" ὥσπερ οὖν χαὶ ἐπὶ τοῦ λεπροῦ 
εἶπεν, ὅτι Εὐθέως ἐκαθαρίσθη. Οὐδὲ γὰρ τῷ θεραπεύειν, 
ἀλλὰ χαὶ τῷ παραδόξως τοῦτο ποιεῖν, χαὶ ἐν ἀχαρεῖ 
ῥοπῇ, τὴν δύναμίν ἐπεδείχνυτο. Καὶ οὐ ταύτῃ μόνον 
ὠφέλε:, ἀλλὰ καὶ τῷ συνεχῶς ἐν τῇ τῶν θαυμάτων ἐπι- 
δείξει τοὺς περὶ τῇ: βασιλείας παρανοίγϑειν λόγους, χαὶ 
πάντας ἐφέλχεσθαι πρὸς αὐτήν 55, Καὶ γὰρ οὗς ἐχθάλ- 
λειν ἠπείλει, οὐχ ἵνα ἐχδάλῃ ἠπείλει, ἀλλ᾽ ἵνα τῷ φόδῳ 
πρὸς αὐτὴν διὰ τῶν ῥημάτων ἐπισπάσηται. Εἰ δὲ 
μηδὲ "5 ἐντεῦθεν ἑχέρδαναν, αὐτῶν τὸ ἔγχλημα ἅπαν, καὶ 
πάντων τῶν τὰ τοιαῦτα νοσούντων. Οὐδὲ γὰρ ἐπὶ ἸἾου- 
δαΐίων μόνον τοῦτο συμδὰν ἴδοι τις ἂν, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν 
πιστευσάντων. Καὶ γὰρ ὁ Ἰούδας υἱὸς βασιλείας ἦν, καὶ 

ἤχουσε μετὰ τῶν μαθητῶν, Ἐπὶ δώδεκα θρόνους καθιδῖ- 
σθε, ἀλλὰ γέγονεν υἱὸς γεέννης " ὁ δὲ Αἰθίοψ, βάρδαρος 
ἄνθρωπος 5" ὧν, καὶ τῶν ἀπὸ ἀνατολῶν χαὶ δυσμῶν, μετὰ 
᾿Αδραὰμ χαὶ Ἰσαὰχ χαὶ Ἰαχὼδ ἀπολαύσεται τῶν στε- 
φάνων. Τοῦτο καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν γίνεται νῦν. Πολλοὶ γὰρ 

ἕπονται, φησὶ, πρῶτοι ἔσχατοι, χαὶ ἔσχατοι "δ πρῶτοι. 
Τοῦτο δὲ λέγει, ἵνα μήτε ἐχεῖνοι ῥᾳθυμῶσιν, ὡς οὐ 
δυνάμενοι ἐπανελθεῖν, μήτε οὗτοι θαῤῥῶσιν, ὡς ἑστῶτες. 
Τοῦτο χαὶ ὁ Ἰωάννης ἄνωθεν προαναφωνῶν ἔλεγε" 
Δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν «λίθων τούτων ἐγεῖραι τέχνα 
τῷ ᾿Αδραάμ. ἔπειδὴ γὰρ τοῦτο ἔμελλε γίνεσθαι, προανα- 
χκηρύττεται πόῤῥωθεν, ὥστε μηδένα τῷ ξένῳ τοῦ πράγ- 
ματος θορυδηθῆναι. ᾿Αλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν ὡς ἐνδεχόμενον 
αὐτὸ λέγει" πρῶτος 5 γὰρ ἦν " ὁ δὲ Χριστὸς ὡς πάντως 
ἐσόμενον, τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων ἀπόδειξιν παρέχων. 

ΝΒ χρῖς ἃν Ἐ; γεγενημένα ὃ. Ο. δ. 5 χἀχείνῳ Ὁ. 
Εἀὰ. " ' Οὐ ΒΕ 4. 5" αὐτὸς] σῦτον Ἀἢ ὦ ἐπ 
Α. Ε΄. 5. μηδὲ] μὴ Α. μηδὲν μα . ἐχέ 
ὧν Ὁ. " οἱ ἔσχατοι (. ἢ. ὙΚΟΝ ἐλεγεν ἽΝ 

εὐ ὅ.ν]}. εἰδότες. Μοπίε ἡ θη “5 χαὶ] δα ἀπὸ Βαά. 
Ἐκλά. "5" Συνιδόντες ΜΟΥ. τοίνυν] Τὸν Ὁ ΡΕ. 
δ΄. φρονοῦσι Α. Ε. ΝΟῊ ΘΧρτγοδβογιηϊ [πίεΓρρ. 

Ρατμοι, ἀκ. {{ὉῦΠ}Π1] 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΕΌΜ ΠΟΝῚῚ.. ΧΧΥΪ. 41. ΧΧΥΙ!.. 

5) ἀλλὰ] 8ἀἀ. χαὶ Ε΄. Ρ. ρΡ. ἐγένετο Βαϊ]. 

κέρδαν ὑπ ἐρδαινον (. ἢ. νον χέρδαινον 
ἂν πρῶτος] ϑίς 66. Ατηι. εἰ οοἀά. ἄνθ 

49 ΠΘΙ͂ΚΟΝ. Ὅτι οὐ δεῖ μέχρι τέλου: ἐδ εἶν τὸν ἑστῶτα, ὠὐβῳ ἀπογινώσχειν ἑαυτὸν τὸν 
4) δόξης τῇ 

46 Θεοῦ] ϑ8ὶς 

οδθ 

ε΄. 56 Μὴ τοίνυν θαῤῥῶμεν οἱ ἑστῶτες, ἀλλὰ λέγωμεν 

ἑαυτοῖς " Ὁ δοχῶν ἑστάναι, β1λεπέτω μὴ πέσῃ" μηδὲ 
ἀπογινώσχωμεν οἱ χείμενοι, ἀλλὰ λέγωμεν ἑαυτοῖς " Μὴ 
ὃ πίπτων οὐχ ἀνίσταται ; Καὶ γὰρ πολλοὶ εἰς αὐτὴν τοῦ 
οὐρανοῦ τὴν χορυφὴν ἀνελθόντες, χαὶ πᾶσαν τὴν χαρτε- 
ρίαν ἐπιδειξάμενοι, [521] χαὶ τὰς ἐρήμους χατειληφότες, 
χαὶ οὐδὲ γυναῖχα ὄναρ ἰδόντες 5', ῥᾳθυμήσαντες μιχρὸν 
ὑπεσχελίσθησαν, χαὶ πρὸς αὐτὸ ἦλθον τῆς χαχίας τὸ 

βάραθρον. Ἕτεροι δὲ πάλιν ἐχεῖθεν πρὸς τὸν οὐρανὸν 
ἀνέδησαν, χαὶ ἀπὸ τῆς σχηνῆς χαὶ 5“ τῆς ὀρχήστρας 
πρὸς τὴν ἀγγελιχὴν μετετάξαντο πολιτείαν " χαὶ τοσαύ- 
τὴν ἐπεδείξαντο τὴν ἀρετὴν, ὡς δαίμονας ἀπελάσαι, χαὶ 
πολλὰ ἄλλα σημεῖα τοιαῦτα ἐργάσασθαι. Καὶ τούτων 
μὲν πλήρεις εἰσὶν αἱ Γραφαὶ, πλήρης δὲ ὁ βίος τῶν πα- 
ραδειγμάτων ἡμῖν. Καὶ πόρνοι χαὶ μαλαχοὶ τὰ Μανι- 
χαίων ἐμφράττουσι στόματα, οἵ τὴν χαχίαν ἀχίνητον 
εἶναί φασι, τῷ διαθόλῳ τελούμενοι, χαὶ τὰς τῶν σπου- 
δάζειν βουλομένων χεῖρας ἐχλύοντες, καὶ τὴν ζωὴν ἅπα- 
σαν ἀνατρέποντες. Οἱ γὰρ ταῦτα πείθοντες, οὐ πρὸς τὰ 

μέλλοντα παραδλάπτουσι μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐνταῦθα πάντα 
ἄνω καὶ χάτω ποιοῦσ!, τό γε αὐτῶν μέρος. Πότε γὰρ 
ἐπιμελήσεταί τις ἀρετῖις τῶν ἐν χαχίᾳ ζώντων, ὅταν 
ἀδύνατον τὴν πρὸς ἐχείνην ἐπάνοδον εἶναι νομίζῃ, καὶ 
τὴν ἐπὶ τὸ βέλτιον μετσδολήν ; Εἰ γὰρ νῦν, χαὶ νόμων 
ὄντων, χαὶ χολάσεων ᾿πειλημένων, καὶ δόξης τοὺς πολ- 
λοὺς ἐχχαλουμένης 5", καὶ γεέννης προσδοχωμένης. χαὶ 
βασϊλείας ἐπηγγελμένης, χαὶ τῶν χαχῶν ὁὀνειδιζομένων, 
χαὶ τῶν καλῶν ἐγχωμιαζομένων, μόλις αἱροῦνταί τινες 
τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς ἱδρῶτας " ἂν ταῦτα πάντα ἀνέλῃ;» 

εἰ τὸ χωλύον πάντα 5" ἀπολέσθαι χαὶ διαφθαρῆναι ; 
ς΄. Συνειδότες “δ τοίνυν τὴν χαχουργίαν τὴν διαδολιχὴν, 

καὶ ὅτι χαὶ τοῖς ἔξω νομοθέταις, χαὶ τοῖς τοῦ θεοῦ “5 

χρησμοῖς, χαὶ τοῖς τῆς φύσεως λογισμοῖς, καὶ τῇ χοινῇ 

πάντων ἀνθρώπων δόξῃ, χαὶ βαρόάροις, καὶ Σχύθαις, 
χαὶ Θρᾳξὶ, χαὶ πᾶσιν ἁπλῶς ἀπεναντίας οὗτοι χαὶ οἱ τὰ 
τῆς εἱμαρμένης δόγματα νομοθετεῖν ἐπιχειροῦντες "7 
νήφωμεν, ἀγαπητοὶ, χαὶ πᾶσιν ἐκείνοις ἐῤῥῶσθαι εἰπόν- 
τες, ὁδεύωμεν διὰ τῆς στενῆς ὁδοῦ, χαὶ θαῤῥοῦντες, καὶ 

δεδοιχότες “ δεδοιχότες μὲν, διὰ τοὺς ἑχατέρωθεν 
χρημνούς “ θαῤῥοῦντες δὲ, διὰ τὸν προηγούμενον ἡμῶν 
Ἰησοῦν. Ὁδεύωμεν νήφοντες χαὶ ἐγρηγορότες. Κἂν γὰρ 
μιχρόν τις ἀπονυστάξῃ, χατηνέχθη ταχέως. Οὐ γάρ 
ἐσμεν ἀχριδέστεροι τοῦ Δαυΐδ, ὃς μιχρὸν ὀλιγωρήσας 
πρὸς αὐτὸ χατεχρημνίσθη τῆς ἀμαρτίας τὸ βάραθρον. 
᾿Αλλ᾽ ἀνέστη ταχέως. Μὴ τοίνυν ὅτι ἥμαρτεν ἴδῃς μόνον, 
ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ τὴν ἁμαρτίαν ἀπενίψατο. Διὰ γὰρ τοῦτο 
τὴν ἱστορίαν ἐχείνην ἀνέγραψεν, οὐχ ἵνα πεσόντα θεάσῃ, 
ἀλλ᾽ ἵνα ἀναστάντα θαυμάσῃς " ἵνα μάθῃς, ἐπειδὰν πέ- 
σῃς, πῶς ἀνίστασθαι χρή. Καθάπερ γὰρ οἱ ἰατροὶ τῶν 
νοσημάτων τὰ χαλεπώτατα ἐχλεγόμενοι ταῖς βίθλοις 
ἐγγράφουσι, καὶ τῆς τοιαύτης διορθώσεω; τὴν μέθοδον 
διδάσχουσιν, ἵνα ἐν τοῖς μείζοσι γυμνασάμενοι, ῥᾳδίως 
τῶν ἐλαττόνων περιγένωνται" οὕτω δὴ χαὶ ὁ Θεὸς τὰ 
μέγιστα τῶν ἁμαρτημάτων εἰς μέσον ἤγαγεν, ἵνα χαὶ οἱ 
τὰ μικρὰ πταίοντες [522] δι᾿ ἐχείνων ῥᾳδίαν τὴν τούτων 
διόρθωσιν εὕρωσιν. Εἰ γὰρ ἐχεῖνα ἔσχεν ἴασιν, πολλῷ 

μᾶλλον τὰ ἐλάττονα. Ἴδωμεν τοίνυν πῶς χαὶ ἢῤῥώστησς, 

δ ΡΡν  τγρανης ὡς, μα ἐγξρηνν αὐτὴν] ἀρετὴν Ε΄. αὐ εεἴρειηι ας. Μοὸχ ἐχ 
τ Ὁ. ἽἹ ἄνθρωπος οὔ. Ἔ. ἄνθ. βάρι 

πος Καὰ. οἱ ἌΛΓΕ 6ο. 
ν πεπτωχότα..Α. 5 ΑΠ] 

τοὺς πολλοὺς διεγειρούσης (. Ὁ. Ε. “ τὰ πάντα 
δια. δἰ γεγβ8. οοήΐςε8 Χριστοῦ, “7 ἐπιχειροῦντες] 
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“ξως χαὶ ἀνέστη ταχέως ὁ μαχάριος ἐχεῖνος. Τίς οὖν τῆς 

ἀῤῥωστίας ὁ τρόπος ἦν; Ἐμοίχευσε χαὶ ἐφόνευσεν. 
Οὐδὲ γὰρ ἐγχαλύπτομαι λαμπρᾷ ταῦτα ἀναχηρύττων τῇ 
φωνῇ. Εἰ γὰρ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐχ ἐνόμισεν αἰσχύνην, 
ταύτην ἀναθεῖναι πᾶσαν τὴν ἱστορίαν, πολλῷ μᾶλλον 
οὐδὲ ἡμᾶς συσχιάξειν χρή. Διόπερ οὐ μόνον αὐτὰ ἀναχη- 
ρύττω, ἀλλὰ χαὶ ἕτερον προστίθημι. Καὶ γὰρ ὅσοι ταῦτα 
κρύπτουσιν, οὗτοι μάλιστα τὴν ἀρετὴν σνσχιάζουσι τὴν 
ἐχείνου" χαὶ ὥσπερ οἱ τὸν πόλεμον σ'γῶντες τοῦ Γολιὰθ 

οὐ μικρῶν αὐτὸν ἁποστεροῦσι στεφάνων, οὕτω χαὶ οἱ 
ταῦττν παρατρέχοντες τὴν ἱστορίαν. Αρα οὐ δοχεῖ πα- 
ράδοξον εἶναι τὺ λεγόμενον ; Οὐχηῦν ἀναμείνατε μικρὸν, 
χαὶ τότε εἴσεσθε ὅτι διχαίως ταῦτα ἡμῖν εἴρηται, Διὰ 
γὰρ τοῦτο αὔξω τὸ ἁμάρτημα, χαὶ παραδοξότερον ποιῶ 

τὸν λόγον, ἵνα ἐκ πλείονος τῆς “ περιουσίας τὰ φάρμαχα 
χατασχευάσω. Τί οὖν ἐστιν ὃ προστίθημι ; Τὴν ἀρε- 
τὴν 53 τοῦ ἀνδρός " ὃ μεῖζον ποιεἴ χαὶ τὸ ἔγχλημα. Οὐ γὰρ 
ὀληίως πάντα ἐπὶ πάντων χρίνεται" Δυνατοὶ γὰρ, φησὶ, 
δυνατῶς ἐτασθήσονται" καὶ, Ὁ εἰδὼς τὸ θέλημα τοῦ 

κυρίου αὐτοῦ, καὶ μὴ ποιῶν 15, δαρήσεται πο.1.1άς. 

“Ὥστε ἡ πλείων γνῶσις πλείονός ἐστι χολάσεως ὑπόθεσις. 
Διὰ δὴ τοῦτο ὁ ἱερεὺς τὰ αὐτὰ τοῖς ἀρχομένοις ἀμαρτά- 
νων, οὐ τὰ αὑτὰ πείσεται, ἀλλὰ πολλῷ 7; χαλεπώτερα. 
Τάχα ὁρῶντες τὴν χατηγορίαν αὐξανομένην, τρέμετε 
χαὶ διδοίχατε, χαὶ θαυμάζετέ μὲ ὡς χατὰ χρημνῶν ἐρχό- 
μενον. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ οὕτω θαῤῥῶ ὑπὲρ τοῦ διχαίον, ὅτι χαὶ 

περαιτέρω πρόειμι" ὅσῳ γὰρ ἂν αὔξω 7" τὸ ἔγχλημα, 
τοσούτῳ μᾶλλον δεῖξαι δυνήσομαι τὸ ἐγχώμιον τοῦ Δαυΐδ. 
Καὶ τί τούτων πλέον ἔστι, φησὶν, εἰπεῖν ; Πάνυ γε πλέον. 

“Ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τοῦ Κάϊν οὐ φόνος μόνον τὸ γενόμενον 
ἦν, ἀλλὰ χαὶ πολλῶν φόνων χεῖρον " οὐ γὰρ ἀλλότριον, 
ἀλλ᾽ ἀδελφὸν, χαὶ ἀδελφὸν 13 οὐχ ἠδιχηχότα, ἀλλ᾽ ἡἠδιχη- 
μένον ἐφόνευσεν, οὐ μετὰ πολλοὺς φονέας, ἀλλὰ πρῶτος 

τὸ μύσος εὑρών οὕτω δὴ χαὶ ἐνταῦθα οὐ φόνος ἦν μό- 
γον τὸ τόλμημα" οὐ γὰρ ὁ τυχὼν ἦν ἀνὴρ ὁ πεποιηχὼς, 
ἀλλὰ προφήτης " χαὶ οὐ τὸν ἠδικηχότα, ἀλλὰ τὸν ἠδιχη- 
μένον ἀναιρεῖ" χαὶ γὰρ ἡἠδίχητο ἐν τοῖς χαιρίοις, τῆς 
γυναιχὸς ἁρπαγείσης " ἀλλ᾽ ὅμως μετ᾽ ἐχεῖνο χαὶ τοῦτο 
προσέθηχεν. Εἴδετε πῶς οὐχ ἐφεισάμην τοῦ διχαίου - 
πῶς οὐδὲ μεθ᾽ ὑποστολῆς τινος εἶπον τὰ πεπλημμδ- 
ληυένα αὐτῷ ; ̓Αλλ ὅμως οὕτως ὑπὲρ τῆς ἀπολογίας 

θαῤῥῶ, ὅτι μετὰ τοσοῦτον ὄγχον τοῦ ἁμαρτήματος ἑδου- 
λόμιην παρεῖναι χαὶ Μανιχαίους τοὺς μάλιστα ταῦτα 
κωμῳδοῦντας, χαὶ τοὺς τὰ Μαρχίωνος νοσοῦντας, ἵνα ἐκ 
περιουσίας αὐτῶν ἐμφράξω τὰ στόματα. [225] Ἐχεῖνοι 
μὲν γὰρ λέγουσιν, ὅτι ἐφόνευσε χαὶ ἐμοίχευσεν" ἐγὼ δὲ 
οὐ τοῦτο λέγω μόνον, ἀλλὰ χαὶ διπλοῦν τὸν φόνον ἀπ- 

ἐφηνα, ἀπό τε τοῦ ἠδιχημένου, ἀπό τε τῆς ποιότητος τοῦ 
προσώπου τοῦ πεπλημμεληχότος, 

ζ΄, Οὐ γάρ ἔστιν ἴσον Πνεύματος ἀξιωθέντα, καὶ 
«οσαῦτα εὐεργετηθέντα, χαὶ τηλιχαύτην ἐσχηχότα παῤ- 
ῥηπίαν, καὶ ἕν ἡλικίᾳ τοιαύτῃ τοιαῦτα τολμᾷν, χαὶ τού- 
τῶν πάντων χωρὶς τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιεῖν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως καὶ 
ταύτῃ μάλιστα θαυμαστός ἐστιν ὁ γενναῖος ἐχεῖνος ἀνὴρ, 
ὅτι εἰς αὑτὸν τὸν πυθμένα τῆς χαγχίας χαταπεσὼν, οὐχ 

ἀνέπεπτεν, οὐδὲ ἀπέγνω, οὐδὲ ἔῤῥιψεν ἑαυτὸν ὕπτιον, 

“6 τῆς οηγ. Ε. 543. Ἢ ἀρετὴ α Ε΄. ὁ ποιήσας Ε΄, 

5. ΦΟΑΝΝΙΘ ΟΠΑΎΒΟΒΤΟΜΙ ΑΒΟΠΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

τι τὰ πολλῷ Εη4. 73 αὐξέσω Ε΄. ἂν οη!. (. 

5.3 

οὕτω παρὰ τοῦ διαθόλου χαιρίαν λαδὼν πληγὴν, ἀλλὰ 
ταχέως, μᾶλλον δὲ εὐθέως, χαὶ μετὰ πολλῆς τῆς σςφοδρό- 
τῆτος χαιριωτέραν ἔδωχεν ἣ ἔλαδε τὴν πληγήν. Καὶ 
ταὐτὸν γέγονεν, οἷον ἂν εἰ ἐν πολέμῳ χαὶ παρατάξει βαρ- 
θάρου τινὸς εἷς ἀριστέως χαρδίαν ἐμπήξαντος δόρυ, ἣ 
χατὰ τοῦ ἥπατος ἀφέντος βέλο:, χαὶ δεύτερον τῷ προ- 
τέρῳ τραῦμα προσθέντος ἴ" ἐχείνον χαιριώτερον, πεσὼν 
καὶ αἵματι πολλῷ περιῤῥεόμενος πάντοθεν ὁ τὰς χαλεπὰς 
ταύτας λαθὼν πληγὰς, χαὶ ἀνασταΐη ταχέως, χαὶ δόρυ 

χατὰ τοῦ τοξεύσοντο; ἀφεὶς νεχρὸν ἐπὶ τοῦ πεδίου δεί- 
ξειεν εὐθέως. Οὕτω δὴ χαὶ ἐνταῦθα, ὅσῳ ἂν μείζονα 
εἴπῃς τὴν πληγὴν, τοσούτῳ θαυμαστοτέραν δειχνύεις 
τοῦ πληγέντος τὴν Ψυχὴν, ὅτι ἴσχυσε μετὰ τὸ χαλε- 
πὸν τοῦτο τραῦμα καὶ ἀναστῆναι, χαὶ στῖνα!: ἐν 
αὐοῷ τῷ τῆς φάλαγγος μετώπῳ, χαὶ τὸν τρώσαντα 
χατενεγχεῖνν. Τοῦτο δὲ ἠἡλίχον ἐστὶν, ἴσασι μάλιστα 
ὅσοι χαλεπαῖς περιπίπτουσιν ἁμαρτίαις. Οὐ γὰρ οὕτω 
γενναίας χαὶ νεανιχῆς ἔστι ψυχῆς ὀρθὰ βαδίζειν χαὶ 
διόλου τρέχειν 15 (ἔχει γὰρ ἡ τοιαύτη 15 συνοδοιπόρον 
τὴν ἀγαθὴν ἐλπίδα, ἀλείφουσαν, διεγείρονσαν, νευρουδαν, 
προθυμοτέραν ἐργαζομένην), ὡς τὸ μετὰ τοὺς μυρίους 

στεφάνους καὶ τὰ πολλὰ τρόπαια χαὶ τὰς νίχας, τὴν 

ἐσχάτην ὑπομείνασαν 171 ζημίαν, δυνηθῆνα: πάλιν ἐπιλα- 
ὀέσθαι τῶν αὐτῶν δρόμων. Καὶ ἴνα σαφέστερον ὃ λέγω 
γένηται, χαὶ ἕτερον τοῦ προτέρου οὐδὲν ἔλαττον παρα- 
δείγματος εἰς μέσον ὑμῖν ἀγαγεῖν πειράσομαι. Ἐννόη- 
σον γάρ μοί τινα χυδερνήτην μυρία διαλαθόντα πελάττ, 
μετὰ τὸ τὴν θάλα:τσαν διαπλεῦσαι ἅπασαν, μετὰ τοὺς 
πολλοὺς χειμῶνας χαὶ τοὺς σχοπέλονυς χαὶ τὰ χύματα, 
πολὺν ἔχοντα τὸν 15 φόρτον, ἐν αὑτῷ χαταποντιζόμενον 
τῷ στόματι τοὺ λιμένος, χαὶ γυμνῷ μόλις τῷ σώματι τὸ 
χαλεπὸν τοῦτο διαφυγόντα ναυάγιον πῶς πρὸς τὴν 

θάλασσαν διαχεῖσθαι εἰχὸς, χαὶ τὴν ναυτιλίαν, χαὶ τοὺς 
τοιούτους πόνους: ἾΑρα αἱρήσεταί ποτε ὁ τοιοῦτος, εἰ 
μὴ σφόδρα γενναίας δ᾽ εἴη ψυχῆς, αἰγιαλὸν ἰδεῖν, ἣ 
πλοῖον, ἣ λιμένα ; Οὐχ ἔγωγε οἶμαι " ἀλλ᾽ ἐγκαλυψάμενος 
χείσεται, νύχτα τὴν ἡμέραν ὁρῶν, χαὶ πρὸς πάντα ἀςξ- 
ἀγορεύων." χαὶ μᾶλλον αἱρήσεται προσαιτῶν ζῆν, ἣ τῶν 
αὐτῶν ἅψασθαι πόνων. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὁ μαχάριος οὗτος 
τοιοῦτος ᾿ ἀλλὰ τοιοῦτον νανάγιον ὑπομείνας, μετὰ τοὺς 

μυρίους πόνους χαὶ ἱδρῶτας 8' ἐχείνους, οὖκ ἔμεινεν 
ἐγχεχαλυμμένος, [684] ἀλλὰ χαὶ τὸ πλοῖον χαθεΐλχυτ:ε, 
χαὶ τὰ ἱστία πετάσας, καὶ τὸ πηδάλιον μεταχειρέσας, 
τῶν αὐτῶν ἅπτεται δ" πόνων, χαὶ πλείονα τὸν πλοῦτον 

εἰργάσατο πάλιν. Εἰ δὲ τὸ στῆναι θαυμαστὸν οὕτω 5", 
χαὶ τὸ μὴ κεῖσθαι διόλου πεσόντα, τὸ χαὶ δ' ἀναστῆναι 
καὶ τοιαῦτα ἐργάσασθαι, πόσων οὐχ ἂν εἴη στεφάνων 
ἄξιον ; Καίτοιγε πολλὰ ἣν τὰ εἰς ἀπόγνωσιν αὐτὸν ἐμ-- 

θάλλοντα " χαὶ πρῶτον, τὸ μέγεθος τοῦ ἁμαρτήματος " 
δεύτερον, τὸ μὴ ἐν προοιμίοις τῆς ζωῆς, ὅτε καὶ πλείους 
αἱ ἐλπίδες, ἀλλὰ πρὸς τῷ τέλει ταῦτα παθεῖν. Οὐδὲ γὰρ 

ὁ ἔμπορος ἀπὸ λιμένος ἐξελθὼν εὐθέως "᾽ χαὶ ναυάγιον 
ὑπομείνας, ὁμοίως ἀλγεῖ τῷ μετὰ μυρίας ἐμπορίας 
προσαράσσοντι σχοπέλῳ. Τρίτον, τὸ πολὺν ἤδη συνει- 
ληχότα πλοῦτον τοῦτο παθεῖν. Καὶ γὰρ οὐ μιχρὰ ἀπ- 
ἔχειτο αὐτῷ φορτία τότε" οἷον τὰ χατὰ τὴν πρώτην 

ἾΣ Ὑ ΘΓΒ καὶ ἀδελ- 
φὸν ἀόδιη! ἰμ οοἰὰ. Ὑογδο. οἱ Εαά. ἀπο Βόη. ὐμν ἴδιο η οὗ ἐπ ρὲ τὶηιὶδ Θχβίαγο ἰοβίοιυγ Μοῃίοί. οἱ οἱ εςενοάϊ 
Βίηϊ, αὐ (46 }}}π|8 οὐ! {1 ροββίπι 4ηδηὶ δή αἱ, Ἰοο Ἰπόυθῦα ΠΟΙ Υἱβι πὶ δι. ϑοίυβ Ε. χαὶ οὐχ ἧδικ. "δυεῖ. ἧ" 
προστιθέντος Ε, 715 δὶς οοάμ, οἱ Ατην. δὲ διθ γο ναάα8, ἰ6Υ (πππὶ [οἰϊεὶ σμγειι ρεγβεῖας αο. Ἐἠοθδίοτ ὀρθὰ 
αδίζοντα δι᾿ ὁδοῦ προτρέχειν. 75 ὁ τοιοῦτος οἱ Ρ. Ρ. προθυμότερον [-(ἰὰ. Ηοο οἰἰληι (;. ἢ. "7 ὑπομένοντα Ἐαϊά. 
δ μετὰ τὸ τοὺς Α. ΒΕ. 73 σὴν οι". Ε. 59 σφοδρᾶς χαὶ γενναίας Ὁ. ἡ ρα [ἢ εἴη Ψ. στεῤῥᾶς Α.Ε. 5, χαὶ τοὺς 
ἱδρῶτας Βαά. Ρ. Ρ. χεχαλυμμένος Α. (. ἢ. ΚΕ. 55 ἥπτετο Εδι|. πλείονα] δ. τῶν πρώτων ΕΜά. ἐοπίγᾶ οοἀά. εἰ 
(νο. 55 οὕτω ἀδαβὶ ἰῃ Βάι. 5" τὸ καὶ] καὶ τὸ Εαἀ. Ροβί οὕτω εἰς Ἰορίυν ἰῃ (, τὸ μὴ χεῖσθαι ὃ. π. καὶ ἀναςστἢ- 
γαι. Αἴοχ ἐργάζεσθαι 4. 3 εὐθέως ρμοβὶ ναυάγιον οΟΠ οι! θὰ, 
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ἡδἰ ποίαν ἃ] 105 ἀυσοηῖ, αἱ ἰθ πια]ογί 5 χογοϊαι!, 

ΠλΐΠΟΓ6Β τον Ρ ἀἢΠγ65 40 }}}}5 ΒΌΡΟΓΟΗΙ : 86 οἱ οι 
ἐγλν βϑἰπιὰ μόσοδια ἴῃ πηοάϊαμαη δ άυχὶ!, ὧἱὐ 4} ἧἦμ 

οχίσψυϊβ ἰϑρδὶ δόϑοιδ, ΘΟΓΙ ΠῚ ΘΧΟΙ}]0 [20] ΓΕ 

ομδηἀδηαὶ γαιομδιὴ ἱπνοηΐγεηί. 5 ΘὨΪΠῚ ΠΙΆ] ΟΥῚ ΓΟ- 
πο υπι Πα υδγυῖ, πη 0}10 [40] }Π}π|5 πιο 3. ΥἹἀσδηλυϑ 

ἰσὶ αν αυὰ ταιίοπα «ϑτγοίδνογι!., αυὰ να]οιυάίηοπὶ Γὸ- 

ΘΟΡΟΓΆΝΟΓΙ Υἱν 1116 θοδῖι5. Οι ἰσίίυνγ ποτ ϊ Γαΐ 

[εἰ ΜΘ Ιδῖι5 68ι, οἱ οοοἰά!. ΝΟη Θηΐπὶ ΥΘΓΟΟΥ 56 

σὴ γοοῦ ρυ] ἘΠ! ΓΟ. Νδη δἱ ϑρί γι 1115 ϑδποῖι8. ΠΟΙ 

ἴγρα οχἰβιηδν ὁ556, μϑης ἰοἴδη ἰ5᾽ογία Ρ0}}}}- 

Οὗγα, πλοῖο πη σία 05 {410 ΠΟ} Οὔδοῦγα γδίογγο (6- 

᾿εδιηυθ. Θπδργορίοῦ ποθὴ πιοο 6 ργαάΐοαθο, δβοὰ 

4 1᾿υὰ ΄συοᾳια αἰ ]είδιν. Ετοηΐ φυΐ ᾿ς ὀσου] δι, 

ΥἱΓὶ Πὰς νἱγία6πὶ Οὐδουϊαιιί : ἃ5. δἰεαιϊ |ἱ αυὶ 615 

οὐπὶ ΘΟ] 9 ρυβηδηὶ ἰδοιγοιί, ἢοπ οχίρυλπι ᾿ρϑὶ 
οὐ δη) Δα πηδγοιΐ, ρορηο (βοογοηῖ 4 ἰππς ἢ} ς 

δίογιπν ΗΓ: ΟΡ ΓΙ ΌΓΘηϊ. ΑἸ) ΓΘ νΟ δῖα ἰΠΟΧ5ρ6- 

οἰαίλι ἀἱοοῦ ὅ6ι, Δη{}|}Πυπὸ μγαδιοἰδηηὶ, οἱ 5016 15 

1058 'ἰκπῦς Ἰαγα ἴῃ πιράϊι πη ΓΟ 1556. [ἰ60 ΠΔΠ)Π7Π06 
Ῥοσοιίυμπι Δι 0} ΠΠἰΠπο.,. ἰἀφυδ πα χϑρυοίαῖα ἰοαιιθηαϊ ν)λ, 
εἴ ρδάγηδοᾶ ράγο οορίοβίοτγα. Ου ἰίλαιια μγορομο 

γιγιυιϊοι νἱνὶ ; Ἰὰ φυυ ργανίι5. ογποι, οἴ οῖι, Νοη 

ΟΠ ΡὼΓ 6δϑί ἴμ Ομ υ5 οἱ ΟἾΓΟ ΟΠ.65 ἴδ ἴῃ ΓΘ 

ἡιάϊοίυιι : Ῥοίοπίθ8 οἷ, ἰμαυ}}, μοίοη! 7 (ΟΥ̓πιόπία 

Ριμϊεπίαν (ϑαρ. θ. 7); 61, Ο μὲ πουΐϊ! υοἰπιλαίδιπα ἀονἰνὶ 

“μὲ, εἰ ΟΝ [οἷ ναρμίαυϊέ πε ἰς (1κιο. 13. 41). 1[τἃ- 
46. πι8}0Γ ΟΟφημ 10 1η4]ογὶβ Θοῖ οδυλᾶ Βυρρ 16]. [60 

ΒΆΘΘΓΙΪΟ5 ΙΝ ἴ ραγὶα, Δ|4:6 δι 1, Ἰμοἰἀϊι ροδοδία, 

0 μῶγθ5, δοιὰ 010 φσγανίογοβ ἀἈ0}1 ρα ηΔ8. Εοτῦ- 

[4556 ἀτμ} τπ6 γἱά δ δ δ ρ} Π ἀγο γί πθη., ἰγθη} 18 

εἰ (υγηνλιϊδ, οἱ π)|6 4υλϑὶ Ρ6Γ ργῳοὶ εἰ ἰποοάθη- 

ἐθηλ ΠἰΓΑηΪηΪ. Εξο γνογο ἰδηΐυμ οἶγοᾶ μιδ8ι1 νἱγίυ- 

(ἢ οἱ Ἰπουῖὰ ΘΟηΠ 0, υἱ οἰἰδη; υ]αγὶι18 ρῥγοργοαϊδρ : 

4υδηι0 ΘΙ ἶ πιαρσὶδ ΘΓ Π6} ἀυσῈθ00., ἰδ} 10 Π|4)0Γ]- 

5 αν οι ἰαυ 5 σΟΙΟθγαγα μοίογο. Εἰ αυἱὰ 

"5 πιᾶΐ8.., ἰμηυΐοδ, ργοίοιγα ροβ5157 ΜΏΌΠΟ ὁδγί6 

1231 0γ. Ουοιϑἀιοάυπι οπηΐμι (αἰ: ογίπιθη ποθὴ 

οδὰθα πιϑιο γα, ϑϑὰ μγυ)}ι}5 οἰ 08 ΡΟ] 05 : ΠΟὴ 

ἢ ἢ αἰ θη, 56. [γδίγοιῃ : οἱ [Δί γθπ, πο ἰ 6ι)- 

ἰθἢ, 80 δουιη οοοίάϊϊ ; Οη Ροδὶ τηυἱϊ85 ρα Γαι 5 

σιποβ, 50 ἰμθὸ Θχδθογαημπι 506] 08 μοῦ ἰηνϑηὶ : 
εἷς ἴῃ 06 40 ἀὰ ἀρίπιυϑ ὀχϑιηρίο, ἤθη οσάθ5 τ0.0 

(βοΐ ᾿ο Ἔγαΐ ; βοὴ δηΐπι Υἱγ 6 ἐγ νίο ποπιϊοί ἢ ογαὶ, 

δ ργομηθία ἤθη φάδηίθηι,, 56ἀ ἰδού ΟΟΟΙμ δ : 

[0515 σηὶρρο [ὑδγδὶ οχ δαυ! ον οὐπὴ ὑχόγα : Ὡ410 
πος Οἰϊαιῃ 566] ι5 δι ἰα11. Υἱάδιίϑηθ αυοιῃοάο ἑυ5ῖο 
νῖγο 0} ρᾶγοδι, Οἱ δ'πθθ ὉΠ}0 ΘΠ ΡΘΓΔΙΏΘΠΙΟ 80] ΕΓ 

ὦ)05 Ἰοοδιβοδμ ἢ Αἰιδθ ἰἃ 6 ᾿ΠΠὈ5 Ριιγραι οι 

εὐῃΠάο, οἱ ροϑί ἰΔηίτ ΒΟΟ οΓι ΠῚ ΟὈΪ]Π)6)., ΟμίΘι} 

αὐἴσιδα Μαηϊοίθοβ, 41} ἰθς πηλχίια ἰγϑιίυσυηϊ, οἱ 

Μανοϊο θα, αἱ ΠΟΥ ἢ ογὰ οργοσίο οἰαυάδληι. ΠῚ 

πλπν 86 ἀΐσιμν ἰρϑυιη δι ὁσο  ἐϊθ56 οἱ πηοροἰναταν [556 : 
ο40 νοΙῸ ποι ἰά (ἀμί ἀἰοο, 864 ἀυρ σοι (υἶ856 

οιοἄσιῃ ἀδηηοηῃδίγαν!.. ἴθ αυυὰ 1Π|6 ᾿α ἀ16 [55 

511, (ωπὸ φυοὰ Δί ἀἰση} 4.15 δεῖ ἰ5. 40] ΟςΟΙ}|. 

Ἴ. Ῥερσοαίμηι ἐαυϊϊς φιαπίμηι. 1 μϑῖμι8 μοεὶ ἰαρδμπὶ 

ημαμία υἱγίμ8. --- ΝΟ, ΘΠ ΡΔΓΡ δὲ ΟΥ ΘΠ νἱ ΓῺ 

Βυϊγ δαοίο ὀϊσα), ἴο8 ΠΕ Πα Π 6.15 ἁἤδοίμ), 4ιὶ 
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ἰΔδ1ῃ ροΟ(ΘϑίΔῖο πὶ ὁταΐ ὩἀΘρί5, ἴῃ (ἍΠ] τοῖα Πγπλο 
Ἰλοίμοτα ἀσργοάϊ, αἴχυς Ἰάἀΐρδπ) ροΓροίγηγὶ ἃ νῖγο, οὶ 

ἘΠ} δογυηὶ οσοπηροίλι. Αἰἰλπηοη Ἰνἶησ τ γα ΠΟΥ ονᾶ- 

ἀϊι νἱν 16 (ογιδ, απο ἴῃ ργοίαπάυπιε πϑαυΐῖ:: [Δ- 
Ὀϑ805, ΠΟ Δηΐπ10 ἀθίθοογ, ἤθη ἀσϑρογασῖ!, ποθὴ 56- 
᾿ρδιπὶ δυρίπαηι ργοϊοςοῦῖι, [6[4}} νυ] 6 Γ6 σΟπίοςδιβ ἃ 
ἀΐάθο!ο, 86ὰ οἰΐο, 'πιὸ 8ιδι}πὶ|, πηᾶφηδ οὐηι να] θηθη- 

8 Π|8}05 ἐμ ΠΧ ογ! ναϊηυ5, 4υᾶπι δοοοροῦαί. Ῥογί μὰ 
δία 5] ἴῃ δοία ΠΆΓΘΏΓΙΙ5. ΠῸ Βρίαπι ἱπ ΘῸΓ τοὶ ἴῃ ἢ 6- 
Ρδγ δίγοη αἱ υἱγὶ Πα τ Τ)πὶ ἸπΠχουῦῖ!, οἱ βοοι μά ππὶ πιδσὶβ 
Ἰοϊ"] πὶ θ᾽ θη) ὐ 6 γἢ!, τὰπὶ ἢΠΠ6 [ἀρϑι5 ρἰασαγαμι- 
46 διηθηῖηα οἰ ΓΟ π 505, οἰἴ0 δυγγοχοσίε, Παβίλιῃ 16 
Υἱθγαμ 5. Ποβίοηι σοηίοάογιι, οἱ οσοίςιιπη οἰδιΐηι ἢι πὶ 

Ῥγοϑίγαίαιη γ πον ὶ : 516 οἱ ἤμ}6, σι τηδ]ύγοιη ἢ8- 

Υἱάΐβ ραράπη αἀἰχογὶθ, 60 πλΐγα ΠἸυγθὴηι σοηοσϑὶ δηΪ - 
ΠῚ ΟΒΘη 8, αυθὰ ροδὲ νυ ηι5 (ΔΠ0Ὲ στΆνα, μρ0- 
ἀπ ΡΣ οἱ βύγρογα, οἱ ἴῃ [γοῃ 6 ὙᾺ}}} βίωγο, Ποβιοπιηνο 
ὈΓΟΒίθγηεγθ. Ηρ νογῸ αυδηιιπὶ 5ἰ1, βοῖτμ! οἴμπαβ ηπὶ 
1) δγανία Ἰαρβὶ δυηΐ ροσοαίαᾶ. Νοη οπίπι ἰἰὰ [ογιἰς βιγο- 
αἴαυ Δηΐπι! 6ϑ1 γοσίἃ ᾿πΠοΘ θη 6} ΘΟ ΓΘΌΠΙ ΡΘΡΙΙσ6Γο 
(15 πίη δοπιΐ απ Δ Θίϑροι "οηᾶπι σΟη οἰ Δι} 6η} Π6Γ- 
γ08 Οἱ ΔἸδογι(δίοι! δι ἀοη!6 1), υἱ ροϑί Π}}}Π}6 ΦΟΓΟΏΉΔ8, 

ἰγορῶρα, Υἱοίου 5, σγαυ [6 Ὁ} 0511ΠῚ ῃ0556 Θυπηάδπιου- 
δ0π| ἀσηῦο Γαραῖογα. 1 δΔυΐοι ἰ( φυοά αἶοο οἰαγίυϑ να» 

ὦλι, αἰϊυ ἃ ργίοῦθ ΠΟ Ὠλΐπυ8 Θχοπρ]υπὶ ἐμ πιϑ μη 
νου ἷθ ργοίογγα (θ800. Οορίία πιῖ] συ θογηδίογθιη 
ἸΠγα 1}}}}6 Θμθηϑαπη, ροϑὶ ἴδηι δ: εδνβαιΠοιη, 
ΡΟδι ποι α8 ἰοπηροϑίαίο5, δοορυΐοβ, Πυοσίυς, τε ἰ8 

ἱποίγυ οί ΠΊΘΓΟΪΕΠ) 2 ΓΟΪη 18, ἰὴ ἴῃ50 ρογίιι5. οβίΐο 

ἀοιμογβαπι, αυ] Υἱχ 6 ἰδηῖο πδιιΐρὶο πυάι8 Οζα ΓΟ 
ΡοιυρΡῖ ; φυο ἴΠ|Π6 δηῖπιο [ποτὶ ἀγρία ἠλνυϊραιίοηθιη οἱ 

τ γΐηἃ ΡογΊου]4 ̓  πα 1116 νοΪ ΘΓ απ υ8π|, ηἶδὶ δΔηΐ- 

ἢἸΐ 5ἰ1 δἀπηού μη) 5ίγθη), νοὶ {Π{π|5, γ6] ρογίυ πη), γ6] ΠΆ- 

6 Μ}18Ππ| γοϑρίοογο 7. ΝῸΝ υἹΐχυ6 ρμυῖο : 564 οσου 8- 

105 1466 }}}}, ἀϊοι Ἰῃ ποΟΙ6ἢ) νου ΟΠ 5, ΟΠ 416 506 ἀ6- 
διυἱὰ5 ; τηαἰοίχαο νη λη τδἀΐους ἀσύγο, 4ιδη) ρτῖ- 

δἰΐποδ ΔΓ ἰὩΌΟΤΘ5. ΑἹ ποι) ἴ2}18 {1} ΠΝ Υἱγ "σδιι:5 : 

β6ἀ ρμοϑβὶ ἰΔηίυπι ηχυϊγαρίθμη, ΡΟΘι (οἱ ἸΔΠΟΥ 65 οἱ 5ι- 
ἀογοβ, ποι! μιιδηϑὶϊ ΟΟΟΙ{{ι8.; 501 πανίπι οχίγηχί!, 

ΘΧρϑηδίδηια γε 5, οἱ δοοορίο συϊδγηδοιο, θυ γΓαβ 

δὐϊπ, οἱ ΠΙΔ)]ΟΓΟ5. ΄υλιῃ ρι1085 αἰνι 5 Διἰδρίιϑ οοι. 

Ουοά 5 5ίλγθ οἱ ἰὩρδι1ΠῈ "011 5ΘΠΡΟΓ ἰάᾶδογο ἢ}ἷ- 

ΓΑΌ]6 6δῖ, ἀθμιὸ ὀχο γὶ οἱ (α]ὰ ρογἤοαγα, φυοὶ ο0- 

ΓΟ ἶδ ἀϊξημιῃ π01) οΓΙ! ἢ Αἰφυΐ πη0}18. Θγαμ χυα ἱρδυπι 

ἴῃ ἀοδρογαιἰονγθι ΟΟΝ} ]σΘγαπ ἢ θγὶπιο, ραοομιΐ κἃ- 
δηΐίυυο ; ϑεουηάο, 404 ᾿οη ἰῃ ργπανὰ Φἴ816, αιδῃ- 

ἀο πια)οῦ Θγὰὶ 5065 γϑνθγϑί 5, 864 ([ΔοἸδη16 ᾿8ΠῈ 
οἴλι 6 1 ρᾳ8508 65861. Ναῆυ6 ΘηΪΠῚ ΠΙΘΓΟΔΙΟΓ, αυ] ὁχ 
Ρογιαι οὔ γθ551.8 δίδι ἢ παυ[γορίυπι ρϑμγ, ρογ 6 

ἈΓΠΟΗΡ ἀἰΟ]Ογ6, ἀἴ]υ6 6 4υἱ ρ051 τηιΠΠΔ8 ῬΟΓΛΟΙα 5 

πόσοι Δι !]0η65. ἴμ δοορυΐαμι ἱμπ ρίησὶι. ΤοΡο, τοι 
μοϑί ἰληῖ5 οὐ οῖῶ5 ἀϊν! 15 [ἃ [να 55115 8} : ΟἹ δηἰηι 

πο ράγνα ΠῚ τυὴς Δ Γαΐ πηαγεΐυ! βαγοίηϊ ἢ Π61}}- 
Ρ6 14 φυὰ ' ργ αν ονα οἴΔι6 δόδϑογαῖ, οὐ μϑϑ[ο 

οϑδοῖ ; ρυβηὰ οομ (οἰ, οὐππ δρίθμἀ άπ 

ογοχὶὶ ἰγοριευπι : ρ}] Οϑορ  ἶα 14 ΄συδηὴ Θχ  ὗ 1} ΟΓμα 
ϑδῆίοιη. ἔνα 6! [6Π| Θηἰπὶ Ο5161}}}} ΠΑΡ ΏΔΉ ΙΝ ἢ (6 ΠῚ, 

οὐ) βοχοθη 68 [Ἰοδίθη) ργαὶ 12} 1008 ΠΔθυΟΥΙ,, οὶ 

ΒΘΙΏΡΟΓ ΡΟΡΘΡΟΙΙ ; τηδ᾽ αἰ 416 ρηιγίαη), ΠΠαΓι αι, ᾿τ 
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ὙἸ ἢ) δι ΘΓ, αιιΔπὶ 83:10] ἰπ}ε|816 ᾿51ΠΠΔη πὶ ἵἱπΊῸΓ - 

ἴμογα, Ῥοβὶ φἰορίμπι 4ιοηιδ Γοσηιν ΠῸΠ μαᾶγνᾶ ΓΟΟΙα 
ξαβ5:1, ϑυργὰ ᾿ποιηογλ 9 δι δη2 6}1.15 ϑρυα ΟἸποδ 

οχ ϑ [Π}2{10, Πᾶπὶ φυοὰ ἃ ἰπὶ8 ρίονϊ ὀχο [556], ἤθη 
ΡΆΓΨΙΗ Δ61}}} Πιοίτπὶ ΘχοίΓα ροίογαϊ. ΝΌη οηἰπὶ 
ἰδηΐυηι ογῃᾶυδὶ ρυγριγβ ἀρουβ, ΄συδηίυπι) ρυάογο κυ- 
[υνάευαϊὶ ρΘοοδι} ἰΔη1ὶ τοι]. 

8. ΘοΙεἶἰβ ῬΡΟΙΤῸ 4081: ΔΙΠΆΓΙΠῚ 51 οὑπὶ ρορομία 
ΟΥυϊφϑιιῖυγ, οἱ αιδηῖο 5,1 Ορ115 δηΐμ!ο, υἱ ἃ πη} 

δοουβδι8 Υἱγ, ἰοί 16 ΠΔΌΘηΒ δ] ογυπ) ἰα565, ΠΟη 

Ῥγοῦβιβ σοηῃοὶιί!. Αἰἰδπ 6) δίγοηυυβ {16 νἱγ, (68 ἰϑὶ- 

5. ΟΠἸηἶὰ δὺ Δη ἃ 518 νυ βὶ!, ἀοἰ νΝάδηυσ ἰ( οἰΔ- 

Γυΐ, [ἃ πιδουϊαφ οἰ, [ἰὼ τηυπάυ8 ἀρραγιδ, υἱ 

οἰΐδπ) ροϑὲ πιογίο ἢ ΠΘρΟΙ ΠῚ βύοΓι!Π) μοςολία υὑδί6 - 

βοτοὶ : οἱ φυοά (6 ΑὐηαίιΔπιο ἀἰχογαὶ θθυβ, ἰὰ διἰ8πὶ 

ἀδ ἰΠῸ ργοίογγοι ; ἰπη0 τη}10 πηλρὶβ ἀ6 Ὀαγνς. δ6 
ραιγρίαγοια οεἷπὶ 4. : Πεοοτάαιϊμε ξιπι ἰἐείαηϊθπι!ὶ ηϊδὶ 

ηγμοά [κὶι αὐ Αὐταδαιη (ΕΒ οά. 4. 341); ἰς γ6γο ποιὶ ἰ0- 

αὐυΐϊτγ 6 ἰοϑἰαθηίο : 56 ηυἱά ἢ βγορίον δαυϊά γριι6- 
γμηὶ πιόμηι γγοίεσαηι ἤαπο εἰυϊαίθηι ( αὶ. 51. 55). 

ΔΙ ΟΟΠ6Πι οἰἰδιη 41} ἴλη 506 |6 ΓΔ ΔιἰΠ|ϊ5!, 0} 51:12ῃ] 
γα θανίδι Βαμα ο θη 8 ΠῈ ΠΟῚ ΡΟΓΠ δὶ Ποὺ 6 
ΓΟ ὁχοϊάογο. Ταδιιίδαιθ ογοὶ υἱγὶ οχἰϑιϊπηϑιΐο, εἱ 

ροβί ἰοἱ ἀῃμο58 ῬοίγΓι5. 'η οοηοίοα 84 δυάοβ ἀἷςα- 
οὶ : ἀήίεθαὶί αμαοη6γ ἀΐσεγα αὐ τθε 46 γμαιτίαγείια 8) α- 
υἱά, φιοπίαηι ἀο[μποίμς εεἰ εἰ δερμίις (Αὐεἰ. 2, 29). 

Αἰιγ βίυβ χυοχυς λια.08 Δ|ἰοηυδηθ5, οϑίοηαϊ!δ Θυ1} 
οἰΐαπι Ροβὶ ροοσαϊυη ἰἰλ ϑρίὶγίυ5 ργαϊα αἰφηλίυπ), 

υἱ οἰΐδπὶ ἀ ἱρϑβὶυβ αἰν᾽ ἰίδία ργορβοιδπ) ΘΠ) 6 Γα 
᾿πογυογῖ : ἰμάσαυδ ἰρϑογιιπὶ ογὰ Οὐ ΓΙ 5 ἀἰσΟΙνΩὶ : 
Οιιοπιοάο εγᾳο Ῥαυϊά ἱπ ερὶ τί υοοαὶ δμηϊ ἰ)οηιΐππηι, 

αἰεσοπα, Ῥὶχὶι δοπιπμς θομιΐπο πιο, ϑδε6446 α ἀεχίγὶξ 

"ποὶς (Μαιι.. 42. 45) 1 Εἰ φυοά ἰῃ Μογδα [(Δείιπιὶ εϑί,, 
μυυς δεΐδπι ἰη αν ά6. Οιπιδἀπιθάυπι οηΐ πη Μδγίδι, 

ἰηνῖιο αἰἰ8πὶ ΜΟΥ56, ολϑί ραν! Ὠουβ, 60 φυοΐ (ΓΆΓΓΟΠΙ 

5. ΖΟΛΝΝΙΒ (ἨΠΥΎΥΘΟΘΤΟΜΙ ΔΒΟΠΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. οι 

οοηϊηπιοὶ ἃ δἴθοϊβ5οῖ, 4 ποπιρὸ βϑδποίυπι ΠΠΠ πὴ λεὶ - 
Ἰη0 ἀπ αἰ Π φαῦλαι : 5ἷς, οἱ ῃος ποϊθηίθ, {ΠῚ πὶ τ }}0}- 

ἴοι αἱτι5. 651, ΠΠ:8 6 σπηὶ 4115, ᾿π|0 ργὰ 4118, νἱγὶ νἱγ-- 

(αἴδῃ) 51115 ἀδοίηγαηι. Νδη οὐπὶ θὸι15 (ογί δοηί θη - 

εἷαπη. πὶ ἢ} υαἱίγα ὀχρί ογδμάϊιη. δ᾽ νι 5. δυΐθει 6) υς 
Ρἢ "ΠΟ ρ]ἶϑιμ πιϊπιυ δίῃ οαἀΐδοογα, ᾿ἰοοῖ ρογευγηθιὶ- 

θυ Πἰϑίογίαπη οογ 4:8 ρ011 ρεσολίαπι) ψοβοῖ, 
ν ἰδν6 αφυληια {16 ἀρὰ ])οιη ἢαυοίκπη Πα υυθ γι, 

ᾳυδηῖα α͵υ5 απαουυϊοηια ἀϊφηαίι5 811, φυϑδηΐϊυπ) ἴῃ 

νίγιυϊα ργοίδοογί!, 4ι8π| τοῦδ δὰ υἱεϊπηιπὶ υ5706 δΡ1- 

τἰτπὶ νἱχογῖ!. ΗΠ ἰσί τ Θχ οι ρ} 18 ἰμϑι (οἱ, Υἱ  ]61 115, 

σΑν ΘΑ ΠΊ 5706 η6 ἰΔἰπιπη : 4ιοὰ 5 συδηάο ἰδὲ 60Π- 

ιἰηραι, πὸ ργοϑβίγαιΐ 780 π8. Νοαυθ οηἰπὶ ροοσϑιᾶ 
αν ἀϊβ οσροβυΐ, υἱ γο5 ἴῃ βοξηϊίοπι οοπ͵ϊοΐλιη ; 504 

αἱ εἰπιογοαι ᾿που1[8π|. ΝΑπι 8ἷ υϑι05 1Π|6, 4112 μαγιπὶ 

Πορίοχῖῖ, τοὶ ἀχοορὶὶ νυΐϊπογα, αυἱὰ ρϑϑβυγὶ διιπι05 

πο08, 4υἱ ᾳυοιἀΐα 56 5η68 βιπ)5 7 Νἧὰ σορὶ 68 οὔβο [2- 

ρϑυπὶ ΠΠ} 6856, ὺἱ Πίης ΠΟΘΙ 615 ονλάδ8 : 5θὰ (6- 

οἰπὶ ΓΟρυϊδ ψιοῖ ΄συδιίδα4ις ροϑίοα [δοογὶ(, αιοῖ ἤο - 
1.8, φυδηίδπι ΡΟ ἰοηἸ8π| ποοία ἀΐεαυδ οχ] ἰδυδεὶς, 

[οηϊ68 ᾿δογυπηγυπὶ οἰπἰ(ίοης, ᾿ἰδαυθ ἰνϑη8. ἰδοῖιεν 
δυυη): οἱ Ὦφο δάσο ἱπάπλι5. 5: αὐυΐδηι 1||6 ἰδη18 
δρυσγὶὶ ἐοηγνογβϑίοιθ, 418 γαϊίοπο ροίογίη 5 Ὧ05 58}}- 

ἰοηὶ σοι βου, ροβὶ ἴοΐ μοοοδία πυ}}0 σοπιρυηαιὶ ἀ0- 

Ιογο ἢ Νοιὴ 41} τη0}1|8 Ορογῖθιι5 Βοι}5 ἰδ Γυσα8 6ϑῖ, 

[λοῖϊα ροφοϊὶ ἷπς μοοοϑίδ 501 οδίοφογα : 4] δυίειι 
πυάυβ8 681, φυοσιηηυδ (6]0 ἱιπροϊδίατ, ἰείαίθιη μἷ1- 

ξιηι δοείρίι. Νὰ ἰφίίαγ ἰτος δοοϊἀδι, π08 Ὀοπἰ8 ορεγὶ- 

᾿)8  πλιΐδ!8, οἱ δἰ σιοά ρδοολίυπι δὐπιλιυγ, 

σοηίοϑ:}πὶ 95 ΔΓ ΙΔ 5.: υἱ ᾿ὰς Υἱίὰ δά οἱ φἰογίϑη 

Ρογδοίδ, [υἱὰγὰ 1} ΓΡυΔ ΠΡ Υἱἱᾶ : αυλπὶ ΠῸ5 ΟΠΊΠΘΘ 

45867:1 οοπιΐησαὶ, σγλιἰὰ οἱ Ὀδηἰ σι δια Ὠοιιίηὶ ποϑίγὶ 
δοβυ ΟΠ γίβιΐ, ουἱ φΙογία οἱ προγίιπι ἷε βαθουΐα 5860 - 

Ἰοτυπ). ΑΠΙ6Ι!. 
1 Τῃ Μογοῖ. ςοἷο, [β8ρ νόοϑϑϑ, δοπές ορογίθιιδ, ἀθοῦδϑηὶ. 

ΒΠΟΜΙΠΙΑ ΧΧΥΙ. ἃ]. ΧΧΥΙΙ. 

Γαρ. 8. νυν. 14. Ετ ομπὶ υοπῖδξεῖ 76εμ8 ἱπ ἀοηιμηὶ 
Ῥειγὶ, υἱαϊ! δοογμηι ὁ}ι2 ἠασεπίεπι 6 [εὐτὶ εἰ αηίἐηὶ 

15. δἰ (εἰσὶ! πιαπιηι ε}ι8, οἰ τοι χμῖ! ὁαπὶ [εϑτὶδ : εἰ 
διγτεχὶ! εἰ ηἰϊπὶ ίγαθαϊῖ οἷ. 

4. άγουβ υἱ ἰδηρυδ δἰσηϊοιγαὶ, αἰχὶῖ, Θια πηι 

(Μωτ. 1. 51): Ἦΐ Υ γῸ 5ἰσηυπι 50] υπηπιοο ΡΟΚ5ΌΪ, 

᾿οπηρυθῆῦα ποῦ ποίανϊϊ. ΑἸ Π δυίοτι ἀϊουηὶ, ἀσγαηι ἀ6- 
εὐπηθοηίοπὶ ΓΟζ8556 ἱΠΠππἢ : ἰἰἰς ρόγγο ἢΠυὰ οἰἰᾶπὶ 
(που. [πη αὐ ΓΕ ἀπο ηι|4 ὅδι ἀἰδογαραμῖα ; βρὰ 
αἰϊυὰ 681 Ὀγαν αι 8, 414 μ] δἰ ογ5 Ὠαγγαιοηΐβ. 860 

ΟΡ ἰμθγαδ805 65 ἰη ἀοίυμ Ῥείγὶ Ὁ Μ|Ν αφυϊάοπι νἱ- 
ἀἰεδίαγ,, υἱ οἰδυπὶ δυπιογαὶ : ἰά αυοά κ5ἰρηίβοιλι, οἰμη 
αἰ : δωγγεχὶ!, δὲ πἰηϊδίγαθαί εἰ. Νὰπιὶ ἀρυὰ αἰδεϊρυϊυ8 
ἀϊτογιουδὶ, υἱ οἱ δρυὰ Μαιιυπ), φυληιο {ΠΠυπὶ νοῦι- 

νἱϊ, Βοηογα 1105 41Πο] 68 υἱ διυαϊοδίυγος τού ογοῖ. Τιὶ 

γ ΓΟ 6 πὶ Πΐ ΘΟη βίο 8 γο] πὶ Ροιγὶ γα ΕΠ ππὶ τον 6- 

γοη(ἰλπ). ὐπι δηί βου α δγοῖὶ ἀουηγὶ ἰϑοδηίοιη 

οἱ δἀπιοάυπι (δὐγίοἰΔηΐδπ), πυπ ἰγαχίῖ ουπὶ ἀυπΊυπη, 

86 ὀχϑροοίανι ἀοηθο ἀὐοιγίης ργορσαιῖο Δυβοῖνο- 
ΤοΙΌΡ, σοί γ αυ ΟΠΊΠΘ5 ΒΑΠΑΓΘΉΙΌΓ, οἱ ἰσ6 ἀδηυπὶ 
οὐ ἰπ γαβ886ι, {Π1|ΠΠ τορσαυ!. 5:5 4} [η1||0 ἐποιεῖτο ) 8. 

ἀρ, αἱ το Δ]ογυπι βυΐδ ἀΙοροηογαῖ. ᾿4ι6 ποη Ρό- 

ἵγιι5 ἰρϑίιῃ ἱπάμπ χἰῖ, 564 ἑρ86 δρομίο μγανὶ!, μοϑιηϑαι 

οδηιυγίο ἀἰχογαῖ : Νον διηὶ ἀΐσημε, μί ἱπιίγὸς δι ἱδείμιπ 

μιδμηὶ; ἀσοἴαγλιις 4πδηϊυπ) ρσγαι ολγοῖυν ἀϊδείμυϊο 

Αἰχυΐὶ σοι ο ἀδγοβ ναὶ ἴμ συλ[ 69 6ββθηΐ μ͵δοδίογιπι ἰ0- 

, ΓΌΠΠΟ6 αἰάο8; αἰ(2πΊ6 ἢ ἢ υγυαι τὑφυτία ἰηίγατο ποη 

ἀοάϊσηλιυβ 68 : 400 πο05 ἀοοεαγοὶ υἱ ἰ") οπιῃίθιιδ [᾿βι μη 

σι! σσπλι8 πη υπι. Εἰ πποάο αυϊάδη) νο }}}8 ἰληλιΠ| 
δῆῃλῖ, Π040 πηᾶπιπὶ ὈΟγΓΙ εἰῖ, πιοὰο υἱγυπηηυδ ρΓγΓα- 
βίδι, τπηοάϊοίδηι οὗ οουΐο8 ἀυσοηβ. Νοη οπίηι γυοϊείμι. 

ΒΟΙΏΡΟΓ βίυροπάο πιοάο πηΐγαουία οάεγο. Ορογίοῦδι 
φιυΐρρα ἰηιογὶπη Ἰϑίογα, πιαχί πη ργαϑϑηι 5 ἀϊδοίρι 15, 

πὶ 6χ πἷπ|ῖο ραμθάϊο οπμΐδ ργιβαΐοαβδβοιβ. {Ππ|4 νογὸ 
ἤπιος ραϊλιη 651, σιοά μοϑίφυϑιη νοηίδϑοὶ ἰπ πιοηίοῃι, 

ργαείμογοι εἐἰκοί μη! 5, 6 ουἱ [ἃ ἀίοογοηιϊ. Τοῖς ὁγρὸ 

ΟΟΥΡΙ5, ποιὸ πιούο [6 νγἶπι οχϑιίηχὶι, 566 οἱ να]οῖι- 

ἀϊπαιῃ ρ]θμ 6 τουιϊτυἱὶ : 4υϊ οὨΐπ ἰονὶ8 ογαὶ ποτ }5, 
οχ πιρδδιἀϊ πηοάο ροί(οπιΐϊλπη δυλπ οβἰθηάϊι ; ἰὰ ᾳυοΐ 
8Γ5 πιο οἶδ ἤθη (δοἰδδ6ῖ, 

Οἠτίςίι οεἰονΕ᾽ πιοῦϑος απ[ογοδαί.---ϑοὶι19 οαββαπὴ8 
[6Όγ6 πιυ}ο ἰαπηροτα Ορυϑ 6556, υἱ αιαγὶ 'π ργίϑιϊπδη 
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ἡλικίαν, ἡνίκα ἐποίμαινε " τὰ χατὰ τὸν Γολιὰθ, ὅτε τὸ 
λαμπρὸν τρόπαιον ἔστησε " τὰ χατὰ τὴν φιλοσοφίαν τὴν 
ἐπὶ τοῦ Σαούλ. Καὶ γὰρ τὴν εὐαγγελιχὴν ἐπεδείχνυτο 
μαχροθυμίαν, μυριάχις τὸν ἐχθρὸν εἰς χεῖρας ἑλὼν, χαὶ 
φεισάμενος διηνεχῶς " χαὶ μᾶλλον ἑλόμενος ἐχπεσεῖν 
πατρίδος χαὶ ἐλευθερίας χαὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς, ἣ τὸν 
ἀδίχως ἐπιδουλεύοντα ἀνελεῖν. Καὶ μετὰ τὴν βασιλείαν 
δὲ οὐ μιχρὰ ἣν αὐτῷ τὰ χατωρθωμένα 5". Μετὰ δὲ τῶν 
εἰρημένων, καὶ ἡ παρὰ τῶν πολλῶν ὑπόληψις, χαὶ τὸ 
λαμπρᾶς οὕτω δόξης ἐχπεσεῖν, οὗ τὸν τυχόντα ἐποίει 

θόρυδον. Οὐδὲ γὰρ οὕτως αὐτὸν ἐχᾳλλώπιζεν ἧ πορ- 
φύρα, ὡς χατήσχυνεν ἣ τῆς ἁμαρτίας 5 χηλίς. 

η΄. Ἴστε ὃὲ πάντως ἡλίχον ἐστὶν ἀμαρτήματα ἐχπομ- 
πεύεσθαι, χαὶ πῶς μεγάλης δεῖται ψυχῆς ὁ τοιοῦτος, 
ὥστε μετὰ τὴν τῶν πολλῶν χατυγορίαν, χαὶ τὸ μάρτυ- 
ρᾶς ἔχειν τοσούτους τῶν οἰχείων πλημμελημάτων, μὴ 
ἀναπεσεῖν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως ἅπαντα ταῦτα ὁ γενναῖος ἐχεῖνος 

τἧς ψυχῆς ἐξελχύσας τὰ βέλη, οὕτως ἔλαμψε μετὰ 
ταῦία, οὕτως ἔσμηξε τὴν χηλῖδα, οὕτως ἐγένετο χαθα- 
ρὸς, ὡς τῶν ἐχγόνων τῶν αὐτοῦ χαὶ τελευτήσας τὰ 
ἁμαρτήματα παραμυθήσασθαι " χαὶ ὅπερ ἐλέγετο 85 περὶ 
«οὔ ᾿Αδραὰμ,, καὶ περὶ τούτου φαίνεται ὁ Θεὸς λέγων" 
μᾶλλον ὃὲδ πολλῷ πλέον περὶ τούτου. Ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ 
πατριάρχου φησὶν, ὅτι ᾽᾿Εμγήσθην τῆς διαθήχης τῆς 
πρὸς ᾿Αδραάμ" ἐνταῦθα δὲ οὐ, τῆς διαθήχης, φησὶν, 

ἀλλὰ πῶς ; Διὰ Δαυῖδ τὸν παῖδά μου ὑπερασπιῶ τῆς 
πόλδως ταύτης. Καὶ τὸν Σολομῶντα δὲ διὰ τὴν πρὸς 
ἐχεῖνον εὔνοιαν οὐχ ἀφῆχε τηλιχαύτην ἁμαρτήσαντα 
ἁμαρτίαν τῆς βασιλείας ἐχπεσεῖν. Καὶ τοσαύτη ἦν ἡ 
δόξα ποῦ ἀνδρὸς, ὥστε τὸν Πέτρον μετὰ τοσαῦτα ἕτη 
πρὺς Ἰουδαίους δημηγοροῦντα οὕτω λέγειν’ Ἑξὸν 
εἰπεῖν μετὰ πῃῤῥησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατρι- 
ἄρχου Δαυΐδ, ὅτι χαὶ ἐτελεύτησε καὶ ἐτάφη. Καὶ ὃ 
Χριστὸς δὲ τοῖς Ἰουδαίοις 35 διαλεγόμενος, δείχνυσιν 

αὐτὸν μετὰ τὴν ἁμαρτίαν Πνεύματος ἠξιωμένον τοσ- 
οὔτον 5, ὡς χαὶ περὶ νῆῇς αὐτοῦ θεότητος ἀξιωθῆναι 
προφητεῦσαι πάλιν" [535] χαὶ Ἢ ἐντεῦθεν αὐτοὺς ἐπι- 
στομίξων ἔλεγε " Πῶς οὖν Δαυϊδ ἐν πνεύματι Κύριον 

ΙΝ ΜΝΑΤΤΙΕΌΜ ΠΟΥ]Ὶ,. ΧΧΥ͂ΙΣ. αἱ. ΧΎΨΗῊΙ. 9} 

αὑτὸν κα,λεῖ, 1έγων" Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου" 
Κάθου ἐκ δεξιῶν μον; Καὶ ὅπερ ἐπὶ τοῦ Μωῦϊσέως 
γέγονε, τοῦτο χαὶ ἐπὶ τοῦ Δαυῖδ. Καθάπερ γὰρ τὴν 
Μαρίαν, χαὶ ἄχοντος τοῦ Μωῦσέως, ἐχόλατεν ὁ Θεὸς 

διὰ τὴν εἰς τὸν ἀδελφὸν ὕδριν, ἐπειδὴ σφόδρα ἐφίλει τὸν 
ἅγιον " οὕτω καὶ τούτῳ παρὰ τοῦ παιδὸς ὑδρισθέντι τα- 
χέω: ἤμυνε, καὶ ταῦτα μὴ βουλομένῳ. ἹἸχανὰ μὲν οὖν 
χαὶ ταῦτα, μᾶλλον δὲ πρὸ τῶν ἄλλων ταῦτα ἱχανὰ δεῖξαι 
τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρός. Ὅταν γὰρ ὁ Θεὸς ψτφίζηται, 
οὐδὲν δεῖ πλέον περιεργάζεσθαι. Εἰ δὲ βούλεσθε κατ᾽ 
εἶδος "" αὐτοῦ τὴν φιλοσοφίαν μαθεῖν, ἕξεστιν ὑμῖν ἐπελ- 
θοῦσι τὴν ὑστορίαν τὴν μετὰ τὴν ἁμαρτίαν, ἰδεῖν αὐτοῦ 
τὴν παῤῥησίαν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν, τὴν εὔνοιαν, τὴν τῆς 
ἀρετῆς ἐπίδοσιν, τὴν εἰς ἐσχάτας ἀναπνοὰς ἀχρίθειαν. 
Ταῦτ᾽ οὖν ἔχοντες τὰ παραδείγματα, νήφωμεν, χαὶ 
σπουδάζωμεν μὴ χαταπίπτειν᾽ εἰ δέ ποτε χαὶ πέσοιμεν, 
μὴ κεῖσθαι. Οὐδὲ γὰρ ἵνα ὑμᾶς εἰς ῥᾳθυμίαν ἐμδάλω ᾽", 
τὰ τοῦ Δαυῖδ ἁμαρτήματα εἶπον᾽ ἀλλ᾽ ἵνα πλείονα φόδον 
ἐργάσωμαι. Εἰ γὰρ ὁ δίκαιος ἐκεῖνος ῥᾳθυμήσας μιχρὸν 
τοιαῦτα ἐδέξατο τραύματα "", τί πεισόμεθα ἡμεῖς καθ᾽ 
ἐχάστην"" ὀλιγωροῦνξες ; Μὴ τοίνυν ὅτι ἔπεσεν ἴδῃς, χαὶ 
ῥᾳθυμήσῃς ̓  ἀλλ᾽ ἐννόησον πόσα καὶ μετὰ ταῦτα εἰργά- 
σατο, πόσους θρήνους ἐπεδείξατο, πόσην μετάνοιαν, τὰς 
νύχτας ταῖς ἡμέραις προστιθεὶς, πηγὰς δαχρύων ἀφιεὶς, 
τὴν χλίνην λούων τοῖς δάχρυσι, πρὸς τούτοις σάχχον 
περιδαλλόμενος. Εἰ δὲ ἐχεῖνος τοσαύτης ἐδεήθη τῆς ἐπι- 
στροφῆς, πότε δυνησόμεθα σωθῆναι ἡμεῖς, μετὰ τοσαῦτα 
ἁμαρτήματα ἀναλγήτως διαχείμενοι ; ̓θ μὲν γὰρ πολλὰ 
ἔχων κατορθώματα, ῥᾳδίως ἅν χαὶ ἐντεῦθεν τὰ ἀμαρτὴ- 
ματα συσχιάσειεν" ὁ δὲ γυμνὸς, ὅπου ἂν δέξηται βέλος, 
καιρίαν δέχεται πληγήν. Ἵν᾽ οὖν μὴ τοῦτο γένηται, 
ὁπλίσωμεν ἑαυτοὺς ἀγαθοῖς ἔργοις, χἂν προσγένηταΐ τι 
πλημμέλημα, ἀπονιψώμεθα᾽ ἵνα χαταξιωθῶμεν, εἰς 
δόξαν Θεοῦ "5 ζήσαντες τὸν παρόντα βίον, τῆς μελλούσης 
ἀπολαῦσαι ζωῆς " ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, 
χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. ᾿Αμήν. 
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ΟΜΙΔΙΑ ΚΖ΄. 

[520] Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿ησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, 
εἶδε τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεδιλημένην καὶ πυρέσ- 
σουσαγ" καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὑτῆς, καὶ ἀφῆκεν 
αὐτὴν ὁ πυρετός" καὶ ἠγέρθη, καὶ διηχόνει αὐτῷ. 

α΄. Ὁ δὲ " Μάρχος χαὶ, δὐθέως, προσέθηχε, βουλόμενος 
καὶ τὸν χρόνον δηλῶσαι" οὗτος δὲ μόνον τὸ σημεῖον τέ- 
θειχε, τὸν χρόνον οὐχ ἐπισημηνάμενος. Καὶ οἱ μὲν ἄλλοι 
φασὶν, ὅτι χαὶ παρεχάλεσεν αὑτὸν ἡ χαταχειμένη " οὖ- 
τος δὲ χαὶ τοῦτο ἐσίγησε. Τοῦτο δὲ οὐχ ἔστι διαφωνίας, 
ἀλλὰ τὸ μὲν συντομίας, τὸ δὲ ἀχριδοῦς ἐξηγήσεως. 
᾿Αλλὰ τίνος ἕνεχεν εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Πέτρου ; 
Ἐμοὶ δοχεῖ, τροφῆς μεταληψόμενος " τοῦτο γοῦν "5 ἐδή- 
λωσεν εἰπών " ᾿Δγέστη, καὶ διηκόνει αὐτῷ. Παρὰ γὰρ 
τοῖς μαθηταῖς χατήγετο, ὥσπερ χαὶ παρὰ Ματθαίῳ, ὅτε 
αὐτὸν ἐχάλεσε, τιμῶν αὐτοὺς χαὶ προθυμοτέρους ταύτῃ 
“ποιῶν. Σὺ δέ μοι σχόπει χαὶ ἐνταῦθα τοῦ Πέτρου τὴν 
αἰἱἱδῶ τὴν πρὸς αὐτόν. "Ἔχων γὰρ τὴν πενθερὰν οἴχοι 
δεειμένην καὶ πυρέσσουσαν σφοδρῶς, οὐχ εἴλχυσεν αὑτὸν 
εἰς τὴν οἰχίαν, ἀλλ᾽ ἔμεινε "" καὶ τὴν διδασχαλίαν ἀπαρ- 
κισθῆναι, χαὶ τοὺς ἄλλους θεραπευθῆναι πάντας, χαὶ 
τότε αὐτὸν εἰσελθόντα παρεχάλεσεν. Οὕτως ἐξ ἀρχῆς 

ἐπλιδεύετο τὰ τῶν ἄλλων ἑαυτοῦ προτιθέναι. Θύχοῦν 
οὐδ᾽ ' αὐτὸς αὐτὸν εἰσάγει, ἀλλ᾽ αὐτὸς αὐτομάτως ἐπέθη, 
μετὰ τὸ εἰπεῖν τὸν ἐχατόνταρχον' Οὐχ εἰμὶ ἄξιος, ἵνα 
μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσόιϊθῃς " δεικνὺς δτον ἐχαρί- 
ζετο τῷ μαθητῇ. Καίτοι ἐννόησον οἷα ἦν τὰ δώματα 
τῶν ἁλιέων τούτων" ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ ἀπηξίου ὑπὸ τὰς 
χαλύδας αὐτῶν εἰσιέναι τὰς εὐτελεῖς, παιδεύων σε διὰ 
πάντων τὸν ἀνθρώπινον καταπατεῖν τύφον. Καὶ ποτὲ 
μὲν λόγοις θεραπεύει μόνον, ποτὲ δὲ χαὶ τὴν χεῖρα 
ἐχτείνει, ποτὲ δὲ " ἀμφότερα ταῦτα ποιεῖ, εἰς ὄψιν ἄγων. 
τὴν ἰατρείαν. Οὐ γὰρ ἐδούλετο ἀεὶ μεθ᾽ ὑπερθολὴς θαυ- 
ματουργεῖν. "Ἔδει γὰρ τέως λανθάνειν, χαὶ μάλεστα ἐπὶ 
τῶν μαθητῶν χαὶ γὰρ ἐχ, πολλῆς ἡδονῆς πάντα ἂν 
ἐχήρυξαν. Καὶ τοῦτο δῆλον ἐξ ὧν χαὶ " μετὰ τὸ ἐλθεῖν, 
εἷς τὸ ὄρος ἐδέησε τοῦ παραγγεῖλαι αὑτοῖς, ἵνα μηδενν 
εἴπωσιν. ᾿Αψάμενος τοίνυν. τοῦ σώματος, οὐχὶ τὸν πυρε- 
τὸν ἔσδεσε μόνον, ἀλλὰ χαὶ καθαρὰν. τὴν ὑγίειαν ἀπέδω- 
χεν. Ἐπειδὴ γὰρ τὸ νόσημα εὐτελὲς ἦν, νῷ. τρόπῳ τῆς 
ἱατρείας τὴν δύναμιν ἐπεδείχνυτο ὅπερ οὐχ ἂν. εἰργά- 
δατο τέχνη ἰατριχή. 

Ἴστε γὰρ ὅτ: χαὶ μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τῶν πυρετῶν 
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πολλοῦ δεῖ χρόνου πάλιν τοῖς κάμνουσιν, ὥστε εἰς τὴν 
προτέραν ὑγίειαν ἐπανελθεῖν. ᾿Αλλὰ τότε ὁμοῦ πάντα 
ξγένετο. Καὶ οὐχ ἐνταῦθα μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῆς θα- 
λάττης. Οὐδὲ γὰρ ἐχεῖ τοὺς ἀνέμους ἔπαυσε μόνον χαὶ 
τὸν χειμῶνα, ἀλλὰ χαὶ τὸν σάλον εὐθέως ἔστησεν, ὅπερ 
καὶ τοῦτο ξένον Ἦν" εἰ γὰρ καὶ [597] ἡ ζάλη λήξειε, μέ- 
χρι πολλοῦ μένει τὰ ὕδατα σαλευόμενα. “Αλλ' οὐχ ἐπὶ τοῦ 
Χριστοῦ οὕτως, ἀλλ᾽ ὁμοῦ πάντα ἐλύετο ᾿ ὅπερ οὖν χαὶ 

ἐπὶ τῆς γυναιχὸς γέγονε. Διὰ" τοῦτο χαὶ ἐμφαίνων αὐτὸ 
ὁ εὐαγγελιστὴς ἔλεγεν " Ἁνέστη, καὶ διηκόνει αὐτῷ" 
ὃ χαὶ " τῆς τοῦ Χριστοῦ δυνάμεως σημεῖον ἦν, χαὶ τῆς 
διαθέσεως τῆς γυναιχὸς, ἣν περὶ τὸν Χριστὸν ἑπεδεί- 
χυυτο. ἵζαὶ ἕτερον δὲ τι μετὰ τούτων ἐντεῦθεν ἂν χατ- 
ἰδοιμεν, ὅτι χαὶ τῇ ἑτέρων πίστει χαρίζεται ὁ Χριστὸς 
τὴν ἑτέρων διόρθωσιν (χαὶ γὰρ χαὶ ἐνταῦθα ἕτεροι αὖ- 
τὸν παρεχάλεσαν, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ παιδὸς τοῦ ἑχατοντάρ- 
χου)ὴ" χαρίζεται δὲ, ὅταν μὴ ἀπιστῇ 5 ὁ θεραπεύεσθαι 
μέλλων, ἀλλ᾽ ἣ διὰ νόσον μὴ δύνητα! πρὸς αὐτὸν ἱέναι, 
ἣ δι᾽ ἄγνοιαν μηδὲν μέγα περὶ αὐτοῦ φαντάζηται, ἣ διὰ 
ἡλιχίαν ἄωρον. Οψίας δὲ γεγομέγης, προσήγεγχαν 
αὐτῷ δαιμονιζομέγους πο.λλοὺς, καὶ ἐξέδα.16 τὰ 
πγεύματω ἀπ᾽ αὑτῶν 7 λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς καχῶς 
ἔχοντας ἐθεράπευσεν, ὅπως πιηρωθῇ τὸ ὑπὸ τοῦ 
προφήτου Ἡσαΐου «1εχθὲν, ὅτι Τὰς ἀσθενείας ἡμῶν 
ξιαδε", καὶ τὰς γόσους ἐδάστασεγ. Εἶδες τὸ πλῆθος 
εἰς πίστιν αὐξανόμενον λοιπόν ; Οὐδὲ γὰρ τοῦ χαιροῦ 
χατεπείγοντος ἀναχωρεῖν ἣνείχοντο " οὐδὲ γὰρ " ἄχαι- 
ρὴν εἶναι ἐνόμιζον ἐν ἑσπέρᾳ προσάγειν “τοὺς ἀῤῥώ- 
στους αὐτῶν ᾽. Σὺ δέ μοι σχόπει, πόσον πλῆθος θερα- 

πευομλένων παρατρέχουσιν οἱ εὐπγγελισταὶ, οὐχὶ χαθ᾽ 
ἕνα λέγοντες ἡμῖν χαὶ διηγούμενοι, ἀλλ᾽ ἐνὶ ῥήματι πέ- 
λαγος ἄφατον " θαυμάτων ὑπερθαίνοντες. Εἶτα ἵνα μὴ 
πάλιν τὸ μέγεθος τοῦ θαύματος εἰς ἀπιστίαν ἐμδάλῃ, 
εἴγε δήμον τοσοῦτον χαὶ ποιχίλα νοσήματα ἐν μιᾷ χαι- 
ροῦ ῥοπῇ ἔλυσε καὶ διώρθωσεν, ἐπάγει τὸν προφήτην" 
μαρτυροῦντα τοῖς γινομένοις, μεγάλην πανταχοῦ τὴν 
ἀπὸ τῶν Γραφῶν ἀπόδειξιν ἡμῖν οὖσαν δειχνὺς, χαὶ τῶν 
σημείων αὑτῶν οὐχ ἐλάττονα" καί φησιν, ὅτι χαὶ Ἡσαΐας 
ταῦτα εἶπεν, ὅτι Τὰς ἀσθεγείας ἡμῶν ἔιϊλαδε, καὶ τὰς 
γόσους ἐδάστασεν. Οὐχ εἴπεν, "Ἔλυσεν, ἀλλ᾽, Ἔ.1αδε 
καὶ ἐδάστασεν " ὃ περὶ ἁμαρτιῶν μᾶλλον εἰρησθαί μοι 
δοχεῖ τῷ προφήτῃ συμφώνως Ἰωάννη τῷ λέγοντι" "1δὲ 
ὁ ἁμγὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμοι". 

β΄. Πῶς οὖν "5 ἐνταῦθα αὐτὸ περὶ νοσημάτων τίθησιν 
ὁ εὐαγγελιστής ; Ἢ κχατὰ ἱστορίαν τὴν μαρτυρίαν ἀνα- 
ψινώσχων, ἣ δηλῶν ὅτι τὰ πλείονα τῶν νοσημάτων ἐξ 
ἁμαρτημάτων ἐστὶ ψυχιχῶν. Εἰ γὰρ τὸ χεφάλαιον, αὖ- 
τὸς ὁ θάνατος, ἐξ ἁμαρτίας ἔσχε τὴν ῥίξαν χαὶ τὴν 
ὑπόθεσιν. πολλῷ μᾶλλον καὶ τῶν νοσημάτων τὰ πολλά" 
ἐπεὶ χαὶ αὐτὸ τὸ παθητοὺς εἶναι ἡμᾶς ἐχεῖθεν γέγονεν. 
Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ποιλλοὺς ὄχιλους περὶ αὐτὸν, 
ἐχέλευσεν ἀπειθεῖν εἰς τὸ πέραν. Εἶδες πάλιν τὸ 
ἀχόμπαστον ; Οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι φασὶν, ὅτι τοῖς δαίμοσιν 
ἐπετίμα, ἵνα μὴ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν’ οὗτος δέ φησιν, 
ὅτι τοὺς ὄχλους διωθεῖται ᾽δ. Ἑποίει δὲ τοῦτο, ὁμοῦ τε 

μετριάζειν ἡμᾶς παιδεύων, ὁμοῦ τε τὸν φθόνον παρα- 
μυθούμενος [588] τὸν Ἰουδαΐχυν, χαὶ διδάσχων ἡμᾶς 
μηδὲν πρὸς ἐπίδειξιν ποιεῖν. Οὐ γὰρ δὴ σώματα ἔθε- 
ράπενε . μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὴν ψυχὴν διιύρϑου, καὶ φιλο- 
σοφεῖν ἐπαίδευς, δι᾽ ἀμφοτέρων ἑαυτὸν δειχνὺς, χαὶ τῷ 
λύειν τὰ νοσήματα, χαὶ τῷ μηδὲν πρὶς ἐπίδειξιν ποιεῖν. 
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Καὶ γὰρ ἦσαν αὑτῷ προσηλωμένοι, φιλοῦντες αὐτὸν 
χαὶ θαυμάζοντες, χαὶ ὁρᾷν εἰς αὐτὸν "5 βουλόμενοι. Τίς 
γὰρ ἂν ἀπέστη τοιαῦτα θαυματουργοῦντης; τίς οὐχ "5 
ἂν καὶ τὸ πρότωπον ἠθέλησεν ἁπλῶς ἰδεῖν, χαὶ τὸ στόμια 
τὸ τοιαῦτα φθεγγόμενον ; Οὐδὲ γὰρ θαυματουργῶν ἣν 
θαυμαστὸς μόνον, ἀλλὰ χαὶ φαινόμενος ἁπλῶς πολλῆς 
ἔγεμε χάριτος" χαὶ τοῦτο ὁ Προφήτης δηλῶν ἔλεγεν" 
Ὡραῖος κάλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. ἘΠ 
δὲ ὁ Ἡσαΐας λέγει, Οὐχ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κά,.1.ος, ἣ 
πρὸς τὴν τῆς θεότητος δόξαν τὴν ἀπόῤῥητον καὶ ἄφρα- 
στον τοῦτό φῆσιν᾽ ἣ τὰ ἐν τῷ πάθει συμόδάντα διηγού- 
μενος, χαὶ τὴν ἀτιμίαν ἣν ὑπέμεινεν ἐν τῷ χαιρῷ τοῦ 
σταυροῦ, χαὶ τὴν εὐτέλειαν ἣν παρὰ πάντα τὸν βίον 
ἐπεδείξατο διὰ πάντων. Οὐ πρότερον δὲ ἐχέλευσεν ἀπελ- 
θεῖν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἐθεράπευσεν. ἯἮ γὰρ ἂν 
οὐδὲ ἠνέσχοντο "". Ὥσπερ οὖν ἐν τῷ ὄρει οὐχὶ δημπηγο- 
ροῦντι παρέμενον μόνον, ἀλλὰ χαὶ σιγῆς οὔσης ἠχολού- 
θουν᾽ οὕτω χαὶ ἐνταῦθα οὐχὶ θαυματουργοῦντι προξ- 
ἥδρευον, ἀλλὰ χαὶ -αυσαμένῳ πάλιν, χαὶ ἀπὸ κοῦ προσ- 
ὠπου πολλὴν τὴν ὠφέλειαν δεχόμενοι. Εἰ γὰρ Μωῦσῆς 
δεδοξασμένον τὸ πρόσωπον εἶχε, καὶ Στέφανος ὡς ἀγ- 
γέλου, ἐννόησον τὸν χοινὸν Δεσπότην οἷον εἰχὸς "" φαΐ- 
νεσθαι τότε. Τάχα πολλοὶ νῦν εἰς ἐπιθυμίαν ἐνέπεσον 
ποῦ τὴν εἰχόνα ἐχείνην ἰδεῖν “ ἀλλ᾽ ἂν ἐθέλωμεν, πολλῷ 
βελτίονα ὀψόμεθα ἐχείνης. ᾿Αν γὰρ μετὰ παῤῥησίας τὸν 
παρόντα διανύσωμεν βίον, ἐπὶ τῶν νεφελῶν αὑτὸν δεξό- 
μεθα, ἀπαντήσαντες ἐν ἀθανάτῳ χαὶ ἀφθάρτῳ σώματι. 
Θέα δὲ πῶς αὐτοὺς οὐχ ἁπλῶς ἐλαύνει, ἵνα μὴ πλήξῃ. 
Οὐ γὰρ εἶπεν, ᾿Αναχωρήσατε, ἀλλ᾽ εἰς τὸ πέραν ἐχέλευ - 
σεν ἀπελθεῖν, προσδοχίαν διδοὺς τοῦ πάντως ἕξειν ἐχεῖ. 
Καὶ οἱ μὲν ὄχλοι τοσαύτην ἐπεδείξαντο 1 τὴν ἀγάπην, 
χαὶ μετὰ πολλῆς ᾿χολούθουν τῆς διαθέσεως" εἷς δέ τις 

χρημάτων δοῦλος, χαὶ πολλὴν ἔχων τὴν ἀπόνοιαν, προσ - 
εἰθὼν φησι" Διδάσκα.18, ἀχολουθήσω σοι, ὅπου δ᾽ "9 

ἂν ἀπέρχῃ. Εἶδες πόσος ὁ τύφος ; ΓΑτε γὰρ οὖκ ἀξιῶν 
μετὰ τοὺ ὄχλου ἀριθμεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἐνδειχνύμενος ὅτι ὑπὲρ 
τοὺς πολλούς ἐστιν αὐτὸς, οὕτω πρόσεισι. Τοιαῦτα γὰρ 

κὰ ἤθη τὰ Ἰουδαϊχά᾽ ἀχαίρου πσῤῥησίας ἐστὶν ἀνάπλεα. 
Οὕτω καὶ ἄλλος μετὰ ταῦτα πάντων σιγώντων αὐτὸς ἀνα - 
πηδήσα;, φησί" Ποία ἐντολὴ πρώτη; ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐχ 
ἐπετίμησεν ὁ Δεσπότης τῇ ἀχαίρῳ παῤῥησίᾳ, παιδεύων 
ἡμᾶς χαὶ τοὺς τοιούτους φέρειν. Διὰ τοῦτο οὐχ ἐλέγχει 
φανερῶς τοὺς πονηρὰ βουλευομένους -" πρὺς δὲ τὴν 
ὑπόνοιαν 3" αὑτῶν ἀποχρίνεται, αὑτοῖς μόνοις χαταλιμπά - 

νων εἰδέναι τὸν ἔλεγχον, καὶ διπλῇ αὐτοὺς ὠφελῶν, [339] 
τῷ τε δηλῶσαι ὅτι οἷδε τὰ ἐν τῷ συνειδότι, καὶ τῷ μετὰ 
τὴν ἐπίδειξιν ταύτην χαρίσασθαι τὸ λαθεῖν, καὶ δοῦνα: 
πάλιν, εἰ βούλοιντο, ἑαυτοὺς ἀναχτήσασθαι" ὃ δὴ; χαὶ 
ἐπὶ τούτου ποιεῖ. Οὗτος γὰρ ἰδὼν τὰ πολλὰ σημεῖα, χαὶ 
πολλοὺς ἐπισυρομένους, προσεδόχησς χρηματίζεσθαι ἐχ 
τῶν τοιούτων θαυμάτων᾽ διόπερ χαὶ ἀχολουθῆσαι 
ἔσπευδε. Καὶ 3 πόθεν τοῦτο δῆλον; ᾿Απὸ τῆς ἀποχρέ- 
σεως, ἧς ὁ Χριστὸς ποιεῖται, οὐ πρὸς τὴν ἐρώτησιν τῶν 
ῥημάτων, ἀλλὰ πρὸς τὴν γνώμην τῆς διανοίας ἀπαντῶν. 
Τί γάρ; φησί " χρήματα προσδοχᾷς ἀχολουθῶν ἐμο! συλ- ὁ 
λέγειν; εἶτα οὐχ ὁρᾷς ὅτι οὔτε χαταγώγιόν μοί ἐστιν, 
οὐδὲ τοσοῦτον ὅσον τοῖς "" ὄρνισιν; Αἱ γὰρ ἀλώπεκες, 
φησὶ, φωμεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
κατασκηνώσεις" ὁ δὲ Υιὶὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 
ποῦ τὴν κεφαλὴν κιιίνῃ. Ταῦτα δὲ οὐχ ἣν ἀποτρεπο- 
μένον, ἀλλ᾽ ἐλέγχοντος μὲν τὴν πονηρὰν γνώμην, παρ- 

Εάἀὰ. οἱ ὅς. δεά διὰ τοῦτο ἀΐδοτγία Ἰοσὶς Ατηι. 
πάντας οτι. Ε. οἱ ργ. ΕἾ, 5 ἀνέλαδεν εἰ πιοχ 

. αὐτῷ Ε. Ε΄. σε. Μοχ θεραπενό- 
1. ἐθεράπευσξ Βι. Ε΄. ε΄ γ. Ρ. 

1 δὶς Ε΄. 
3. δ᾽ οῃ). Ε΄. 

ἴοτο υἱ 

15 διωθεῖτο ἴ;. 

18. ἐπεοείχνωντο ΒΕ ά. 



Ὧ7 5.) 

γαϊοιαάϊηοπι τεοϊυληίογ. θεὰ ἰϑης οπιηΐα δἰπιυὶ [Δοί8 

«ἰηἴ. ΝΟ δος δυΐίοπι βοϊαπι, 56 ἀ εἰϊΔπὶ ἱῃ πιᾶνῦὶ. ἢ" Π|6 

δηΐπι πῃ νϑηίο8 ἰδηίυπι οἱ ἰοπρεδίδιοαι βοθδυὶι, βεἰί 

οἴϊαπη τουτὶ δυσίυυπι 5ι4ιϊπι οοπιργοϑ8)ῖ, υοά ἰρβυπὶ 

οἰΐλπι ἰηβο! ἰυτ οτγαὶ : οἰἰδπιϑὶ δοὶπι ἰοπιβαοδίδϑ οὐδ86ῖ, 

τραϊϊο ροβίθα ἰθηρογὸ ὑπάς Πυοίυδηί. δοὰ ποῃ ἰἰὰ 

Οδγίβεὶ ἠυβοῖο ορογαίυγ : οπιηΐα οηἰπῃ 5ἰαιὶσι οοϑϑϑηὶ, 

αἱ ἰῃ πιυ! ον (Δοίατ 6δι. Εἰ μος ἀδεϊάγαῃδ ουδημε ἰδίἃ 

ἀἰϊοαῦδι : ϑισγοχί!, εἰ πιδηϊείγαϑαὶ εἰ; φαοὰ (λιγ 581} Υἱγ- 

ι|6 οἰσυπι γαῖ, πϑόποη ἃοείιδ του τ8, 406Πὶ 

ογχὰ Οἰγιβίυπι ὀχμίθιυϊ!. Αἰ υὰ φυοαυθ μἰης ρογϑρίοϊ- 

π0}8, πΒοπρα δἰίογυσι βάοὶ Οἰνεϊδίυπι δι ἰογπὶ ουγαιίο- 

πδη ςοποράογο. Νπὶ ἐς ΑΕ} ἤρβατῃ γοραυβηὶ, υἱ εἰἴλαι ἴῃ 

Ρυεγοςοπιαγίοιίβ. Ηυ)υππιοάΐ γοΓῸ στα πὶ δΔϊογυπὶγο- 

φαία οοποοράουαι (ἀυπιπιούο ἰδ 4υὶ ουγαθϑίυγ ογθάογοί), 

οὑπὶ ποη ροίογαί ξογ ρβυπὶ οοηγθηΐγο, νοὶ οὐπῇ ΡΓΟΡΙΘΡ 

ἱσπογαπιΐδπι πο πϑαφηυμι αυϊά βοηιίοῦαι ἀ6 Ομ γίβίο, 

γαὶ οὐπὶ 188 τορτὶ ἱπιηδίυγα ἐγαὶ, 16. Ὑεερετέ αμμεπὶ 

[(κεῖο, οδιμίετειπι εἰ πιμί!ο8 ἀπσηιοπία μαδοπίεξ, οἱ ε)ϊεὶε- 

δαὶ ερίγί!μδ δογμηι αὖ εἰς νεγδο, εἰ ΟΠ πθδ πιαίς παϑεπίδε 

επγαδαὶ, 11. κὶ αἀϊηιρίογ εἴμ φιοα αἀἰοίμπι ὁδὶ ῬΕΤ Ἰεαΐαμι 

ρυορλείαπι : 1066 ἱπβεηείαίες ποείγαξ αεεορὶ!, οἰ ὥστἧει- 

ἀϊΐπος ροτίαυῖ (.14μαἱ. δ5. 4). ΥἹάθιν᾽ πγυ μι εῖ8 ἢάθρηι 

ἀείποορθ δἀλαοίαπι  Νεαυο οηἰπι, ὑγβθηίθ Ἰἰοοί ἰθπ|- 

ΡΟγα, γοοοάθγο νυ οἱ θ δι, θαυ ἰωιομῃροϑιϊνυμη ρυῖ8 

μΒδηὶ βὶ νόβρογὸ ὡργοίος 8808 δἀἀυσογεπῖ. Τὰ ΥὙΘΡῸ 

πὴ ρογρεπάθ, ᾳαληίδι πιη!ἰυάϊποπ) ἐοτυπὶ υὶ 

βδηἰίαιοπη δοςορογαμὶ ῥγιειογουγγδηῖ ουδης οἰ ἰδία, ΠΟ 

δ᾽ αἱ ἢΠαιϊπὶ γεοαπβθηιθβ, δ6ἀ ὑπὸ ΥΟΓΡῸ πιϊγ ουϊ ογυπὶ 

Ροϊλξυβ ᾿ππηβοηϑυπὶ ταίογθηί 68. Ὠοίμθ πὸ τηϊγδοι 

πιλρηϊτυάο ἱπογθάυ δι ἐπὶ ράγεγεῖ, φιοά ἰδηίαπι Ρο- 

Ρυΐϊππὶ ἰ8πι νδγ 5 αἴδθοίαπι πιο} }8 ἴῃ πιοπίθη!0 (6Π}- 

Ροτὶβ βοϊνογῃ οἱ οὐυγαυερὶβ, ψαὶ (6βιθπὶ δἀάυοὶϊ ρεο- 

Ριείδη), πηϑξηᾶπι) υδίαυθ ἐχ Θοερίαγ 5. ΓΟΓΌΠῚ ὈΓιῈ- 

ἀϊοιϊοποπι οβιθηάθηβ, 8 5η8 ἱρϑὶβ πο ἱμίθγιογθΩι : 

Π|ας, ἰυααίς, Ιδαἰ85 ἀϊοὶ! : [πβγημαίθ8 ποείγας αεεερὶϊ, 

εἰ αηνιϊμαϊπος ροτίαυὶ!. Νοη ἀϊκὶί, ϑοίνίι ; Ξαὰ, Αεεερίϊ 

εἰ ροτίαυϊ! : ααοὰ ἀδ ρεούδιῖ5 ΡοΙΐι18 ταὶ αἰοιυπὶ ἃ 

ῥτορίιοίδ υἱδδίυγ, φιᾶπὶ ἀδ πιο 5, οἱ ουπὶ ἰιος οδη- 

εἰς ἀϊοῖο οοπβοπδὶ ; ἔτού ασπιι8 θεῖ, φιὶ οἰ! ρεοοαίμηι 

μεαἱ (( οαπ. 1. 39). 

4. Ῥεζεαίμηι πιοτϑοτιπι ἕαμδα. ΟΝγὶδιΐ πιοάοείϊα εἰ 

γείεἰιγίίιαο. ---- Οὐοπλοο ΕΓΡῸ ἰάΐρϑυπι ἀ6 τλογὈ 8 ἢϊο 

Ροπῇ Ἔνδηρο ἰβι41 Υο} αυοά ἰδίογίοθ πιογὰ οἱ δὰ "1 6- 

τλτῃ ἢος ἰοοιἰπιοπίυπι Ἰοράι, γεὶ αἱ οβθηάδὶ ρίΕΓΟΘ406 

ποῦῦο8 ΟΣ ραορολιῖβ ἀπίπη ργοβείδεί. Νὰπι 8ἱ πιοῦϑ, 

ἡυς οϑριὶ εβ8ὲ οπιηΐθηι, 6Χ ρΘΟσϑῖο οτ φίπεπι οςο15,0- 

μΘΊ4ι6 ΑΙ, πη] 10 τραρὶδ φατιυἀΐηο 5 [ΝΠ οΥγίτο 

9ῃπῖ : φυδηἀοφυϊάοπι μἷης οἰΐλπι ουθηΐ!, αἱ ΒῸ5 ρ8558ἰ- 

Ν165 δἰπιυβ. 18. γ᾽ άθης } ἐδ ἰαγϑας πιι δία οἴτομπι 86, 

πεῖ! ἰταπε[γείατε. ὙἸάθη' Γυγϑὺπι 40 8πὶ 8ὶ1 ἂὺ οϑἰδηίδ- 

εἰομα αἴϊδηυβ  Ναπὶ οίογὶ ἀϊουηΐ, ἰρδιπν ἀτοιμοη 68 

ἰθσγορΆ856 56 ἀἰοογοηΐ 4ι}8 655εῖ : εἷς νόγὸ δἷΐ, ἰρϑυιῃ 

πον ἶ856 ἰυγῦαβ. Πα δυΐοπι ἀροθαὶ, {πὶ 1} ΠΟΒ ἰη- 

εἰ πὐογοὶ ἀοοογαίφυο πιούοδιϊαπι, θη} υἱ ᾿ἰν᾽ αἰδιη 86- 

ἀκταὶ Πυδαίολαι, ἀοοεγοίχαθ πὲ ἢ} δὰ οϑἰδηί(λι Ομ πὶ 

6866 [Δοϊδηάυπι. Νοῖϊ δ πὶ ΟΟΓρΟΓὰ [3 Π|ΠΠῚ εὐγηθοῖ, 

“οἱ οἰἴαπι οπιοηθαθαῖ ἀπ η81}}. ᾿ρϑ 16 1}6 αὐ μ|}}|050- 

οἰ ἰα πὴ ἐπ 51{ποϑαϊ 5656 θ ΓΟ το το ἐλ σιν, οἱ 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΞΌΜ ΠΟΜΊ,. ΧΧΥΙΙ. αἱ. ΧΧΎΤΙ!. 0 

πιοῦῦοβ ουταηίθη), οἱ ἡ} οχ (δ ἀφοηίοπ,). Μ0}| 
αυΐρρα ἱροὶ Βαγθῦδηιϊ ἁπογα δάἀπιϊγαιοηθαι ἀπειΐ, 
δίψῃ ἰρϑυπιὶ δαροῦ Υἱάθγο οἰ ρί θη. 68. (ε͵58 Θμἢ ΠΗ 

Δυδοοβϑίβϑοῖ, ἀυπὶ 1116 ἰδηΐία Ἰηΐγαοι} ραίγαγαι Υ δὶ 
4υΐβ ποίυἱξ56ι (Δοἰ6πὶ οἱ 05 ἰα]ΐὰ Ἰο4ιθηι 8 Δδρίεογο ὃ 

Νόύυὰ οηἰπὶ οχ ρῥγοάΐρ ἰδ (Δί υ πὶ δἀπιϊγαπάυβ, 56ι] 

ἰρδβίυβ βοϊυιη δοηβρβϑοίιϑ σγαιΐα πηυ α ρΙομυ8 ἐγδὶ : [( 

«ιοὰ ἰηάϊεδ5 Ῥχορμοία ἀΐϊοουοὶ : δρεοίοδιιδ [ΟΥΊα 
γγῶ βιἐ8 κοηήπαπι ( Ρεαὶ. 4ῃ. δ). Αια 5 ἰδ ῖ48 ἃἷ- 

οδῖ, Νοη μαδεϑαῖ ἐρεοϊσπι πεηι6 ἀξοοτεηι ( [δαἱ. ὅδ. 2), 

δυϊ ᾿Πυἀ ἀδ ἀϊνίηἰαι}5 φ]ονία ἱποῇδ  [η16}Π|ὶϊ ; διυιῖ 

68 4υ ἰη ραϑϑίοῃδ βεϑίἃ διιηϊ πᾶγγϑῖ, ἱξιιοπι ἰδιη 6 
118 πὶ φυᾶπὶ ὁγυοδ ἰΘπΊρΟΓΘ βυδιϊπυϊ,, δὺϊ τοην  λί πὶ 

1Π|Δπὶ φυλπι ἰοῖο Υἱῖτ8 (δ ροτΘ ἴῃ ΟΠΊηἾθι15 ΘΧΒ θεμ!. 

Νοη δυΐδιῃ ῥγίυβ ἰγϑηϑίγείογο 155}, 4υϑι) ΠΙΟΥῸ5 

ουγαβ856,. ΑἸϊοαυῖΐι πο ἰὰ ἴογγα ροίυϊβδοηϊ. ὕτ᾽ δμΐμι 

ἰπ πιϑηῖθ ἢθιι οοπείϊοπδηίὶ πο δάθγαπῃι, 564 οιἶΔπὶ 

 βοηίοιη βοφυθυδηίον : δ'6. οἰΐαπὶ ἤυ πὸ ποῖ. ΒΝ ΓΆΟΌΪῈ 

οἀφηιϊὶ ἰδπῖυη μαογοῦδηι ; 564 οἰΐδπ| ροδὶ δα δἰ βηᾶ, 

γα] οχ ου5 νυΐδα οἱ οοηϑροοίυ πιᾶρηδπὶ οάγρεθϑιὶ υἱἱ- 

Νἰαίοαι. Ναπὶ δὶ ΜΟγ565 φἰοτία βρἰ θη θηίοπι, ϑιαμὶνα- 

08. δηρεοϊϊουη νυϊυπὶ αυυΐϊὶ, οορίία αὐδίθηι. ἴυμ0 

Δρραγιιῖβθ6 οοιῃεμυθπὶ ΠΟΙ ΪΠΌΙη νου  ϑἰ ΠῈ}}6 681. ΕΌτΙΘ 

γα τυ} ἦλπι ο͵08 νἱἀδηάς ἱπιδαὶ πὶ Οὐρία ἀι6 ἷι- 

οοηϑβὶ 8::πὶ : δ6ἃ 5ἱ γϑἰΐπηι5, ἰοηϑα βρ[ οι ἀϊἀϊοξοιη ᾿ρϑά 

νἱἀολίπιυβ. Νάπι 5ἱ οὐπὶ Παυοία οἱ υἱγίυ!α νἱίδπι μὲῖ- 

δρπιυθ, ἴῃ πυθΐθιι5 ᾿ρβυπὶ ἐχοϊμίοπιι8, οὐνίαπι ἱρδὶ 

γρηϊδηϊαϑ ἰῃ ἱπηηον 9}} οἱ ἱποοῦγυρη}}}} σογρογῸ. Ρὲγ- 

ρΡαπάδ δυΐετι 4υδιη ἰδηἰ (6 ἰρ808 ἀπιογθαῖ, πθὸ ἀθίεν- 

τοαὶ. Νοη οηἰπι ἀϊχὶι, Βοσοράϊια ; 56} ἰγληδίροιαγο }}}- 

νοὶ, βρεῖῃ (δοίβῃϑβ 86 ἰ||0 ἰγαῤβοίυγυηι 6556. 510 1ΌΓΙΩ8 

φυΐάδαι πιυϊαπι οχλΐθαθαηι ἀπηογίβ, οἱ ουμὶ δἤδείι 

τηᾶθη0 δα  ὈδηΐμΓ ; υη.5.Δυ1επὶ ρΕΟΙΏΆΓΩπι βύγνυ8, 

ἀγγορδηιίδηθ6 ρίδΠυ8 δοροδβὶ! ἃς ἀἰχὶὶ: 19. Ἀαρίδίεν, 

εἐηπαν [6 φμοσμηῖφμε ἱετὶα. ΥἸβ δι π' αυλη 8 ΓΤ Χν ΠΠΡΗ 

Ας δἰ ποὴ ἀἰϊψηδγοίυνῦ 886 οὐμὴ ἰυγθᾷ ΔΩΒΌΠΔΟΓΑΓΘ, 

866:|6 Θϑἰοπίδη8 4υΔ8] ποη ἴῃ Ὑυ]βὶ ἰυγθὰ οοιμρυίδι:- 

ἀυ5, εἷς δοροίΐ!. Τα108 βυηὶ δπἀαϊοὶ πιογεβ, ἰμ θπιρο- 

βἰἰνω ρῥίθηΐ Πἀυοίλ. δία οἱ αἰΐϊυ8 ροδίεα 9116ηι|}τ8 

οἰπηΐϊδυ8 ἱηϑ θη8, δὲ : Ομοά δεἰ ρεϊθιμηι πιαπάαίενε 

(αι. 33. 56) ὃ Αἰϊδπηθη Ἰ)οηλινυ5 ἱπιρογίυ"ϑπι ᾿Ϊ- 

νογίαιθηι πο οογείρυϊ!, οἱ η08 δὰ Π]]υδαιϊοάϊ ἰοπιΐπ 68 

[δσοηάος ἰηϑβϑιϊυογοῖ. ΙΔἀ60 ποὺ ρϑϊδιῃ γϑάδλγβι! 60 

αυΐ πιλία οορίἀγοηὶ : δοἀ Θογυὶ ορίἰμἰθηὶ ᾿ΓΟΒΡΟΠΟΟΙ, 

ἰρδὶ8 φοἱϊβ. οομυϊδιίοποιι ἱπβρίοἰθπάδηι γοϊϊηαυθι8., 

ἀυρ!ἰοοιμαας ᾿ρ518 ράγθῃβ υ{}}ΠΔ6π|, οἱ ὨΕΠΙΡΘ δβεϊδιὶ 

86 οοηϑοϊοηιία οθογείᾶ πο586, υἱ{υ6 ροβί ἀδίυμι ἰπάϊ- 

εἶα Παἀ δάμυς ἰαιοαὶ, ἀδὴς ἰοουτ δὰ γοδὶ ρίβο6:}- 

ἀντι, 5ὶ νυϑϊΐοι : ἰά φυοά πυπὸ οἰΐδπὶ [εοἰδ. Ηἰΐς δἰἷπὶ 

πια τα βίσηα υἱάθιβ, ἰυγθαιχυ δἰ βιοηίοπι, Βρογλὶμιὶ 

86 6χ ἰοΐ πιἰγασι 5 ἀἰδηάυπι 6566, ἰάδοηυθ ᾿ἰ πὶ 56- 

ηυΐ ευρίουαι. ὕπάθιαπι μος πολ 8 ρμϑιοθ} ΕΣ γοβροι- 

δἰοπα Οδγίϑιϊ, φυΐ ποη νογΐβ Ἰυοαυοηιὶδ, 568 ποηι] 

γοβροπάοι. Ουϊά δπΐμῃ ἢ ἰπαμὶ! ς δὴ ρεουπίαϑ ἰ6 (016- 

οἴυγιπι ΒΡΟΓΆΒ, δὶ Π26 β8θημαγίβ ἢ ΔΠποὴ Υἱ.68 "ἶ } Π6 

ἀϊνογβογιμη αυΐάοιι 6556 40.816 ἰμ5}5 ΔΥΪνυ5 οδί ἡ Νῆνι 

αἷι, 30. γκίρες [οὐϑας ἐαϑειιὶ, εἰ νοἰμογέδ οὧἰὲ ἴον ὶ 

. ἈΠΕ, αὐγοφπηῶ. 
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Εἰ μια ἀμδηι μομεϊὶδ ποπ μαϑεῖ εἰϑὲ εαρμί τεοίηει. 186 

πον γερο !θιμῖπ ἐγαηὶ, 5οὰ πιαίαπι πιθι!6 πὶ ΓεύαγβηοΩ- 

ιἰ5., οἱ μουιοϑίδιοπι ἀδηι|5 οὐπὶ 14}} 5.6 566}}, 5] γο]} 6]. 

ὕι δλυϊέπι ε͵115 πόα 88} ΘΟ 5 085 ἢ, (58. δα }1}5 οἱ 

δἷο δομήμ!ῖ.5., πο αἰχῖῖ, Αὐ δε! υδ συ ρᾶραῖυ5 

80η. 
ὅ. ΑἸ" χυσηθδ δρρα ἰάἀΐρδυπι (ΟἸεγ δι υ8. (δοῖὶ ; ποη 

δρογῖο γράδγχηϊἙ, κοά ὃχ γεβροηῃβίοη δοοθάθηίυπ 

"δ οι Ὡρογί!. Νδπ οἱ 11} φυΐ ἀ!οο θαι: Ἡ αρίδίεγ ϑοη6 

([μιο. 18. 18), οἱ ὁχ δάυ]α!οπα 5ρογα δὶ 56 ἢ υπὶ 4]- 

Ἰοοίυγηι 6556 δὰ 8531:14π| 56 θη ἰ8Π|, ΓΟΒΡΟΠΟΪὶ : (μν 

6 αἰἰεῖς δοπιπι ἢ Νόπιο ϑοπιιδ, πἰδὶ μπὰς θεῖ ( 14. 

υ. 19). Εἰ οὐπὶ ἀΐοσαγεηὶ αἱ, Εξοδ παι εν ἱπα εἰ [Γαϊγεξ 

πὶ φιατεπίος [6 (Μαίἐι. 13. 41). χυΐα {Π| Πυπιδηυπὶ 
φιὰ ραιϊεθαηίαγ,, πθαυδ {1} 5:}}}] δυάϊΓα νυἹέρνδῃὶ, 

806 οκἰοπάογα 56 ᾿ἱρβὶ βθῆογο ῬγΟΧ  ΠΙ08 6556, πα 6 
νϑηδηὴ ψίογίδπι σΆΓρΡΟΓΟ, 80 ἱ φηΐ ἀϊδφαὶ : Ομ ἐ8, πια- 

(ΟΡ Ἠϊδα, οἰ φιιὶ ειπὶ [γαϊγες πιεὶ (δά. υ. 48) 1 [ρ5ἴδ406 

ἀοπημη [γαϊγὶ θ08 5ιι19 ἀϊται 8, Θείοηά6 εἰ ρδιηλ ηῖμ- 

ἀο (δοαπ. Ἴ. 4), αἱ Βίπο νδῆδι) δὲ σφ᾽ ογίϑπι ραγογεηὶ, 

ἐϊσοθαῖ : ΓΚ ϑγ πὶ (ΕἸ ΡῈ8 πΟΠΙΡΕΥ σδ[ ῬαγαΙΜ) , ἨιΕΜΉΙ 
σμίοηι ποπάπηι αὐεεῖ (᾿ δἰά. υ. 6). Ρὸν σοηίγαγία φυοῳ 08 

ἰάέρβαπι [λοἷ!, οαπ ἀα ΝΑΙ Δηδοῖο δἷὶ : Εθοα ϑόγ 1 δ’ α6- 

{ἱππ4|ι ἐπ φιο ἀοίμα ποπ εδἰ ( ἰὑἱά. 1. 41). Εἰ ΓΌΓΒΙ5, 
ἐἰμπίοα ἀππιπίΐαια Φοαππὶ σα αμαϊειὶς εἰ υἱαϊειὶς (16. 

Ἵ. 99). Νουα οπΐπὶ ᾿ς νου ἷ5, 564 πιθηϊὶ πι6η}8 ΓΘ- 

δρουπάϊ!. Πυγουπαυδ ρορυΐο δοουπάππι {}}8 σοι δεΐοη- 

εἴπη 86 Ἰοχυΐαν: Οἱ οαίοιῖε ἱπ ἀδεετίμηι υἱάετε (1 δά. 

υ. 94}1 Οιἐἱ οΐνν νἱάοθδι οι.5 ἀ6 δοδδηα 4ιλϑὶ ἀ6 ἰενΐ 

οἱ Ὑυϑγβϑι!! αυοάδλι Ποπνλίπα οορίίαγθ, μῶμος δογυπ 

ΟΡ πἰοποπὶ δογγίψοπβ αἰεὶ! : Ομ ἐπε ἐπ ἀδεετίμπι 

υἱάοτο 7 αγιπαϊπεηι υεπίο ασίίαίαηι, αὐ Ἀοιπΐπεηι πιοί ἰἢ- 

ϑιι8 υδειἱμπὶ 7 ΡῈ υἱγυπιη 86 εἰφη σα η 8, ἰρϑυῦ) ὨΘ418 
ΟΣ 56 ΨΟΡΕΔΙ 6 6586, ΠΘη06 νοϊυρίαιθ φυλρίδη) Θηιοὶ 

Ἰιοηάυπ). δὶς ἰίδαυς πσης δοουηάσπι πιοιίδαηι 046 η- 
ιἷ5. Γεβροηάοὶ. Ας νυἱάθ φυδηίδπη ἤυπα αυοηυο πιοάδ- 

γΓϑιοηθη οχ ΐθοαι. Νουα θηΐιη ἀἰϊεί!, ἤαθθυ αιιϊίάδπι, 
τοὐ ἀεδβρίοῖο ; νογυπὶ (ἴοἰι, ΝΘη Πα θυ. Υἱἀἰδι π᾿ ηι)Δἢ- 

τ8π| δοσυγαιοηθιη οὐηϊ ἰάθη σοη)ιηοίαπ| οδίθῃ- 

ἀλι7 ὅτ οἵἵὯπ| οὐπὶ σοιμηδίογοὶ οἱ δἱθογοῖ, 36 σοι Γ8- 

τίδπι, υἱ νἱἀουαίυγ, Ζοδηηὶ νἱι85 ΓΔΙΪΟΙ 6) ἰΘηΘΓΟΙ. 

ΠΠυἀ δυῖϊοπὶ [Δοὶϊ ργῸ Ζυάογυπι, ἰπ|0 (ἰοὐΐ86 ΟΥΡ5 81-- 

ἰυῖ6., ἢπ του Ἰσοτυ πὶ δἰπη ΟΓὰ Ομ ργί πη Π8., 8] οδῆυα 

αυἱ δόογαηὶ ἰΠΘΌΡΟΥΡ δεῖ ΓΘ ΕΘ συρίοη85. Αἰΐυ8 αυϊδρίδιι, 
αἷς, αἀἰσαυαι 1}}}, 31. Ῥοπιῖνα, μογηι6 πιϊδὲ Ῥυδε μι 

αὐἷγα,, εἰ εοροίϊτς ραίγφηι πιξπι. Ὗ μ]6η᾽ αὐβετοηιίδη 

Επ ᾳυοπιούο ἱπιρυάδεας ἰ"Π6 ἀΐοοῦδὶ, Θόῦμαῦ (6, ημ0- 
οἰ 6μ6 ἱετὶς: ἢἰς ὙΕΓΟ, οἰδὶ ΓῸ ἢ δοοίδπι ροίδηΒ, δἱξ, 

Ροεγιεΐι6 πιϊδὲ ; γοῦαπι ΠΟ ρογιἰδὶὶ : δορὰ αυϊά «αἰε 
42. δίπδ πιοτίμος ἐαροίγε πιογίιο8 δμοε, ἴμ ἀμ6η} Ἠϊ6 

δόημετε. θέᾳ θη νοϊυηίδίοπι ἰμδρίοἰοῦϑὲ. ϑϑαὰ ουγ, 

ἰβαᾳυ}68., θη Ρογιηϊδὶ 7 ()͵ὰ ογαδὲ αὖ ΒοΟ υηυ8 

ἐμ ΘΙ οΓοηι, ποᾷυθ ἱπϑορυ 8 Πηδηδηγυδ ὀγαὶ : δίαι 

ἔμ. ΟΧ ΓΟΒῸ5 ΤηΔρῚ5 ΠΘΟΘ δα 8 ἄνα! ὨΟθη Ομυδ ΟΓΔί. 

μη ἀϊοὶϊ διιίθην, Αἰονγίμοθ δμος, οδίδπαϊε ἔθ! πο 

6556 ΠΊΟΡΙ 1} 8111|Π| : Π8Π| ἰἰο, υἱ οχὶ ἰΐπο, τηογίυυδ 

ὁχ μι ἀ6} 1.1} ἩΠΘΓΟ ογαὶ. δὶ βόγγο ανθηθιῃ ἢΓ8- 

ὁ Ὑἱάο ποίάπι ΕτὶἀδΥὶοῖ ΕἸ6.:ἃ.Ψ 

ς; ΙΟΑΝΝΙΒ ΟΠ ΥΘΌΘΤΟΝΕ ἈΠΟΠΙΕΡ, ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. “3 

τὶ, φυοιΐ ρΓῸ ΓῈ ἰδ πιδοϑϑβϑατία δεϑυηι γορανογίς, Πα - 
416 Θροη! ὐυΐθεὶὶ : Βι8}10 τ᾿η8 418 δισαγο, 4υι μὲ ρεο- 

ἡ ϑΐλυς πηδηδογίὶ. Αηποῦ, ἰμυΐθβ., ἰγοι ϑϑἰπι {1} 

ογδῖ, ρδϑιγὶ8 Οχβθαι 8 ἢο ἰμίθΓ6856 Ἶ δὲ ἰ( ἐσ πορίὶ - 

δοι εἶα (Θοἰπ56ὶ, ᾿παγαι δηϊηινὶ Γυἰυγυπ ογϑὶ : δὶ δυίοηι 

"Ὲ5 ΗἸδ 15 ΠΟΟΘβϑαγίἃ ἰηδίδθαϊ, ἱπργου 1} ΞαΠιΠι28 
[υδεὶι 4}ν11586. Νδπι δαβι8 ἰὼ ργοδίδυϊς ἱροὶ, ἤθη φυοΐ 

᾿υθογοὶ που ογοπὶ μραγους ἀσι ἐμ συηιοιμοῦο, βοὰ 

υι υδιοηογοῖ, η1}}}} ΠΟ Ὁ}8 της ΘΟ ΘϑΏ ΓΙ ὁ55ις 

δἴ4.6 ΓΒ σα] 68165, ᾿ἰἰδ4ι86 βυηδ οὐ ΟἰΠἰψοηια 6558 
ἱποιυ θη, η66 νοὶ ἰδη ἐπὶ αἱ ΠΡοΙμ υν, οἰ διιοί 

δάἀιπούιη ὑγαδη α νἀθῃιυν 6556 δὰ ηὐι8 αἰϊο ἐγ- 

μη. Οιά ὁπὶδι πιδαὶδ ποοϑδβδαγίμηιν, 4υδπι ΞΈΡΕΙ Γα 

ραίγθι  αυϊὰ [26]} 08 Νοημ6 δμΐπ τυ υπὶ το ροτῖς 
ἰηϑυπιοηάδμε οΓδῖ. δὲ ρΘΙΓῸ ποῦ ἰϑπῖ08Βι ἱεπηροτὶδ ἰΒ- 

ΒΘ [ἰοοὶ ηυδηΐυπι δὲ δοροϊοηάυασι ραίΓοπὶ 651 Ὡ6- 

ΟΟΕΒΔΓΙΌΠΙ, οἱ δἱ η6 [4πηε}}}0 φυϊάθαι ἰΘπιροΓα δρὶ γί ω8- 

Νὰ ΓοΙπαύυεγα ἰυΐαπὶ Θδὶ : οὐρὶία φιΐδυιδ βηυβ ἀϊξηὶ 
ΡΟ ηἶβ, αυϊ 68 αυδ δὰ Ομ γίβίυπι δροϑοίδηϊ ἰο10 (ἐγ 
ἰΘρογο ἀδδβογίμηθα, οἱ ὨΘΟΟββαγ 5 Υἱ ἰβοίιηδ δηΐθρο- 

ἈΪπιυδ, Ὠ8Π]240}6 ΓΟ ὑγβοηίο ἀσδι 68 ϑυσιυδ. 6 μοῖτΟ 

ἐοοίεϊ ας ̓ υ] 566 ΡΒ Οδορ ΐαπὶ πιγασὶ ορογίει, φυοὰ 

ἦυνοιδθδι ϑόῦῦο δοὲ Αἤϊχογὶξ, δὶ ἰμβος οἰΐδπι πε} 1:15 6Γ"» 

Ρυογὶῖ πιδὶὶς, Παιίθυβ, ἰυοίυΐ, Αἰ 54π6 ἱπὰς δεοαυθηι;- 

Βυ8. Νδηι ροβὶ βαρυϊιυγάπι Οριι5 ογδΐ (6ϑἰἀεηδηίθηι), 6Χ- 

ουΐογα,, 8ογίοβ ἰιογο ιἰ8 ἀϊδιγί νυ γα, οἱ 4118 4.15 

[δος ΒΕαυ Ὀδη Ὁ οἷα ἴΔΟΟΓ : δβίοαυθ Πυοιϊθιδ 8480 5 
Πιιοίυβ ὀχοίρίοηιὶα5, ρΡΟΟῸΪ ἃ νογὶ(δι15 ρογίυ ἱ||6 4.» 
ἀμοῖι5 [υ͵586ὲ. 60 ἰρδυπὶ οἰἰγα εἶς, οἱ δἰ ἱ [υπεὶῖ. 
Ουοά 8 δάϊιυς πιϊγαγὶβ δἱ α'ῷτο (6γ5, φιοά ρῥγοϊ υδ 

(ποσὶϊ ρδίδγηο δά6586 [ΠΕ ; || οορίοϑ νοἰΐην, πλι}]} - 
(05 6586 4αυΐ οὐπ) δείδηξ αυοθρμίδιῃ πιοίεϑιϊυ ΠΕ ΓᾺ 
Ἰλϊυγοϑ 6586, δ60 ρδ!Γΐβ, 560 πιαιγὶϑ, 861 ΕΠ], δαεὶ ἃ]-- 

ἰοτίυ.5 ουυδουμηηῦσ, πο ΡοΓπ 6 ΓΟ 68 ἰρδὶ8 "σε εὶ, 

ΠΟΘ ἰρ808 δὰ βαρυϊογι νθηΐγα : ἤοῆυδ ἰάςυ ἰρϑις 
ον οἰ αἰ ἱῃ υπιδηϊδίίδνο δοουδδηλυβ : οἱ "τὸ ηὐὔΐ- 

ἀοπ). Νὰπι οοηίγα ἴδοογο ἱμπῃυπιδηυ 6586 ,, πΘΠινα 

βὶο δἤεςιο8 δὰ ᾿ἰυοσίυηι ὁ οὐμοοΓθ. 
ἀ. θκα αὐ ϑαίμιεηι ἐροοίαηί εμπὶ οὐἰετὶς αηϊερο- 

πεπάα. Υὶγ ἰῃ πεφιιία υἱυόηξ, ἐεῖ πιοτίμο ἀείετίογ. -- - 

Ουοά 8: ὑκορίῃᾳυοβ ἰίὰ ἰυρογα οἱ δηἰπηυπὶ αἰἰοτγὶ πιᾶ- 

ἴθ 6δῖ, ἰθηφα μα᾽υ5 65ὶ ἃ βρὶ γἰυδ] δι ἀράϊιοἱ νογυ 5. 
᾿άδοφιια 4}}}υἱ ἀϊοὶ! : Νόπιο πι δῆς πιαπππὶ διαπὶ αὐ ατα- 

ἔγηι, 6 οσομυόίδμδ αὐ μοδίθιογα, αρίμς ἐξ α( τεθη ΜῈ 

εὐίοτωηι ({μιο. 9. 62). Νάπη Ἰοηφα πιο! 5 65. γεξζπυηὶ 
Ργα ἀϊσΆΓΘ,, 4|1085406 ἃ πηοιῖα ΓΘίγα ΘΓ, φυϑπ πὶ 
᾿υνδιίαπι πιογίυυπι, βαρ  ϊγο ; ουδὲ πιαχὶπια δυρογξυμῖ 

ΔΙ} αᾳυὶ ροδδίηϊ μος οθβοίυαπι ἱχν!ογα. Ν᾽} ἰκίτιν 
δἰυὰ ἰμάὰ6 ἀἰδοίαγιδ, φυδηι φυοά π6 πηἰηίηυπι φυϊάοιι 

ἰΟΙΡΟΓΪΒ (ΟΓΟΓΟ ΟροΓίοδι : οἰἰλπηϑὶ Ξοχοθηί 4|18 υῦ- 

ξοδιΐ, δρίγἰἰυ4 118 δυηϊ ΒΟΙΙΡΘΓ ΟὨδἰΟ ΓΒ νοὶ πη χὶπΊῈ Π6- 
, φαϑϑαγ 8 δηίθροπθπάδ, βεἰεπάυπιηυθ εδὶ, υϊά νἱι, 
αυϊά τηοΓ8 εἱϊ. Μυ εἰ οηΐπὶ οἰΐλπὶ οχ 18, 41} νίνθγα νὶ- 
ἀδηίυγ, ἃ ΠΟΓίι18 ἢ] }}}} αἰ ἴδτυηϊ, οἱ πη ποην τὰ νὶ- 

γληι; ἰὯ0 ἀοίοτγίογοδ οἰϊαπὶ Ἰπογίυ 8 διπὶ. δαιν γαῖ 

πιογίμιι ἐεῖ, ἰπηιϊήϊ, με βοαίμς 65 α μεέζεαίο (ἤοιν. ὃς 

“) : Πὶς δυίοῃι πααυϊιῖο βοῦν. Νὰ τη] ἀϊχεγὶ5, {ΠῚ 

. οὕλη, πα [μημ. 
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, ἔχοντος δὲ, εἰ βούλοιτο, μετὰ τῆς τοιαύτης προσδοχίας 
ἀχολουθεῖν. Καὶ ἵνα μάθης αὐτοῦ τὴν πονηρίαν ""͵ ἀχούσας 
ταῦτα χαὶ ἐλεγχθεὶς οὐχ εἶπεν, Ετοιμός εἰμι ἀχολουθῇσαι, 

γ΄. Καὶ πολλαχοῦ 35 δὲ ἀλλαχοῦ τοῦτο φαίνεται ποιῶν 
ὁ Χριστός " φανερῶς μὲν οὐχ ἐλέγχει, ἀπὸ δὲ τῆς ἀποχρί- 
σεως δηλοῖ τὴν γνώμην τῶν προσιόντων. Καὶ γὰρ ἐχείνῳ 
τῷ λέγοντι, Διδάσκα.16 ἀγαθὲ, καὶ προσδοχήσαντι διὰ 
τῆς χολαχείας αὐτὸν ἐπισπάσασθαι, πρὸς τὴν γνώμην 
ἀπεχρίνατο λέγων Τί μδ .16γεις ἀγαθόν ; οὐδεὶς ἀγα- 
θὸς, εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. αὶ ὅτε ἔλεγον αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡ 
“μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδεῖφροί σου ζητοῦσί σε, ἐπειδὴ 
ἀνθρώπινόν τι ἔπασχον, οὐχ ἀχοῦσαί τι τῶν χρησίμων 
βουλόμενοι, ἀλλ᾽ ἐπιδείξασθαι ὅτι προσήχουσιν αὐτῷ, 
καὶ ταύτῃ χενοδοξήσαι, ἄχουσον τί φησιν" Τίς ἐστιν ἡ 
“μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδειφοί μου; Καὶ αὐὖ- 
τοῖς πάλιν τοῖς ἀδελφοῖς, λέγουσιν αὐτῷ, Φανέρωσον 

σεαυτὸν τῷ κόσμῳ "5, καὶ βουλομένοις ἐντεῦθεν χενοδο- 
ξεῖν, ἔλεγον" Ὁ ὑμέτερος κωιβρὸς, φησὶν, ἀεὶ 37 ἕτοι- 
μος, ὁ δὲ ἐμὸς οὔπω πάρεστι. Καὶ ἀπὸ τῶν ἐναντίων 
δὲ τοῦτο ποιεῖ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ναθαναὴλ, λέγων " Ἴδε ἀ.1η- 
θῶς Ἰσραημλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. Καὶ πάλιν, 
Πορευθέντες ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάννῃ ἃ ἀχούετε καὶ 
βλέπετε. (γὐδὲ γὰρ ἐνταῦθα πρὸς τὰ ῥήματα, ἀλλὰ πρὸς 
τὴν γνώμην τοῦ πέμψαντος ἀκεχρίνατο. Καὶ τῷ δήμῳ 
δὲ πάλιν ὁμοίως πρὸς τὸ συνειδὸς διαλέγεται, λέγων " 
Τί ἐξή,λθετε εἰς τὴν ἔρημον ἰδεῖν ; Ἐπειδὴ γὰρ εἰχὸς 
Ἦν αὐτοὺς ὡς περὶ εὐχόλου καὶ εὐριπίστου τινὸς διά - 

κεῖσθαι 3} τοῦ Ἰωάννου, ταύτην διορθούμενος τὴν ὑποψίαν, 
φησί" Τί ἐξή,1θετε εἰς τὴν ἔρημον ἰδεῖν; κάλαμον ὑπὸ 
ἀνέμου σαλευόμενον ; ἣ ἄγθρωπον ἐν μαιλαχοῖς ἱμα- 
τίοις ἠμφιεσμένον ; δι’ ἀμφοτέρων δηλῶν, ὅτι οὔτε 
οἴχοθέν ἐστιν εὐρίπιστος, οὔτε ἀπὸ τρυφῆς τινος μαλα- 

χκισθήσεται. Οὕτω τοίνυν καὶ ἐνταῦθα πρὸς τὴν γνώμην 

τὴν ἀπόχρισιν ποιεῖται, Καὶ ὄρα πῶς καὶ ἐν τούτῳ πολὺ 

τὸ μέτριον ἐνδείχννται. Οὐδὲ γὰρ " εἶπεν, ὅτε Ἔχω 

μὲν, χαταφρονῶ δέ " ἀλλ᾽ ὅτι Οὐχ ἔχω. Εἶδες ὅση μετὰ 

τῆς [520] συγχαταδάσεως ἡ ἀχρίδεια ; Ὥς ὅταν ᾽᾽ ἐσθίῃ 

καὶ πίνῃ, ὅταν φαίνηται ἀπεναντίας τῷ Ἰωάννῃ ποιῶν, 

χαὶ τοῦτο τῆς τῶν Ἰουδαίων ἕνεκα σοντηρίας ποιεῖ, 

μᾶλλον δὲ τῆς οἰχουμένης ἁπάσης, ὁμοῦ μὲν τῶν αἱρε- 
τιχῶν ἐμφράττων τὰ στόματα, ὁμοῦ δὲ χαὶ τοὺς τότε ἐχ 

περιουσίας βουλόμενος ἐπισπάσασθαι. Ἕτερος δέ τις, 

φησὶν, εἶπεν αὐτῷ Κύριδ, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον 

ἀπε.λθεῖν, καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. Εἶδες τὸ διά- 

φορον ; πῶς " ὁ μὲν ἀναισχύντως φησὶν, ἈΑχοζουθήσω 

σοι, ὅπου ἂν ἀπέρχῃ “ οὗτος δὲ, χαίτοι ὅσιον πρᾶγμα 

αἰτῶν, φηοὶν"", Ἐπίτρεψόν μοι; ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἐπέτρεψεν" 

ἀλλά φησιν 5 " ἴλφες τοὺς γεχροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν 

γεχροὺς, σὺ δέ μοι ἀκολούθει. Πανταχοῦ γὰρ τῇ 

γνώμῃ προσεῖχε, Καὶ τίνος ἕνεχεν οὐχ ἐπέτρεψε ; φησίν. 

Ὅτι χαὶ οἱ ἐχεῖνο πληρώσοντες ᾽᾽ ἧσαν, χαὶ οὐχ ἔμελ- 

λεν ἄταφος μένειν " χαὶ τοῦτον τῶν ἀναγχαιοτέρων 

ἀπάγεσθαι οὐκ ἐχρῆν. Εἰπὼν δὲ, τοὺς ἑαυτῶν γνεχροὺς, 

δείκνυσιν ὅτι οὗτος οὐχ ἔστιν αὐτοῦ νεκρός. Καὶ γὰρ 

τῶν ἀπίστων, ὡς ἔγωγε οἶμαι, ἣν ὁ τετελεντηχώς. Εἰ 

δὲ θαυμάζεις τὸν νεανίσχον, ὅτι ὑπὲρ πράγματος οὕτως 
3, Ἐονήρίαν] δ. ὅρα τί ποιεῖ Α. Νοη Ἰοβοτυηῖ Ιπίόγρρ. 

ΘΙ 65 ίεγο Μ68. Ἀἰοπιεί[. 35 τὸ κόσμῳ οἵ". ΕΒ. ἀφ. 
39 Οὐ γὰρΑ. ἃ. 35 Ὥσθ᾽ ὅταν Ε΄. λέγων Α. Ιάδι ροϑὲ μοι αὸ παροὶ : διὸ οὐδὲ ἐπιτρέπει αὐτῷ ὁ 
βμῖδαι μὰ 88 μᾶλλον] πλέον (44. 85 τοῦ ὅμι. Ε. Ρ. Ρ. ἐχχόψαι Α. 53} ἂν οτι. Ε. ἂν εἴη οπι. Ε. 3 σαντες (. Ε΄. οἱ ρτ. Α. 

ΙΝ ΜΑΤΤΗῸΜ ΠΌΜΙΙ.. ΧΧΥ͂ΙΙ 4]. ΧΧΥΙΙ. 

31 πῶς] χαὶ πῶς Α. ρ. Ρ. ἀναίσχυντος (. Ε. 35 αἰτῶν, φησὶν] ζητῶν, ὅ 
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ἀναγχαίου τὸν Ἰησοῦν ρώτησε, χαὶ οὐχ αὐτομάτως 
ἀπῆλθε " πολλῷ μᾶλλον 35 θαύμασον, ὅτι χαὶ χωλυθεὶς 
ἔμεινεν. ἿΑρ᾽ οὖν οὐχ ἦν ἀχαριστίας ἐσχάτης, φησὶ, τὸ 

" μὴ παραγενέσθαι θαπτομένου τοῦ δ πατρός; Εἰ μὲν ἀπὸ 
ῥᾳθυμίας ἐποίησεν, ἀχαριστία; ἧν᾽ εἰ δὲ, ὥστε μὴ ἐγχό- 
ψαι ἔργον ἀναγκαιότερον, τὸ ἀπελθεῖν μάλιστα ἀγνωμο- 
σύνης ἦν τῆς ἐσχάτης. Καὶ γὰρ ὁ Ἰησοῦς ἐχώλυσεν αὐ- 
τὸν, οὐχὶ χαταφρονεῖν τῆς εἰς τοὺς γεγεννηχότας τιμῆς 

χελεύων, ἀλλὰ δειχνὺς ὅτε οὐδὲν τῶν οὐρανέων πραγμά- 
των ἡμῖν ἀναγχαιότερον εἶναι χρὴ. χαὶ ὅτι μετὰ σπου- 
δῆς ἁπάσης τούτων ἔχεσθαι δεΐ, καὶ οὐδὲ μιχρὸν ἀναδάλ- 
λεσθαι, χἂν σφόδρα ἀπαραίτητα χαὶ χατεπείγοντα ἧ τὰ 
ἐφέλχοντα. Τί γὰρ ἀναγχαιότεροην ἂν "7 εἴη τοῦ θάψαι 
πατέρα; τί δὲ εὐχολώτερον; Οὐδὲ γὰρ χρόνον πολὺν 
ἀναλῦσαι ἦν, 5 Εἰ δὲ μηδὲ ὅσον εἰς ταφὴν πατρὸς χαι- 
ρὸν ἀναλῶσαι δεῖ, οὐδὲ 3. τοσοῦτον ἀπολιμπάνεσθαι τῶν 
πνευματιχῶν ἀσφαλές " ἐννόησον τίνος ἂν εἴημεν ἄξιοι 
οἱ πάντα τὸν χρόνον ἀφιστάμενοι τῶν τῷ Χριστῷ προσ- 
ἠχόντων πραγμάτων, χαὶ τὰ σφόδρα εὐτελῇ τῶν ἀναγ- 
χαίων προτιθέντες, χαὶ μηδενὸς χατεπείγοντος ῥᾳθυ- 
μοῦντες. Καὶ ἐντεῦθεν δὲ τῆς διδασχαλίας τὴν φιλοσο- 

φίαν θαυμάζειν χρὴ, ὅτι σφόδρα αὐτὸν προσήλωσε τῷ 
λόγῳ" χαὶ μετὰ τούτου "5 τῶν μυρίων ἀπήλλαξε χαχῶν, 
οἷον θρήνων, καὶ πένθους, χαὶ τῶν ἐντεῦθεν ἐχδεχομέ- 
νων. Μετὰ γὰρ τὸ θάψαι ἀνάγχη λοιπὸν ἦν χαὶ διαϑή-- 
χας περιεργάζεσθαι, καὶ χλήρου διανομὴν, χαὶ νὰ ἄλλα 
ὅσα τούτοις ἕπεται ἅπαντα " χαὶ οὕτω χύματα ἐχ χυ- 
μάτων αὐτὸν διαδεχόμενα ποῤῥωτάτω τοῦ τῆς ἀληθείας 
ἀπῆγς "' λιμένος. Διὰ τοῦτο αὐτὸν ἕλχει, χαὶ ἑαυτῷ προσ- 
ἡλοῖ. Εἰ δὲ ἔτι θαυμάζεις χαὶ θορυδῇ, ὅτι οὐ συνεχω- - 
ρήθη παραγενέσθαι τῇ ταφῇ τοῦ πατρὸς ",, ἐννόησον ὅτι 
πολλοὶ [551] τοὺς χαχῶς ἔχοντας, χἂν πατὴρ, χἂν 
μήτηρ ἧ, χἂν παιδίον, χἂν ἄλλος "5 ὁστισοῦν τῶν προσ- 
ηχόντων ὁ τετελευτηκὼς, οὐχ ἀφιᾶσι μαθεῖν, οὐδὲ ἐπὶ 

τὸ μνῆμα ἀχολουθήσαι " χαὶ οὐχ ἐγχαλοῦμεν ταύτῃ δ" 
αὐτοῖς ὠμότητα, οὐδὲ ἀπανθρωπίαν" καὶ μάλα εἰχότως. 
Τοὐναντίον γὰρ ἂν ὠμότητος ἦν, τὸ οὕτω διαχειμένους 
ἐπὶ τὸ πένθος "" ἐξαγαγεῖν. 

δ΄. Εἰ δὲ τὸ τοὺς προσήχοντας πενθῆσαι χαὶ συντριθδῆναι 
τὴν διάνοιαν χαχὸν, πολλῷ μᾶλλον τὸ τῶν πνευματιχῶν 
ἀπάγεσθαι λόγων. Διὰ δὴ τοῦτο χαὶ ἀλλαχοῦ ἔλεγεν" 
Οὐδεὶς βαιὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾽ ἄροτρον, καὶ 
στραφεὶς εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός ἐστιν ἐν τῇ βασι- 
«λείᾳ "5" τῶν οὐρανῶν. Καὶ γὰρ πολλῷ βέλτιον βασιλείαν 
ἀναχηρύττειν, χαὶ ἑτέρους ἀνασπᾷν ἀπὸ θανάτου, ἣ τὸν 
οὐδὲν ὠφελούμενον νεχρὸν θάπτειν " χαὶ μάλιστα ὅταν 
ὦσιν οἱ ταῦτα πληρώσοντες ἅπαντα. Οὐδὲν οὖν ἕτερον 
ἐντεῦθεν μανθάνομεν, ἀλλ᾽ ἣ ὅτι οὐδὲ τὸν τυχόντα χαιρὸν 
παραπολλύναι χρὴ, χἂν μνρία τὰ χατεπείγοντα ἢ, ἀλλὰ 
άντων χαὶ τῶν ἀναγχαιοτάνων τὰ πνευματιχὰ προτι- 
θέναι, καὶ εἰδέναι, τί μὲν ζωὴ, τέ δὲ θάνατος. Πολλοὶ 
γὰρ καὶ τῶν ζῇν δοχούντων νεχρῶν οὐδὲν διαφέρουσιν, 
ὅταν ἐν χαχίᾳ ζῶσι" μᾶλλον δὲ χαὶ ἐχείνων οὗτοι. 
χείρους. Ὁ μὲν γὰρ ἀποθανὼν, φησὶ, δεδιχκαίωται ἀπὸ 
τῆς ἁμαρτίας " οὗτος δὲ δουλεύει τῇ ἁμαρτίᾳ. Μὴ γάρ 
μοι τοῦτο εἴπῃς, ὅτι Ὑπὸ σχωλήχων οὗ χατεσθίεται, οὐδὲ 
ἐν λάρναχι χεῖται, οὐδὲ ἀπέχλεισε τοὺς ὀφθαλμοὺς, οὐδὲ 
35 πολλαχοῦ] δὶς ΟΠ)Π68 πιαὶ, οἱ Κα. 416 Βοπ. πολλαχῇ 

ησὶν, ἀεὶ] πάντοτέ ἐστιν.  Ἶὁ διάχεισθαι] λογίζεσθαι Α. 
ς ἀξιοξ 

ριστὸς, ἀλλά φ. 383 ἀλλὰ τί φ. Εἀἀ. 5" πληρώ- 

ΗΘΙΚΟΝ. Ὅτι οὐδὲν διαφέρουσι ἀν ΤᾺ ἐν ἐν τρυφῇ καὶ δυναστείᾳ ὄντες. Α. μηδὲ ληῖ6 ὅσον υπεἰ5 ἱποϊυκὶ! Μοτ. 
Ὧν οὔτε Α.. οὐδὲ τοσοῦτον] πότε ὕ. 
χ. Ε. χαὶ μετὰ τοσούτων τῶν μαρτυρίων ἀπ. χ. (.. οἱ μγ΄ [). 

ἶ ν5 ἄλλος οῃ. Δ, Ε ἄλλος τις οὖν (. ". 
θος] τὸν τάφον Α. ἐξάγειν Βα (. δ6 εἰς τὴν βασιλείαν Ε΄. 
οὗ. .. πατρὸ: ἀσουμ ἴῃ Εν. Ἰην}}5 ἸΟΓΡΡ. 

δ τούτου] τοσούτου Ε΄. τῶν μυρίων] χαὶ μυρίων Α͂. τῶν μ. αὐτὸν ἀπ, 
48 Ὑογθα τι “1 ἀπήγαγε Βά΄. ἀπάγειν ἔμελλε Κ΄, 

δ τὸ πὲν» δ᾽ ταύτην ΒΕ. 
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κειρίαι; δέδεται. Καὶ γὰρ ταῦτα "7 χαλεπώτερα ὑπομέ- 
νει τοῦ τετελευτηχότος, οὐ σχωλήχων αὑτὸν χατεσθιόν- 

τῶν, ἀλλὰ θηρίων σφοδρότερον τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς 
αὐτὸν σπαραττόντω" ". Εἰ δὲ ἀνεῴγασιν οἱ ὀφθαλμοὶ, 
χαὶ τοῦτο πολὺ χεῖρον πάλιν τοῦ μεμυχέναι. Οἱ μὲν 
γὰρ τοῦ νεχροῦ οὐδὲν ὁρῶσι πονηρόν" οὗτος δὲ μυρίας 
ἑαυτῷ συνάγει 5 νόσους, ἀνεῳγμένων αὐτοῦ τῶν ὀφθαλ- 
μῶν. Καὶ ὁ μὲν ἐν λάρναχι χεῖται, πρὸς πάντα ἀχίνητος 
ὧν " οὗτος δὲ ἐν τῷ τάφῳ τῶν 5 μυρίων χατορώρυχται 
νοδημάτων. ᾿Αλλὰ τὸ σῶμα αὐτοῦ δ' σηπόμενον οὐχ 
ὁρᾶς ; Καὶ τί τοῦτο; Πρὸ γὰρ τοῦ σώματος αὐτοῦ ἡ 
Ψυχὴ διέφθαρται χαὶ ἀπόλωλε, χαὶ πλείονα ὑπομένει 
τὴν σηπεδόνα. Ὁ μὲν γὰρ δέχα ὅδωδεν -ἡμέρας᾽ οὗτος δὲ 
ἅπαντα τὸν βίον δυσωδίας ἀποπνεῖ δ', στόμα ἔχων ὀχετῶν 
ἀκαθαρτότερον. "Ὥστε τοσοῦτον αὑτοῦ διενήνοχεν ἐχεῖνος, 
ὅσον ὁ μὲν τὴν ἀπὸ τῆ; φύσεως ὑπομένει μόνον δξ φθο- 
ρὰν, οὗτος δὲ μετ᾿ ἐχείνης χαὶ τὴν ἀπὸ τῆς ἀσωτίας 
ἐπεισάγει σηπεδόνα, μυρίας καθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν ἐπινοῶν 
ὑποθέσεις διαφθορᾶς. ᾿Αλλ᾽ ἐφ᾽ ἵππου φέρεται; Καὶ τέ 

τοῦτο ; Καὶ γὰρ ἐχεῖνος ἐπὶ χλίνης " χαὶ τὸ δὴ χαλεπὸν, δ᾽ 
λυόμενον μὲν ἐχεῖνον χαὶ σηπόμενον οὐδεὶς ὁρᾷ, ἀλλ᾽ ἔχει 
τὴν λάρναχα παραπέτασμα ᾿ οὗτος δὲ ὁδωδὼς δ᾽ παντα- 
χοῦ περίεισι, χαθάπερ ἐν τάφῳ τῷ σώματι νενεχρωμένην 
Ψυχὴν περιφέρων. Καὶ εἴγε ἣν Ψυχὴν ἀνδρὸς ἰδεῖν 
τρυφῇ 5 καὶ [522] χαχίᾳ συζῶντος, εἶδες ἂν ὅτι πολὺ 
βέλτιον ἐν τάφῳ χεῖσθαι δεδεμένον, ἣ ταῖς τῶν ἁμαρτιῶν 
σφίγγεσθαι σειραῖς " χαὶ λίθον ἔχειν ἐπιχείμενον, ἣ τὰ 
βαρὺ τῆς ἀναισθησίας πῶμα 5". Διὸ δὴ μάλιστα τοὺς τού- 
τοῖς προσήχοντας τοῖς νεχροῖς, ἐπειδὴ "5 οὗτοι ἀναλγήτως 
διάχεινται, προσ!ιένα: δεῖ περὶ αὐτῶν τῷ Ἰησοῦ, χαθάπερ 
ἡ Μαρία τότε ἐποίησεν ἐπὶ τοῦ Λαζάρου. Κἂν ὁδωδὼς 
ἧ, κἂν τεταρταῖος ἧ, μὴ ἀπογνῷς, ἀλλὰ πρόσελθε, χαὶ 
τὸν λέθον ἄνελε πρῶτον. Καὶ γὰρ τότε ὄψει χείμενον, 
ὥσπερ ἐν τάφῳ, καὶ ταῖς χειρίαις δεδεμένον. Καὶ εἰ βού- 
λεσῦε, τῶν μεγάλων Κ᾽ τινὰ χαὶ περιφανῶν εἰς μέσον 
ἀγάγωμεν. ᾿Αλλὰ μὴ δείσητε" ἀνωνύμως γὰρ ἐρὼ τὸ 
ὑπόδειγμα" μᾶλλον δὲ, εἰ καὶ τὴν προσηγορίαν ἔλεγον, 
οὐδὲ οὕτω δεδοιχέναι ἐχρῆν. Τίς γάρ ποτε νεχρὸν δέδοιχξε ; 
Καὶ γὰρ ὅσα ἂν πράξῃ. μένει νεχρὸς ὥν " νεχρὸς δὲ ζῶντα 
οὗ μικρὸν, οὐ μέγα ἀδικῆσαι δύναται. Ἴδωμεν τοίνυν τὴν 
χεφαλὴν αὐτῶν δεδεμένην. Καὶ γὰρ ὅταν μεθύωσι διηνε- 

"1 ταῦτα] τὰ Ε΄. ταῦτα χαλεπώτερον ἃ. 
89 τῶν ἀδαϑί ἰῃ ΕΔά. 5, αὐτοῦ] αὑτῷ ͵8 Βαὰ. 
Α. (Ὁ. "9. μόνον διαφθορὰν Κα ά. 
οοὐὰ. οἱ 6 γ88. τ 
ΤΉ 5] ἀναισθήτως δὴν 

4. πως Οοῃ].(. 

5. ΖΦΟΛΑΝΝΙΝ ΟἸΛΥΒΟΘΊΤΟΜΙ ΑΒΟΗΊΙΕΡ. ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

86. τρυ τρυφῶντος Ἀ. (. ἢ. Ε΄ ΑἸιοεὶ ἰάναηὶ [ΠΙΟΓΡΡ. 
᾿ τ: ἐπεὶ Ὁ. Ε. οὗτοι] οὕτως Εαα. ἐρεὶ 66. ἥἹ 

Ε. Ε. φιιαδὶ πιογίμὶ 66. 5) Καὶ τότε αὐτὸν εἴσεται ὁ Χριστὸς, χαὶ πρὸ ἐχείνου σε" ὅταν 

ὅ5Ω 

χῶς, χαθάκπερ οἱ νεχροὶ τοῖς πολλοῖς ἐπιδλήμασιν ἐχεί- 

νοις χαὶ ταῖς χειρίαις, οὕτω πάντα τὰ αἰσθητήρια ἀπο- 
χλείεται χαὶ δεσμεῖται. Εἰ δὲ βούλει καὶ τὰς χεῖρας 
ἰδεῖν, ὄψει χαὶ ταύτας δ᾽ τῇ γαστρὶ προσδεδεμένας, χαθά-. 
φερ τῶν οἰχομένων, χαὶ περιεσφιγμένας, οὐ χειρίαις, 
ἀλλ᾽ ὃ πολλῷ χαλεπώτερόν ἐστι, τοῖς τῆς πλεονεξίας 
δεσμοῖ;. Οὗ γὰρ ἀφίησιν αὐτὰς ἐχταθῆναι πρὸς ἐλεημο- 
σύνην ἐχείνη, οὐδὲ πρὸς ἄλλο τι τῶν τοιούτων κατορθω- 
μάτων, ἀλλὰ τῶν νενεχρωμένων ἀχρηστοτέρας ἐργάζεται. 

Βούλει καὶ τοὺς πόδας ἰδεῖν συνδεδεμένους ; Ὅρα αὐτοὺς 
πάλιν περιεσφιγμένους φροντίσι, χαὶ διὰ τοῦτο οὐδέποτε 
δυναμένους εἰς οἶχον Θεοῦ δραμεῖν. Εἶδες τὸν νεχρόν ; 
βλέπε χαὶ τὸν ἐνταφιαστήν. Τίς οὖν ἐστιν ἃ ἐνταφιαστὴς 
τούτων ; Ὁ διάθδολος, ὁ ἀχριδῶς αὐτοὺς περισφίγγων, 

καὶ οὐχ ἀφιεὶς λοιπὸν τὸν ἄνθρωπον ἄνθρωπον φαίνεσθαι, 
ἀλλὰ ξύλον: ξηρόν. “Ὅπου γὰρ οὐχ ὀφθαλμὸς, οὐ χεῖρες, 
οὐ πόδες, οὐχ ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδὲν, πῶς ἂν ὁ τοιοῦ- 

τος ἄνθρωπος φανείη; Οὕτω χαὶ τὴν ψυχὰν. αὐτῶν 
ἐσπαργανωμένην ἔστιν ἰδεῖν, χαὶ εἴδωλον μᾶλλον ἢ ψυχὴν 
οὖσαν. Ἐπεὶ οὖν ἀναισθήτως αὑτοὶ διάχεινταί πως 5" 
νεχροὶ γεγενημένοι, προσέλθωμεν ὑπὲρ αὐτῶν τῷ Ἰησοῦ, 
παραχαλέσωμεν ἀναστῆσαι, ἀνέλωμεν τὸν λίθον, λύσω- 
μεν τὰς χειρίας. ᾽ν γὰρ τὸν λίθον ἀνέλῃς, τουτέστι, 
τὴν ἀναισθησίαν τὴν ἐπὶ τοῖς χαχοῖς, ταχέως χαὶ ἐξαγα- 
γεῖν αὐτοὺς δυνήσῃ τοῦ μνήματος " ἐξαγαγὼν δὲ, εὖχο- 
λώτερον τῶν δεσμῶν ἀπαλλάξεις. Τότε σε εἴσεται ὁ 
Χριστὸς, ὅταν ἀναστῇς, ὅταν λυθῇς 53. τότε σε χαὶ ἐπὶ τὰ 
δεῖπνα χαλέσει "5 τὰ ἑαυτοῦ. Ὅσοι τοίνυν τοῦ Χριστοῦ 
φίλοι, ὅσοι μαθηταὶ, ὅσοι τὸν ἀπελθόντα φιλεῖτε, προσ- 
ἔλθετε τῷ Ἰησοῦ χαὶ δεήθητε. Εἰ γὰρ χαὶ μυρίας γέμει 
τῆς δυσωδίας, ἀλλ᾽ ὅμως τοὺς προσήχοντας ,ὐδὲ οὕτως 

αὐτὸν χαταλιμπάνειν χρὴ, [555] ἀλλὰ τοσούτῳ “" μᾶλλον 
προσιέναι" ὅπερ οὖν χαὶ αἱ ἀδελφαὶ τοῦ Λαζάρου τότε 
ἐποίησαν " χαὶ μὴ πρότερον ἀφίστασθαι παραχαλοῦντας, 
δεομένους, ἱχετεύοντας, ἕως ἂν αὐτὸν ζῶντα λάδωμεν. 

ἊΑν γὰρ οὕτω τὰ χαθ᾽ ἑαυτοὺς χαὶ τὰ τῶν πλησίον διοι- 

χῶμεν, χαὶ τῆς μελλούσης ταχέως ἐπιτευξόμεθα ζωῆς " 
ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρω- 
πίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

48 χὴν Ψυχὴν αὐτοῦ σπ. Α. γυϊργαίυπι ἰαδῖιγ 66. “ συνει Ρ. 
᾿Ν 56 Δ. ὅν. οίεοσὶ ἀναπνεῖ. " μόνον οπι. Ε΄ γριβνὲ 

δ᾽ χαλεπώτερον Ε΄. 55 ὀδωδὼς] ζῶν χαὶ ὁδωδὼς Εἀά4. ΠΠυὰ ζῶν καὶ ἰ 
μόνον 

: ογηϊ 
Ὁ πτῶμα (. σῶμα ). τὸ 8. τ. ἃ 

μεγάλων] δἀά. τούτων Εἠά. 549 αὐτὰς 

ἀναστῇ, ὅταν λυθῇ Α. Τιιπο ὁο5 ΠΙιγίξιιι5 σοιᾳποδοεῖ, ομπὶ ἐποϊαιίὶ [μοτὶπί, οαπὶ δοίμιΐ ; πιπο αὐ οὐπαπιφμε ἐπαπε το- 
εαϑί!. 6. Υυϊφαίυπι τυδῖυν Ασιῃ. ΕἰσΈ τα} ἰάσεται οοὐδχ φυΐϊάλπι ἃ ὅϑὅδν. το] Γδίι!8. δ χαλέσῃ (. 5" τοσοῦτον 
Βάά. δἰρμεήρεν διὰ. ὁπόσον ἡ φθορὰ ἐπιδίδωσιν Α. Εδάθῃηι, 5804 ἰποϊυβα, ἰῃὰ Βαὰ. γνοῖΐ. Ἰοσυπίυγ : Μοπίοεῖ. ποτα 
δὺ0 ᾿ἰναγαν. ΝΟ Ὡρποβουμὶ ἰπίοΓρρ. 

ΟΜΙΔΙΑ ΚΗ’. 
"Ἑμδάντι δὲ αὐτῷ " εἰς τὸ πιϊιοῖον, ἠκοιούθησαν οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ. Καὶ ἰδοὺ χειμὼν 55 μέγας ἐγέγετο 
ὧν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πιλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ 
τῶν χυμάτων᾽ αὐτὸς δὲ ἐχάθευδεν. . 

α'. Ὁ μὲν οὖν Λουχᾶς, ἀπαλλάττων ἑαυτὸν τοῦ ἁπαιτη- 
θῆναι τῶν χρόνων τὴν τάξιν, οὕτως εἶπεν " ᾿Εγέγετο δὰ 
ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἀγέδη 5] εἰς τὸ πιλοίον, 
καὶ οἱ μαθηταὶ αὑτοῦ " καὶ ὁ Μάρχος ὁμοίως. Οὗτος δὲ 
οὐχ οὕτως, ἀλλὰ χαὶ ἀχολουθέαν ἐνταῦθα διατηρεῖ. Οὐδὲ 
γὰρ οὕτω πάντες πάντα "5 ἔγραφον. Ταῦτα δέ μοι καὶ 
ἔμπροσθεν εἴρηται, ἵνα μὴ τῇ παραλείψει διαφωνίαν τις 
εἶναι νομίζοι “3, Τοὺς μὲν οὖν ὄχλους προέπεμψε, τοὺς 

4 αὑτῷ οπι. ἃ. (. Ὁ Μοεηη. Καὶ ἐμῦ, αὐτῷ αι. ἢχολούθν ταν] ἀκ. αὐτῷ α. Ε. 4 χειμὼν) σειτμὸς; Βαα. 
49 , ; νμ᾽ τῇ [(ἀ. ΕΚ|6. 55 πάντα οι. Α. (. |}. ᾿νῖϊο Δ τη. 

δὲ μαθητὰς μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἔλαδε" χαὶ γὰρ χαὶ 9 τοῦτο 
ἐχεῖνοι λέγουσι. Παρέλαθε δὲ οὐ μάτην, οὐδὲ εἰχῇ,, ἀλλ᾽ 
ὥστε ποιῆσαι θεατὰς τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι θαύματος. 
Καθάπερ γάρ τις παιδοτρίδης ἄριστος, εἰς ἀμφότερα 
αὐτοὺς ἤλειφεν, εἴς τε τὸ ἀχκαταπλήχτους εἶναι ἐν τοῖς 
δεινοῖς, εἴς τε τὸ μετριάζειν ἐν ταῖς τιμαῖς. Ἵνα γὰρ μὴ 
μέγα φρονῶσιν, ὅτι τοὺς ἄλλους ἐχπέμψας αὐτοὺς χατ- 
ἐσχεν, ἀφίησι χλυδωνισθῆναι, τοῦτό τε χατορθῶν, χαὶ 
γυμνάζων πειρασμοὺς φέρειν γενναίως. Μεγάλα μὲν 
γὰρ καὶ τὰ πρότερα θαύματα ἦν, ἀλλὰ τοῦτο χαὶ γυμνα- 
σίαν τινὰ εἶχεν οὐ μιχρὰν, καὶ τοῦ παλαιοῦ συγγενὴς 
σημεῖον ἦν. Διὰ τοῦτο μόνους τοὺς μαθττὰς- ἄντι μεθ᾽ 

ΕΣ ῊΝ Ἂ - ξνέθτ, 
δ χαὶ οὐ. (. 
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ἃ νογ 5 ποη οὐΓγοῦὶ, πον ἣν δδηἀαρὶϊὰ ᾽ασογο, ΠΟ 

Οσυΐο58 οἰαυδίσβα,, μθαη6 ἰηδι}}}5 ΠΙραίη 6856. Ναὶ 

φηιανίογα ρδιίίυν, φυλεν πιογίυϊιϑ, ΠΟ ὙΘΓΙΩΪ 118 ΟΟΥ- 

γοιϊοηιί θυ, 564 [ἘΓῚ5 πηιδηϊουυυ5 ἀηἰπιὶ αὔδειυι3 

ἰρβυπ ἀἰβοογραηι θυ. 51 δυϊοιῃ ΔρογΓίο5 αυθαὶ οουΐοσ, 

πος ἰίοπὶ ἰοηα Ραΐυβ 681, αιι8πηὶ δὶ οἰδυϑὶ οδϑθῶϊ. Εἰ- 

δῃΐμ οου}  πιοῦῖυΐ π|8}} τηαἱὐ νί δι ; 6 Δ. 6 ΡΟ Υ 8 

Οὐυ 5 ἰπηυ ΓῸ8 δἰ δὶ διίγα! τηογῦοβ. 16 [σοὶ ἐμ 

δδηάδρὶ!α δὰ οπγηΐα ἱπιιηο 5 ; ἢ] 6 ἰῃ ΘΘΡιΟΓΟ ΠΊΟΥ- 

μνογὰπι Ων} }}]6 οηθγα οΟὔγυίι8 6581. Αἱ πο νἱάθϑ σογρυβ 

Ο)υδ ρυϊείάυπι 1 Εἰ αιἱά ἰος ἢ Ηἰὶς φυΐρρα, δηϊθηϊ απ) 

φΟΓρυ8 ο͵υ8 ρυϊγαδοδί, δηϊπηδπὶ ᾿αἰνδὶ σοΥΓυρίλΠ), ρ6Γ- 

ἀϊιλπ), (ίογα ρ]υγίπηο ἰυ νοίαοίδίδῃ. {16 φυϊάδαν μ6Γ 
ἄδοοσπι ἀἰδ5 [ἰοὶ, μα γ6ΓῸ Ρ6Γ ἰοίδπι νἱίϑη [ἰογθιη 
διηϊεἰϊ, ο5 ᾿αῦ 6:58 οἰοδοὶβ ᾿μ5}5 πιηπάϊυ5. η0 ν Γῦ0 

ἐϑηῖυπ ἢ ἰοὺ 1116 ἀΠογι, ᾳφυδληιυπ) 1116 αυϊάοπι οογγυ- 
Ριον ΩΣ παίυγα ἀου δπὴ ρϑι ιγ, ΝΟ γ ΓΟ οππὶ ᾿}|}4 μα- 

τοι, δα πὶ αἰΐδι) αυὰ Ἔχ ρΟΓἶ ἃ ΟΥγ Υἱῖα 5:0] α1- 

γα}; δοχοθηΐδ5 810] φιοι 16 ὁχοοσ λη8 Θογγυμρι!οη}}8 

δΡοοΙ65. 6 ἰΠ|6 ἀαυο (οειιγ ἢ Ου ἰὸς 6581} Νδη) ᾿νς 'ὴ 
16οιο ἀοσουπμλῖ ; ᾳυυύᾳι6 σγανὶυβ 65ι, ἀυμη ἢ τ 60 Γ- 

ειιρίυ!η οἱ (ἰοηΐοπὶ ἤδῖμὺ νἱάδῖ, οὐπὰ ὅὁγοᾶπι αἰ θαὶ 

γοῖο ορογίϑει ; ἰιΐσς νίνθπηδ ἂς (οἰ 5 οἰγουῃηυδαι6 

υλφυίυγ, πιογιυδπι ἈΠὶπη8Π} ἰῃ ΘΟΡΡΟΓΟ αυδοὶ ἰῃ δαρι}- 

ΕἼῸ Οἰγου  ΓΘη8. Ας 5ἱ ροββοὶ δηϊπ) οοῃβρίοὶ νἱγὶ ἰμ 

ἀε! οἰ] 5. οἱ ἰπ ἠδαυΐιϊ Υυἱνβηι 5, νυν 6 ΓῸ5 ἰθηζα πιο] 
6886 ἴῃ δόρυ ογο {Πα ῖι) ἰάοογθ,, φυλπι οδίΘηΐβ ρΡ6608- 

ἰογυπι οΟηϑιγίπαὶ ; ἃς ἰαρίάδιι διρογρυδίί) ΠΔΌΘΓΟ, 

αυλαπὶ σγάνα ᾿Πυὰ ᾿ϑ6ηβὶ 0} 2118 ορογουΐϊθη. Ουδργο- 

ΡΙΟΡ οοπνθηὶϊ υὲ πιογίυογυπι Βογθοθ ργορίπηυϊ, 4ι}0- 

ἰδ πὴ }}} 816 516 56η50 ἰΔο6ηϊ, δὰ δαδϑυὰ δοοθάδηιϊ 

ΡΥῸ 1118. υἱ οἱ) Μαγία ὑγοὸ 1,3Ζῶγο. Εκὶαπιϑὶ (ἰἰάυϑ, 

οεἰδη δὶ αυδιγ ἀτιϑι}}5 ἰῖ, π6 ἀσβργαβ : 80] δοραάο; οἱ 
ἰλρίοην μγῖυ5. γοιπούθ. Νδην ἴθης νἱ θυ ἷβ ἰποαπίοπι, 
ηυδ5ὶ ἴ Βόρυϊογο, οἱ [5ε}|5 Πἰφδίυπι. ΕἸ οἱ ρίδεοι, ἰὴ 
᾿ϑάϊιπι φυθιπηρίλην 6χ νἱγὶβ {ΠΠυκιγί υυδ δι ἰϑυοάπχιϑ. 

Αἱ πὸ {Ππ|6.4|5 ; ἰΔοῖ0 φυΐρμα ποπιῖπα ἐχοπιρίυη ρτὸ- 
Πογϑην ; ἱπ|0, 5] ποιῆθ ἀϊσαγθιὰ, Π6 8ἰ6 φυϊάδηι ηϊο- 
ἰυδηθυπ) Θ5ϑεὶ. Αυἷ5 οηΐἢ ὑπιφυσίη πιογίυυπι εἰ] 

μω Ἐξ: ἃ ---π---- »«- 

ΙΝ ΜΛΤΤΙΙ ΕΜ ΠΟΜῚ. ΧΧΥΡΠ. 4]. ΧΧΙΧ. δ50 

ϑὲ αὐϊὰ οἱ"ἷπι [ὁςογὶί, τπηοῦίυυ8 ἰΔΠη6 πιδηοί ; πιογίιπδ 

γΟΓῸ Υἱνοηίοι Ἰαἀ6Γ6 ἢυ}}0 ρᾶοῖ0 ροιοδβί. Υἱάοδιημ5 

ἴίιλψυς σαρυί 6}05 [ἰφαίυπι. Νάπι οὐ σΓοῦγο δίηι οἰ γὶ!, 

Ῥογμάθ δ|41|16 πιογῖιὶ π}0}}}8 νοϊ δηλ ὕ5 οἱ ἰαϑοὶΐβ, 
δα ΟΙΠΠΟ5 ἰδίογυιη 56 505 ΘΟ]! οἱ Πκαπίυν. ϑὶ 
Ιαυεῖι οἰἰδ ᾿ϑ1}15. νἱθογα, {188 σοηϑρίοἰδ8 υϑη τὶ 8}- 

᾿ἰγαίδθ, οἱ ἀςπιποιογυ πηϑι5, οἱ νἱηοίδ8, ποη ἔδϑβεϊ 5, 
δοιὰ ἀναγὶ εἶα: νίπου 8, φιοά ἰΙοηφα ἀδίογίυβ 65ι ; ΠΟ416 
Θηΐν ρον} Π|4 οἱ δι οἰυδιμοϑγηδπι, νοὶ δα δἱυῦ 

φιοάμίδπη) Ορυβ θον αι) οχιοπάδηϊυν ; δοὰ ἱμ}  ΠΠΟΓῸ 5 

οἴἶδοὶ,.,, ᾳυᾶπι πηοῦΓυπ πιῆ 5. 15:6 υἱ οἰἰὰηι ρ6- 

ἀ65 δἰ 6 Ὁ υἱπο!05 ν  ἀθαπηι5 ἢ ΠΠ|05 φυοᾳυα γοβρίοα 
οὐνὶ8 οΟμδίγεἰ08., 41} ἰἄ60 ΠΟῊ μοβϑί! δά δοοϊ ὀϑίμιτ 

θοὶ ργορεόγωγο. Ὑἱάϊδι} πηουίααπ) ἢ ΡΟ] οἰοτο πη νἱ (6. 
φυΐβ ογυ ροΙ ̓ οῖογ ὁδὶ ἢ Ὀίαθοὶ 5 4υΐ αἰ! ζοθιον 

ρ505 οοποῖγίπριι, π6ο δίμ υἱ ἰο!ο0 νογὰ ἰοηιο ἃρρα- 

γοαϊὶ, βδά ᾿ἰσηνην ΔΡη. {ΕΠ01 οἷ πὴ προ οὐι 5 "66 

"2 η1}8, Π6 6 ροάῤδ, πος 4] 1 πη θη 68. φιοπιοι!» 

6586 ρ0556 Ιοτπ0 νἱ δαίυν ὕ 516 ᾿ρϑογθπὶ πίη πὶ [156}}5 

ἀσνίποίπι συμδρίοεγα δὶ, ἰθδυ θι πᾶ σὶ5 {πὶ δι}- 

τηϑη). Ουοιΐλπι ἰσί( ᾿ρδὶ δεν 5681 ἰδόθηὶ πιογίυϊ, 

ΡτῸ Ν{Π|5 δὰ δου δοοοιιδηηυδ, ργθούυ υἱ Γαδυγυϑηί, 

δηιονϑδηνυϑ ἰαρίοιη, δοϊναπηυδ [250125. δὶ δνἷπὶ ἀρδίυ- 

Ἰογίβ ἰδρίάδβιη, ἰά οὶ, {ΠΠϑπὶ νι π|8}18 βοιιδυαπι ρείναιο- 
Π6Π|, οἷο ἱΠυ5 6 δοριίογο οἀυχογὶβ : οὐ υοῖ05 ΥοΓὺ [2- 

οἰ" 5 ἃ υἱμοι 5 ΠΟ γα 18. Τοις 16 Ομ γι π ἀριυ- 

806ῖ, οὐ ΒυΓΓΟΧΟΓΪ5 ; ΕυΠ 50] υζι5 ΓΠΟΓΪ5, ἴω τὸ δἰ 

οαπδηῃ δυλπιὶ γοοϑϊ. Ουοίχυοι ἰφίτν ΟΠ γίσεὶ πιο 

65ιἰ8, φυοίυοὶ ἀϊδείρι!, φυοίψιοί πιογίτππὶ 6} 115. 

δὰ 76βυπὶ δυρρὶίοα8 δοοδάϊα οἱ βιρρίϊοδίο. Εἰμὶ 

δπὶπὶ 8 ΠΠΠΟΡΟΓΟ [Οἱ ἀυ.5 51, 8ι1Δπ|6 ὴ το, (ἰοθεΩὶ 

φγορίπαυὶ ε͵85 ἰρβυτα ἀθδογεγα, 504 ἰδηῖ0 "2615 Ὡ((6- 
ἀογα.,, υδηῖο τηορὶβ ρυϊγεύο δυφοίυγ : ὧἱ ᾿πη0 [6ο0ο- 

γυπὶ 1,π2Δγὶ ΒΟΓΟΓΘΒ ; 6416 2η6 ἀἰδοθίίογα, γοραηίοςς 

ΡΓΘολπί8,, βυρρ δ 68., 4υ8πν ἢ ἢν ἰνίον Γοσοσ 

Ροτίπηιϑ. Νλη) δὶ δὶς ΓῈ8 Ποϑίγδβ εἴ βγοχἑογιπι Εἰ Γὺ- 

πιυ8, υἱυγᾶπι οἷο νἱδπη σΟΠΒΘΊ ΠΟΤ : 41 πη 8 ΠῚ 

"05 ἤγιι! οοπείησαι, σιτία οἱ Βαιηϊίαι!ο )οπιλν ποϑιγὶ 

δαβυ ΟΠγῖοιϊ, οὐ σίυγία ἴῃ δθσι]α ΒΟ] ΟΓΌην. ΔΉ, 

ἨΟΜΙΠΙΑ ΧΧΥΠΙ. αἱ. ΧΧΙΧ. 

Οαρ. 8. υ. 25. Εἰ αξδεοπάσπίε 60 ἷἱπ παυϊσμίαηι, 86- 

γι φ! ἐμηὶ ἀἰδεὶρι οἶμα. 21. ΕἸ δ0γ6 πιοίμδ Ἠια- 

ση88 [αοἴιι5 ὁδί ἰη πιαγί, α μὶ παυϊομία ΟΡΕΥΙΥΕΙΏΓ 

Πιοιίδως : ἱρδθ υέγο ἀογηιοϑαί. 

1. Νυ!Ἂα ἱμίον ὀναηρείϊξίας αϊεεοπαπίϊα. ---- Ἰ,038, ΠῸ 

ηυΐδ λΣ0 'μ50 ἰοπηρογυπὶ ογάϊποπι οχίψογοι., δὶς αἷϊ: 

ἐδ αοίϊωη ὁδι πα πα ἀἰέγαηι, εἰ ἰρεα ἀδορηα ἱπ πανυίοι- 

απ, εἰ αἰεὶ ρειϊ ο)ιι5 (1{ις. 8. 23). Μαάγουβ αυοηιε. 51- 

Π ΠΠ6Γ. 11|6 ν γὸ ἤθη ἰίοιη, 86] ἰοροτυπὶ αυλπιάλιτ. 
ΒΌΡνΆ 1 βογίοπιμ. ΝΟΟ]ΌΘ δε ἷπὶ οπλΐα ΟΠ Π65 6ο0(16Π| Ἰη0ι|0 

εἰοδογί θη! : ἰὰ φυυὰ ἃ 16 71πὶ δι 0 Γι ἀἸοσίιπι 651, )Ὸ 

41}18 ΟΧ ΟΠ 55] 00} αἸ55ο "Δ η[ΔΠ| 'ΠΙΟΡ ἴῃ.505 6556 μ||- 

ἴαγοῖ. Τυγ}}δ 706 γ}. Ὁ Π}|15518, αἰ βοίρυ! 05 5661} 95- 

δι1Πι|ρ5}} : πλι ος 1ΠΠ| ἀϊουηί. Αδϑυπημ5}} διίο. ποὴ 
[γηϑίγα, ΠΟῸ “6 ὁΔ58, 56 ὶ [0]  Γ 1} 506 - 

οἰλίογο5. ὁϑδοηῖ. ()οηιδ πηουπι δε }1} ΡΠ 5 .ΓῸ Π18- 

εἰδίογ ομεπδ, αἱἱ υἱγυμχυσ 105 ὁχογοοραις πὰ ἢ 

πη2}18. ἱπρογίογγιἱ οδϑαπὶ, οἱ ἴῃ ποηοΥ 5 πιοιάοδίὶ. 

Νδ δἰιυπι δηἱπι δδρογοὶ, αυού, πι͵8515 4118, ἐμ 805 ΓΟ- 

εἰπε ϊδβοί, ἰοπηραϑίϑίοπι ῬοΓΩΝ Εἰ , ἰαδὲ υἱ ἰος αΠΠ]0ὁ- 

τοὶ, ἴυηι υἱ 608 Δἀ (ΟΓοηεἰ:5 (Γ 16 ὩΓΌΠ)25 ΟΧΟΙ Ο- 

γαῖ, Νλπι πιδρηδ αυϊάδιι ΘΓ} ρυίοΓΏ δίῃ, δ6ιὶ ρΓα"- 

86Π8 δἰζπυπ) που ριγυϑιι αιδινίδιν ἐχθγοί (διἴοποπιὶ δ[- 

[ἐγουαὶ, ἃς νϑίδγὶ ουϊάμηι β'βπο δίπιῖ!8 ογαὶ. Ἰάεοψυθ 

δοἷο5 βδουῆ δὰύυεῖι ἀϊδεὶμι!!ο8. Νάπι τ᾽ ηνγδουΐα 

δἀενδηίωγ, ρορυϊυπι βἰηἰί αἰθ556 : θἱ γοιὸ ρεγίουϊα 
οἱ ἰαγγοζοβ, ἀϊϑείρυ!οβ., δι οιὼδ πέμμα οΥἹδ, 405 

οχογοϊιϑιυγιϑ ογαϊ, δ0105 δϑοῖμι δδϑυπ !. Μαιπιουδ 

βοίμπι ἀΐοὶ!, ἰμϑυμ ἀογιηίν856, [μο8 νόγο δαὶ, ἰη 

σαΡν σα (4), οβιοι 65 φυλιῃ ο886. ἃ [Ἀ5ι}) αἰϊθνα 8. 

οἱ δὰ τπὐσιδπ ἡμά6 ρἰ ἰοϑορίναπὶ πὺδ ἰμιδι μι 6}}5. 

(α) 5ϊς οπμιιὸβ Ε{ΠῚἰ οἱ πιηπυσοτιρι! (μ ισοβ, οἱ [1 Ιορσιῖ 
σουγριις Τραροζατυ5. Αἰηαΐ ποῦ Ὁ σα. 508} ΜΆΓΟΝ πὲ, ἐμ 
μαῦθοὶ, 4, 58 : δΈΡΟΓ σὐγεϊοαί (ΟΥ̓ Ο)δο 



δὴ] 5. ΖΦΟΛΝΣΙΘ ΟΠ ΥΒΌΟΘΤΟΜΙ 

Ομοτγίἃ ἰίδ4υς ἰοπιροϑίμι6 οὐπὶ [υτοΓοὶ ΠΏΔΓΡ6, ΠΠΠΠ| 6 Χ 

οἰϊδηϊ ἀϊοοιία8 : 45. δοινῖπε,, δαίνα πος, ρεγῆμμδ. ἴρ56 
ψύΓΟ {Π|06 Ὀγίπιυπι), ἀοἰ 6 ΠηΔΓ6 ἱπογαρανί!. Νδιη, υἱ 

ἡϊχί, δχογο (δι ϊοπὶβ οϑι88 [256 ροτγπὶ 6 αι, οἱ ἢ: - 

Κι Ραθ ΘΡΔΠ ἰοπιδἰἸοπ 1, 4185 'ῃ505 ἐγϑηὶ ᾿ἸηγαβηΓι. 

Ετοηΐπι μοσδῖθα δαρ6 ροΓγο δ᾽ 1 605 ἰῃ φγανίογαβ ποβο- 

ΠΟΡΙΜᾺ ργυσο 5 ἱποίάθγο, δὲ διισοιγγογο ἀἰδιυ!ι. 
[Ππά46 Ῥανῖιβ ἀἰσοοθεῖ : Νυίο αὐἱόπὶ "08 Ἰσπότατο, [Γ6- 

ἐγός, φμοπίδια υαἱάθ ρφγαυα!ὶ δ Μ8 ξργα υἷγέδ, Ια μῖ 

"06 ἰασάεγεί εἰἷαηι υἱθογο (ἃ. (ον. 1. 8) ; εἰ ροδβίοδ, () 

ἐπ ἰοἱ πιογίἐϑιι5 πος ἐγὶρμὶ (δά. νυ. 10). ὕιτΆ οδιοπάαιὶ 
᾿ξίίυν, Παἀποἷα υἱἱ ορογίογα, οἰ πηδὶ πιαχηὶ οΟποϊΘηυΓ 

ιιεῖι15., ἰρδυ πηι οπγηἷα υ{}ΠΠ|6} ἀἰβροηβῶγα, ΓΙ πλυΠὶ 

ἰρπο8 ἱθογαραὶ. Ναη φιοι τυγυδιὶ (υοτίηιϊ, ἰά ||}}5 ι4}}6 

[υἱῖ, αἱ τηΔ] 8 6556 πιὶγδοιΐυηι νυν ἀοΡοίυγ, οἱ ρογροίιυδ 

βογνάγοίυν γαὶ πιθιπογα. Θεδπάο οι ἷπι ἱποχϑροοίδιυπ) 

αὐ ρίδπι ὐτυπὶ δδὶ, πιυϊ ἃ ργαράγδηϊγ βοῦν η8 

γαὶ τπϑιιογίε Ορρογίυη, Π6 οἰἰἰυπὶ ροδῖθα πιγϑου  υπὶ 

ἰπ οἰ νοπθαι τον ἶαϊ. δὶς ΜΌΥΒ68 βδγρδηΐθπι ργίπιο 
[γα ἀδνΐ, πὸ πιο [Ὁγιπί αν, 56 οἴ Πηϑθη0 

Δπΐ πὶ ἰογγογα, ἰυποηπθ Υἱ δἰυροιύυπι "ΠΠυ ὦ ργοάϊ- 
εἰιπη. Π{4 οἱ ἀἰδοιρη!, οὐἱν Δ πὶ ἀς 5βαἰμί6 ἰογιπα ἀ6- 
δρεγϑβδβθηΐϊ, ἴθ" Πθέγαηιγ, υἱ ρογσυΐυπι οοπίοβδὶ, 
Ἡ  ΓΘΟΌΪ πιαση υὐδιοπι οὐΐθοοσγοη!. Ἰάθοηια ἀογπιϊῖ : 
πλπὶ 8 υἱ δπιο 1Π|ο ἰἀ (δοϊυπὶ 655οῖ, νοὶ ποη {ἰπ|ι}}8- 

δοηϊ, γαὶ ἤθη γοραβϑβοιῖ, γ6] "θη ρι!5βθὴηὶ ρο586 ἰΐ- 
ἐππὶ ἰά οἴοογο. [60 ἀογηιῖῖ, υἱ ὁδὶ εἰπιοπάϊ οσολβίυ- 

ΠΟ6ΠῚ, αἱ νϑ] ἀΐογδηι ᾿ρ5]8 μΓιΕβαπιϊπ) βδηβυ πὶ οἴείαί. 

Νεῆυθ οπίπι 4}}}8 ρογίη δ υἱάθι ὁ 40:5 ἰῃ δ᾽οπὶβ 

ἙΟΓρΡΟΡΙθυ8Β ἤμηϊ, 4.4116 6 4 ἴῃ ΘΟΓΡΟΘΓΟ 5ι10. Ο υἱἃ 

ἰσίιυγς οπηηθ8 νἰάααμ! ὑδποοὶο δδοίοβ [υ͵586, 58 
ΝΘΡῸ Πΐ1}1 δοοορίϑϑθ ὑβηδῇς!, υδοὶ βυρίἱ τπδῃ6- 

Βαμὲ ; π6ῆι6 δεΐην ΟἸλυΐ γαῖ, νοὶ 4110 δἴΐεοιὶ οογρο- 

γα νἱτἰο : ορογιοθδίχηο ἰππηϑι ἢΠΠ04 ὈΘμαἤεοϊογυπι 861}- 
δι: ἀἤϊοΐ ; Ιἐπηραδβίιίθηι οΥἰγὶ οοησοάϊῃ, αἱ 6α ᾿ἰθαραιὶ, 

οἰαγίογοιι μοι οί οἰ Ϊ δοιδυπι ρογοίρογοηι. [ἀδο46 πο 
Ργιοδοηι θυ ἰυνυ}5 ἰὰ ἀρ|1, 6 υἱ πιοάϊς!5 οὶ ἀΔη}» 

ΠΆΓΘΗΟΡ ; 561 5008 οιπομηεἶαι, οἱ ἱπογοραμὰο ργὶα8 
πιοιἷθ ἰρβϑόγιπὶ ἡ} ὩΠΌΔΓΙΙ (οι ροδίδίοιῃ βοάαὶ, 

ἰϊοθηβ : 30. (μμὲά εἰπε οδιῖδ, πιο ἶσ βάεὶϊ 2 51}Πη1}}- 

ὁ ἀοοαῖ, εἰπιογαπὶ πη 4}} ἰ}15518 ἰοηϊδιοηΐθι8., 

οι] 8ἃ}) δηΐην ἱρά 16 οΥἰγὶ, Θυοιΐ 5) οἱ ἀϊχονγὶι, 
")..} ΟΧ {ἰπιοῦα νοὶ] ὁχ πιοι σα ἤἀς μνοῖοϑ ἀϊδβεῦρι!) δ 

ἐΠμ Θχοα556 : γοδροιάθυο {Ππεῖ πηαχίπθ δἰ χη) 

0556, 608 Π01) ΘοηφΡΙΘ ἴ6η) ἐς ἰἢἶο ορὶἰοπθηι [να νι" 8- 

86. δείαθδμιϊ φυ ἐἐπὶ ἰρδυιη ὀχρογροίπείυπι ἱπογορΆγα 
Ρ0556 ; ἀογπηδπίοιη Ὑ6ΙῸ πομνόυπι ριίαθαηὶ. Εἰ απ 
"γα ΡΪ8 οἱ πύηδ εἰπιθαν!, 4 πο ροδὲ πιυϊία οἰΐαπ) 
Αἰ πιίγβευ!α ἱῃΠγπιίογεβ δάϊιυς ογδπ ἢ (ΘΛ ρΓΟρίιγ 

δ. Ρ6 ἱπογοράηίν,, υἱ απαπὰο ἀϊοὶ! : Αάδμε οἱ νυοῖ 

ἐπὶ ρίσπίες ἐειὶς (Μαι ἢ. 15. 16) ἢ Να ἰίδᾳυα πιϊτοτγὶς, 

ἐπ) αἰδοῖ θυ! ἰδπὶ ᾿πν 6οὐ }}]68 ὄγαμὲ, 8 ὑυτγκα πἰ } 
ππσηυτι ἀ6 'ρ50 ορί πε θα τι ; τοῖα θη ὦ φυρρα ἀϊ- 

(Επί68 : 47. ()μαίϊ οεἰ ΐς ποιπο,, φιία οἱ πιαγὸ εἰ υδη!ὶ 

οϑεάϊεη! εἰ ΟἸ)γϊδία5 υγοὸ ποη οογγίρυϊἑ 605, χυυὰ 
᾿οΠ ]ΘΙη 6856 ἰρδιηη ἀΐσογθηι; 56 δχβροοίοθαιὶ ἰμ -- 

6 γ]}}} Ρ6Γ η γϑουΐα ἀοοει5. 1108 (αἰβαπὶ ἢ λης ορίηΐο- 

"ἢ 6566. ὑπάοηλιῃ ποιπηίπαπι ἐΠἴαε 6586 ρυϊλυδηι 

ἊΣ ΡΟ, ΟΧ ΘΟ ΠῸ., 4ᾳυ0 πανὶ υἱογοίαγ, ᾿ἰεῖγΓοΟ 

ΔΙΙΟΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. ῦυ 
εἶπ βίμρογδηι δομ οἰ ευδηῖυν ἀϊοοπίαβ : Ὁ καϊϊε εἐαί δὶς ̓  
δοηιῆυ5 ΄υΐρρα οἱ φυϊάψυϊ! ἀρράγεθαὶ ποπήποπε ἰη- 
αἴσαθαι : πιᾶγα εἱ ραγίβ ἰγαπαυ ἑας θοιαι ἀδοίαγα- 
υδῖ. 

4. Οἠγί εις μἱ ἀοηιΐπα, Μουεεε μἱ δογυις, πήταεμία 
»αίγαθαπιί. Εναπρείϊεια πεπισμαηι αἢὲ φατε αἰδὲε ρμε.- 
9παη!. ---- Ουδηηαυδηη οηἷπι ΜΌΥ͂Θ685 Δ|14α]ά 5ἰπιῖ6 οἱϊαι 
[οογαϊ, τοὶ ᾿ΐης Ομ γίσιὶ δηνΐη θηιία ἀφοϊλγαϊ κεν, 
φυοά {Π|6 αἱ 8ογνυς, [νἷς οἱ ἀοπηίμι5 πτίγασυ[2 μαίγα- 
γεί. Νοη δηΐπι νίγζαπι δχιθπαϊε αἱ ΠΠ|Π6, ποηυδ ππᾶπυς 
ΘΧραηα δ! νογβιιβ ὁ υπὶ, ΠΟαπ6 ρΓδοδιΐομα ορὰβ ἢ4- 
Βϊῖ: δοιὰ αἱ ραν δῖ ἀοτηΐπυπι 2η6}}}, οἵ ογϑαιογοπὶ 
ΟΡ Πεἷο ργαείρεγα, δἷο ἢΠΠ8π| βοάν οἱ ἔγονανῖι νυϑτὶν 
Οἱ Ργαςορίο ἰΔη πη} : ΔΙαυ 8 ΟΠΠ8 κυ ὐϊο ΞΌ] υἱ ἐδιη- 
βό5.45 6ϑῖ, Π66 γοδιϊσίυπι) ργοςα 115 πηδηςΐξ. Π᾿υα δηΐπι 
ἀδοϊαγανῖι ἐνδηρο] βία ἀΐοδῃβ : Εἰ [πεία εξί ἰγαπφε!ῃ- 
ἰας πιασπα. Ουοά ἂς Ῥαίγα ᾳυδδὶ Γ68 ζγδηαΐς ἀϊοίσα, 
[υεγαϊ,, ἰὰ ἔρβε ορογίυυ5 δχἰἰ υυΐῖ. Οἱ ἀδ Ῥαΐγα ἀϊ- 
αἰυπὶ [δ 1 7 δέχι! οἱ εἰοἰδέ φρίγῖιι5 ργοοείία. ϑϑὲς εἱ 
πος Ιοο0ὺ ἀϊχί!, ΕἸ (αεία εεἰ ἰταπφαν μας πιασπα. 
(δαί. Ἰθύ. 35). Ῥνρορίογθα ἰὐτῦτε {Πυπὶ Ξαπιπια αν]- 
ΓΑ ΔΗ  : 4185 ΠΟ ἰϊάὰ πηΐγαῖδδ [υἰϑβ8θη!, ςἱ [οεἰπεοῖ εἱ 
Μογϑ868. Ρυδίαυϑπι ἃ πιδγὶ ἀἰβοοβεἰββαῖ, δἢϊιπὶ ἰοττί δὶ- 
᾿ἴ5 πιῖγαου πὶ 5 ποφυϊαγ. Ὠσιιοιίκοι θείαι, 486πι- 
δὐϊηούπιη [ὑρἱ εἰν! ἐπηργοδὶ υἱάδηιος ἀυπιίΐπυπα, ἐϊ- 
ἙΟΌΔΙΗ : 29. ᾿μἱά ποὐὲδ εἰ [ἰδὲ ει. ΕἸ δεὶ ΨΡ επὲ- 
δι ᾿π απί6 ἐπ ρμ8 ἰοΟΥ̓΄αογ6 πος. (μιῖϊὰ οί ἑαεῖκα 
ἰρΡβθπι ἰοπιί ποῦν 6886 ΘΟΠΠΙΘὈΑΠειΡ, Ὑϑηθρδξ ἐδ2- 
ΒΙΟΏΕΣ Οἰν] 216 πὶ 608 ργδεἰοδηῖ65 : οἱ ηυἱ ἀρίίδιο 
βοδίοδαυθ βούδιο πιᾶγὶ ποῖ δυῤίοεγδηϊ, ἀππιοπας δος 
οἰδπ)ϑηίοδ δυάΐεγυμνῖ, αυοά ᾿η8}6 ἰγιηαυ! ππὶ [Ἀσευτ 
ὈΓυρϊσδνογαι. δ οῖνἀ6 πὸ 06 ρ6Γ δϑυϊαιίοποιη ἀϊείυιη 
νἱἀογοίυγ, 6χ ΓΟΓΌΠι Θσχρου πιο πιο οἰαπηδηὶ ἶ8 γογ ες: 
Ῥ επί! ἐπιο ἀπί6 ἱἐπιραδ ἰοτημέγε πος. ἰάδο ρίας ἰηΐ- 
τα οἰ ἰδπὶ (ΔΙ ἐπίυγ, Π6 ϑυβραοοίδ ΘΟΡΓΙ πὶ δυρυ ]οδεῖο τὶ- 
ἀογϑίαγ. Εἰθηΐηι ἴων! 9}! τοῦ νϑγθογαθδιίιγ, δὲ ρίας 
4ιᾶπι πῆγα Πυοίυλιδηϊ σοπεχὶ, σοπθυϑιὶ, ΔΖ 6 οΣ 
50|4' ργβοῃϊα ἰπ|0] 6 Γ8}}} 8 μδιϊθεῖ6:. ( αἷΔ δῇ: 
ἀ:βιποῃίδοοβ 1108 ἤθπιὸ οἴδεγγα διιάοθαι, ΟΗγίϑειβ 1|- 
ἰ05 δι. Ελ Μαικοὺς αὐἰάδπη βοτγὶυῖι ἀἰχὶσβα ἔπος : 
Ῥοηϊειὶ ἄμ ἀμ !6 ἰϑπήριιδ ἰΟΥ̓ΦΏΟΓΟ πος; αἰ! νοτὸ δαεϊ- 
ὐγη, 608. Δ υγ586 ΔἃΣ6 τορϑ886 ἱἰἰπὰπι τ 56 ἴω 
ἉΠΎ 550} ΟΝ} σοΓοί : ρυΐαθαηΐ δι π) ἴδηι ἰπβίηγα δἰδὶ 
δ} 0] εἴην. οἱ ἀπο υδηῖ φυδοὶ απ ἴῃ ἰογπιθηῖ ἀ6- 
"155. Ουυά 5 [μπολ5 ((αρ. 8) μηϊπ ἰδηϊαηι πιθιθογει, 
"6 διμοῖῃ ἀυο8, ποῆπα κἷο ἀἰββοπϑηία δἰσια ἰηἀΐοα- 
Γ. δὶ ομΐμ! αἰ χίβθοῖ, ἡπππὶ ἰδ μπῇ ΓυἾ856, ἢθα δἰ το. 
{11 ΘΧΘ 1856, αἴης νἱ Δογοίυν ἃ Μαι ἢ ο αἰ ἥκδγγα 3 - 
οὑπὶ νερὸ ἢΠ6 αὐ υπην, εἷς ἀθο5 πποπιογαὶ,, ποη Ρυκιιᾶ 
ἰνς οὶ, 864 αἰ Πδγοη δ παγγαμάϊ. ΜΙΝ διΐπι Ὑμ{6- 
(ὰγ [ὰδὰ5 ΔΟγίοΓοπὶ ᾿ς πιοπιογϑηάι 8ι} ςορῖδεο - 
ΖΙΆΡΓΟΡΙΘΡ Ὠ.}515 ἰγηρίοιπ) ἀόπογί ῖ σαἰμιαέδιν,, 
απ πέπερο νἱπουα οἵ οὐ οῃι5 ἀἰγιιη ρθη, μος ἐφ. 
δογίι) ΟΓΓΑΓΟΙ : Μηγουδ ναὸ υἱοὶς ἰρβυμν Θ6β6 [λ- 
ρἰ ἀ 5 ρογοιιβδίββο. Ὑο γα δυο ΘΟΡΓυΩῚ ἱπχιαη - 
ἴθ ἱπηρυδοιεἰδτηηυθ ἀσοίαγηηι. Κ΄ δεἰσδ δα πὰς 

ΔΙ. ἀ{π0 σὰ (αἰὲ, : 
3 [μ «ἀκτὴ λι55.. ὐογεῖ ε Δα Ὁ ςοπεγααιςέγρ, 
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ξαυτοῦ. Ἕνθα μὲν γὰρ θαυμάτων ἐπίδειξις ἣν, χαὶ τὸν 
δῆμον ἀφίησι παρεῖναι" ἔνθα δὲ πειρασμῶν χαὶ φόδων 
ἐπανάστασις, ποὺς ἀθλητὰς τῆς οἰχουμένης, οὖς γυμνά- 
ζειν ἔμελλε, τούτους παραλαμδάνει μόνους. Καὶ ὁ μὲν 
Ματθαῖος ὅτι ἐχάθευδεν εἶπεν 7' ἀπλῶς, ὁ δὲ Λουχᾶς 13 ὅτι 
ἐν προσχεφαλαίῳ φησὶ, δεικνύς τε τὸ ἄτυφον, χαὶ πολ- 
λὴν ἐντεῦθεν ἡμᾶς παιδεύων φιλοσοφίαν. Τοῦ χλυδωνίου 
τοίνυν διεγερθέντος, χαὶ τῆς θαλάσσης μαινομένης, δι- 
εἐγείρουσιν αὐτὸν λέγοντες" Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπο.1- 
«ἰύμεθα. Ὃ δὲ αὐτοῖς ἐπετίμα πρὸ τῆς θαλάσσης. Καὶ 
γὰρ, ὅπερ ἔφην, γυμνασίας ἕνεχεν ταῦτα συνεχωρεῖΐτο, 
καὶ τύπος ἣν τῶν μελλόντων χαταλήψεσθαι αὐτοὺς πει- 
ρασμῶν. Καὶ γὰρ χαὶ μετὰ ταῦτα πολλάχις ἀφῆχεν αὖ- 
τοὺς εἰς χαλεπωτέρους [554] χειμῶνας πραγμάτων ἐμ- 
πεσεῖν, χαὶ ἐμαχροθύμησε. Διὸ καὶ Παῦλος ἔλεγεν " Οὐ 
θέλω δὲ ὑμὰς ἀγνοεῖν, ἀδειφροὶ, ὅτι καθ᾽ ὑπερδο.ϊὴν 
ἐδαρήθημεν 1 ὑπὲρ δύγαμιν, ὥστε ἑξαπορηθήγαι ἡμᾶς 
καὶ τοῦ ζῇν " καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν, “Ὃς ἐκ τη.ιχούτων 
θανάτων ἐῤῥύσατο ἡμᾶς. Δειχνὺς τοίνυν ἐντεῦθεν, ὅτι 
θαῤΖεῖν χρὴ, κἂν μεγάλα διεγείρηται τὰ χύματα, χαὶ 
ὅτι πάντα συμφερόντως οἰχονομεξ, πρῶτον αὐτοῖς ἐπι- 
τιμᾷ. Καὶ γὰρ αὐτὸ 1" τὸ θορυδηθῆναι συμφερόντως 
ἐγίνετο, ὥστε μεῖζον φανῆναι τὸ θαῦμα, καὶ διηνεχῆ γε- 
νέσθαι τοῦ συμόάντος τὴν μνήμην. Ὅταν γὰρ παράδοξόν 
τι γενέσθαι μέλλῃ, πολλὰ προχατασχευάζεται 15 πρότε- 
ρον μνήμης ποιητιχὰ, ἵνα μὴ μετὰ τὸ παρελθεῖν τὸ 
θαῦμα εἰς λήθην ἐμπέσωσιν. Οὕτω χαὶ Μωῦσῆς πρότερον 
φοῤεῖται τὸν ὄφιν, χαὶ φοδεῖται οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ χαὶ 
μετὰ πολλῆς τῆς ἀγωνίας, χαὶ τότε ὁρᾷ τὸ παράδοξον 
ἐχεῖνο γινόμενον. Οὕτω χκαὶ οὗτοι, προσδοχήσαντες 
ἀπόλλυσθαι πρότερον, τότε ἐσώθησαν" ἵνα ὁμολογήσαν- 
τες τὸν χίνδυνον, μάθωσι τοῦ θαύματος τὸ μέγεθος. Διὰ 
τοῦτο καὶ χαθεύδει" εἰ γὰρ ἐγρηγορότος ἐγένετο, ἣ οὐχ 
ἂν ἐτοὐδήθησαν, ἣ οὐχ ἂν παρεχάλεσαν, ἢ οὐδ᾽ ἂν ἑνό- 
μεσαν 75 αὐτὸν δύνασθαι τοιοῦτόν τι ποιεῖν. Διὰ τοῦτ᾽. χαθ- 
εὐδει,., διδοὺς χαιρὸν τῇ δειλίᾳ, χαὶ τρανοτέραν αὐτοῖς 
“ὐιῶν τὴν αἴσθησιν τῶν γινομένων. Οὐ γὰρ ὁμοίως τις 
ὁρᾷ τὰ ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις σώμασι γινόμενα, χαὶ τὰ ἐν 
ἑαυτῷ. Ἐπεὶ οὖν πάντας εἶδον εὐεργετηθέντας, ἑαυτοὺς 
ὃΣ οὐδενὸς ἀπολελαυχότας, χαὶ 17 ὕπτιοι ἧσαν, ( οὔτε 
γὰρ χωλοὶ, οὔτε ἄλλο τι τοιοῦτον νόσημα εἶχον ) 75, ἔδει 
δὲ αὐτοὺς διὰ τῆς οἰχείας αἰσθήσεως ἀπολαῦσαι τῶν 
εὐεργεσιῶν " συγχωρεῖ τὸν χειμῶνα, ἵνα διὰ τῆς ἀπαλλα- 
γῆς σαφεστέραν λάδωσιν αἴσθησιν τῆς εὐεργεσίας. Διὰ 
τοῦτο οὐδὲ παρόντων τῶν ὄχλων τοῦτο ποιςῖ, ὥστε μὴ 
χαταγνωσθῆναι ὁλιγοπιστίας 75" ἀλλ᾽ αὐτοὺς μόνους λα- 
δὼν διορθοῦται, χαὶ πρὸ τοῦ χειμῶνος τῶν ὑδάτων τὸν 
χειμῶνα τῆς ψυχῆς αὐτῶν λύει, ἐπιτιμῶν χαὶ λέγων" 
Τί δει.1οί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; χαὶ παιδεύων ὁμοῦ, ὅτι 
τὸν φόδον οὐχ ἡ τῶν πειρασμῶν ἐργάζεται ἐπαγωγὴ, 
ἀλλὰ τὸ τῆς διανοίας ἀσθενές. Εἰ δὲ λέγο! τι;, ὅτι δειλίας 

οὐκ Ὧν, οὐδὲ ὀλιγοκιστίας, τὸ προσελθόντας ἐγεῖραι, 
ἐχεῖνο ἂν εἴποιμι, ὅτι τοῦτο αὐτὸ μάλιστα σημεῖον ἣν τοῦ 
μὴ τὴν προσήχουσαν περὶ αὐτοῦ δόξαν ἔχειν. Ὅτι μὲν 
γὰρ δύναται ἐπιτιμᾷν ἐγερθεὶς, ἤδεσαν" ὅτι δὲ χαὶ 
καθεύδων, οὐδέπω. Καὶ τί θαυμάζεις, εἰ νῦν, ὅπου γε 
καὶ μετὰ πολλὰ ἕτερα θαύματα ἀτελέστερον ἕτι διέχειν- 
ἴο ; Διὸ καὶ ἐπιτιμῶνται πολλάχις, ὡς ὅταν λέγῃ, 

Ἁχμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύγετοί ἐστε; Μὴ τοίνυν θαυμά- 
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σῇῃς. εἰ τῶν μαθητῶν ἀτελέστερον διαχειμένων οἱ ὄψλοι 
οὐδὲν μέγα περὶ αὑτοῦ ἐφαντάζοντο: Ἐθαύμαζον γὰρ 
"1έγογτες" Ποταπός ἐστιν οὗτος ὁ ἄνθρωπος, ὅτι 
καὶ ἡ θάλασσα καὶ οἱ ἄγεμοι ὑπακούουσιν αὑτῷ; Ὁ 
δὲ Χριστὸς οὐχ ἐπετίμησεν, ὅτι ἄνθρωπον αὑτὸν ἐχά- 
λουν, ἀλλ᾽ ἀνέμενε, διὰ τῶν σημείων αὐτοὺς διδάσχων 39, 
ὅτι πεπλανημένη ἦν αὐτῶν ἡ ὑπόληψις. Πόθεν δὲ ἄν- 
θρωπον [525] αὐτὸν ἐνόμιζον ; ̓Από τε τῆς ὄψεως, ἀπό 
τε τοῦ ὕπνου, χαὶ τοῦ πλοίῳ χεχρῆσθαι. Διὰ δὴ τοῦτο 
εἰς ἀμηχανίαν ἐξέπιπτον λέγοντες " Ποταπός ἐστιν. 
οὗτος; Ὁ μὲν γὰρ ὕπνος καὶ τὸ φαινόμενον ἄγθρωπον 
ἐδείχνυ “ ἡ δὲ θάλαττα χαὶ ἡ γαλήνη Θεὸν ἐνέφαινεν 5". 

β΄. Ἐπειδὴ γὰρ χαὶ Μωῦσῆς ἐποίησέ τι τοιοῦτόν ποτε, 
χαὶ ἐντεῦθεν δεέχνυσι τὴν ὑπεροχήν" χαὶ ὅτι ὁ μὲν ὡς 
δοῦλος, ὁ δὲ ὡς Δεσπότης θαυματουργεῖ 5. Οὐ γὰρ 
ῥάδδον ἕτεινεν ὥσπερ ἐχεῖνος, οὐδὲ χεῖρας ἐξέτεινεν εἰς 
τὸν οὐρανὸν, οὐδὲ εὐχῆς ἐδεήθη ᾿ ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰχὸς δε- 
σπότην ἑπιτάττοντα θεραπαινίδι, χαὶ Δημιουργὸν χτίσμα- 
τι, οὕτως αὐτὴν χατέστειλέ τε χαὶ ἐχαλίνωσε λόγῳ καὶ 
ἐπιτάγματι μόνον " χαὶ πᾶσα εὐθέως ἐλύετο ἡ ζάλη, καὶ 
οὐδὲ ἴχνος ἀπέμενε 5 τῆς ταραχῆς. Τοῦτο γὰρ ἐδήλωσεν 
ὁ εὐαγγελιστὴς εἰπών " Καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 
Καὶ ὅπερ "' περὶ τοῦ Πατρὸς ὡ; μέγα εἴρητο, τοῦτο 
αὐτὸς διὰ τῶν ἔργων ἐπεδείξατο πάλιν. Τί δὲ εἴρητο 
περὶ αὐτοῦ ; Εἶπε, φησὶ, χαὶ ἔστη πνεῦμα καταιγίδος. 
Οὕτω καὶ ἐνταῦθα " Εἶπε, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 
Διὸ μάλιστα χαὶ ἐθαύμαζον οἱ ὄχλοι αὐτὸν, οὐχ ἂν θαυ- 
μάσαντες, εἴπερ οὕτως ἐποίησεν ὡς ἐχεῖνος 55. Ἐπειδὴ 
δὲ ἀπέδη τὴς θαλάττης, διαδέχεται θαῦμα ἕτερον φοῦε- 
ρώτερον. Δαιμονῶντες γὰρ χαθάπερ δραπέται πονηροὶ 
δεσπότην ἰδόντες, ἔλεγον " Τί ἡμῖν καὶ σοὶ, Ἰησοῦ γιὲ 

τοῦ Θεοῦ; ἡ.1θες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς ; 
Ἐπειδὴ γὰρ ἄνθρωπον αὐτὸν ἔλεγον “' οἱ ὄχλοι, ἦλθον οἱ 
δαίμονες τὴν θεότητα αὐτοῦ ἀναχηρύττοντες ᾿ χαὶ οἱ τῆς 
θαλάττης χυμαινούσης χαὶ πάλιν ἡσυχαζούσης οὐχ 
ἀχούοντες 5ἴ͵ ἤχουον τῶν δαιμόνων ταῦτα βοώντων, ἅπερ 
ἐχείνη διὰ τῆς γαλήνης ἔχραζεν. Εἶτα ἵνα μὴ δόξῃ χο- 
λαχείας τὸ πρᾶγμα εἶναι, ἀπὸ τῆς πείρας τῶν πραγμά- 
των βοῶσι λέγοντες ’ Ἶ..1θες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι 
ἡμᾶς ; Διὰ δὴ τοῦτο πρότερον ὡμολόγηται 38 ἡ ἔχθρα, 
ἵνα μὴ ὕποπτος αὐτῶν ἡ ἱκετηρία γένηται. Καὶ γὰρ ἐμα- 
στίζοντο ἀοράτως, χαὶ τῆς θαλάττης ἐχειμάζοντο μᾶλ- 
λον, χεντούμενοι χαὶ ἐμπιπράμενοι, χαὶ τὰ ἀνήχεπτα 
πάσχοντες: ἀπὸ τῆς παρουσία: μόνης δ. Ἐπειδὴ γὰρ 
οὐδεὶς αὑτοὺς προσενεγχεῖν ἐτόλμα, αὐτὸς πρὸς αὐτοὺς 

ἀπέρχεται ὁ Χριστός. Καὶ ὁ μὲν Ματθαῖός φησιν αὐτοὺς 
εἰρηχέναι " Ἶ.λθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς " 
οἱ δὲ ἄλλοι προσέθηχαν, ὅτι χαὶ παρεχάλουν αὐτὸν χαὶ 
ὥρχιζον, ἵνα μὴ εἰς τὴν ἄδυσσον αὐτοὺς ἐμδάλῃ. Ἐνό- 
μισαν γὰρ ἦδη τὴν κόλασιν αὐτοῖς ἐφεστάναι, χαὶ ἔδει- 
σαν ὡς ἤδη εἰς τιμωρίαν ἐμπεσούμενοι. Εἰ δὲ οἱ περὶ 
τὸν Λουχᾶν ἕνα φασὶν αὐτὸν εἶναι, οὗτος δὲ δύο, οὐδὲ 
τοῦτο διαφωνίαν ἐμφαίνει, Εἰ μὲν γὰρ εἶπον, ὅτι εἷς 
μόνος ἦν, ἕτερος δὲ οὐχ ἦν, ἐδόχουν ἐναντία λέγειν "ὁ τῷ 
Ματθαίῳ " εἰ δὲ, ὁ μὲν περὶ τοῦ ἑνὸς, ὁ δὲ περὶ τῶν δύο 
διελέχθη, οὐ μάχης τὸ εἰρημένον, ἀλλὰ διαφόρου διηγή 
σεως. Καὶ γὰρ ἔμοιγε δοχεῖ τὸν χαλεπώτερον τούτων 
ἐπιλεξάμενος ὁ Λουχᾶς εἰρη χέναι " διὸ χαὶ [9260] τραγι- 
κώτερον ἀπαγγέλλει τὴν συμφοράν " οἷον, ὅτι τὰ δεσμὰ 

τι Μ. φηοὶν ὅτι ἐχάθ. εἶπεν Ο. Ὁ. Ε΄ ΠΙἀοπὶ ἁπλῶς ροϑὶ νν. ἐν προσχ. φησὶ (φησὶ οπι. ΒΕ.) οοἸ]οοδηί,, σοηδβοπεΐεῃ- 
ὑδιυ.5 ᾿πΊοΓρΡ. εἶπεν ἀπλῶς] ἀπλῶς εἶπεν Ε΄. 
Νογ. ἀφαρύνθημεν ὅκν. Βοη. 7" αὐτὸ οηϊ. ΒΕ. Ε΄. πιοχ ἐγένετο 

Ἴ χαὶ οη. ὦ. ἢ. Ε. Ε, 
19 ὀλιγοπιστίας] αὐτοῖς ὀλιγοπιστίαν 

53 ἐθβαυματούργει ι]4. 33 ἀπέμενε] ὑπελήφθη Ε΄. 
86 ὑμολόγησαν Μοτ. Βοη. ἔλεγον οηϊ. 1). 86 
88 ὁμολογεῖται εἰ Ϊ 

ν᾽ ἀναιδὲς Ἐς ἢ. Ρ. ἐπιδείξασθαι ἔ, 

ὑκενόη σαν Ε΄. πουΐϊγυπι παῦε Εἰ. 
αι. ΡΓ. }).) ἔχοντες ἦσαν Α. 
οπ͵οος Βοίβ. ἣν] δΔα. αὕτη Ε. 51 ἐνέφηνεν Βαά. 
᾿ Εάϑ. 55 ἐχεῖνος] 5. Ἑαά. οοὐΐϊοος Μωῦσῇῆς. 
ἤν βωθοὶ. Κ΄ ἀχούσαντες οἱ ῥ. ᾿. ἔχραξεν Βα. 
Ρβἃ. "9 ἐναντία λέγειν] 516 οσοὐά. ἀμφιδάλλειν ΕΠ ά. 

15. Λουχᾶς ΜΑρτος Ευι. Ατπ. νἱά. Μαγ. τιν. 58. 5. ἐβαρύθημεν 
δ χατασχ. Δ. (. προπαρασχ. Ε΄. [75 ἐνόμισαν] 

ἐν εἶχον] δίς Ε. Εἰ ἔχοντες (ἡ. )). (ραυϊο δηῖ6 γὰρ 
ὃς Ρ. Ρ. αὐτοὺς οἵη. ἃ, 59 διδάξαι Κ᾽, διδάσχειν 

. “. ὅπερ] 
ἱπ πιᾶγ. ἐνόμι- 

"“ μόνης] δίς ἔρ. Ατιη. εἱ οοὐά. ἐχείνης 
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καὶ τὰς ἁλύσεις διαῤῥήσσων κατὰ τὴν ἔρημον ἐπλανᾶτο" 

ὃ δὲ Μάρχος ὅτι καὶ τοῖς λίθοις ἑαυτὸν ἔχοπτέ φησι " χαὶ 

τὰ ῥήματα δὲ αὐτῶν ἱχανὰ τὸ ἀπηνὲς "" χαὶ τὸ ἀναί- 

σχυντον ἐνδείξασθαι. Μ.1θες γὰρ ὧδε πρὸ καιροῦ βα- 

σανίσαι ἡμᾶς ; φησίν. Ὅτι μὲν γὰρ οὐχ ἥμαρτον, οὐχ 

εἶχον εἰπεῖν - ἀξιοῦσι δὲ μὴ πρὸ καιροῦ δοῦναι τὴν δίχην. 

Ἐπειδὴ γὰρ χατέλαδεν αὐτοὺς τὰ ἀνήχεστα δεινὰ 

χαὶ παράνομα ἐχεῖνα ἐργαζομένους, καὶ τὸ πλάσμα τὸ 

ἑαυτοῦ παντὶ διαστρέφοντας τρόπῳ χαὶ τιμωρουμένους, 

χαὶ ἐνόμιζον αὐτὸν δι᾽ ὑπερόολὴν τῶν γενομένων 9 οὐχ 

ἀναμένειν τὸν χαιρὸν τῆς χολάσεως, διὰ τοῦτο παρεχά- 

λουν καὶ ἐδέοντο " καὶ οἱ μηδὲ δεσμῶν ἀνεχόμενοι σιδη- 

ρῶν, ἔρχονται δεδεμένοι" χαὶ οἱ τὰ ὄρη χατατρέχοντες, 

εὶς τὰ πεδία ἐξήεσαν “ χαὶ "" οἱ τοὺς ἄλλους χωλύοντες 

διαδαίνειν, τὸν ἀποτειχίζοντα τὴν ὁδὸν αὑτοῖς ἰδόντες, 

ἔστησαν. Τί δήποτε δὲ χαὶ τοῖς τάφοις ἐμφιλοχωροῦσιν ; 

Ὀλέθριον δόγμα τοῖς πολλοῖς ἐνθεῖναι βουλόμενοι, οἷον 

ὅτ: αἱ ψυχαὶ τῶν ἀπελθόντων δαίμονες γίνοντα:" ὃ μυδὲ- 

ποτε γένοιτο μηδὲ μέχρις ἐννοίας λαθεῖν. Τί οὖν, φησὶν, 

ἂν εἴποις, ὅταν πολλοὶ τῶν γοήτων παῖδας "" λαθόντες 

ἀποσφάττωσιν, ὥστε αὐτοῖς μετὰ ταῦτα συμπράττουσαν 

τὴν ψυχὴν ἔχειν; Καὶ πόθεν τοῦτο δῆλον; Ὅτι μὲν γὰρ 

ἀποσφάττουσι, πολλοὶ λέγουσιν " ὅτι δὲ αἱ ψυχαὶ τῶν 

σφαγέντων μετ᾽ αὐτῶν εἰσι, πόθεν ἕγνως ; εἰπέ μοι. Αὐ- 

τοὶ, φησὶν, οἱ δαιμονῶντες βοῶσιν, ὅτι Ῥυχὴ τοῦ δεῖνος 

ἐγώ. ᾿Αλλὰ καὶ τοῦτο σχηνή τις καὶ ἀπάτη διαθολιχῆ. 

Οὐ γὰρ ἡ ψυχὴ τοῦ τετελευτηχότος ἐστὶν ἡ βοῶσα, ἀλλ᾽ 

ὁ δαίμων ὁ ὑποχρινόμενος ταῦτα, ὥστε ἀπατῆσαι τοὺς 

ἀχούοντας. Εἰ γὰρ εἰς δαίμονος οὐσίαν δυνατὸν "ὁ ψυχὴν 

εἰσελθεῖν, πολλῷ μᾶλλον εἰς τὸ σῶμα τὸ ἑαυτῆς. Λλλως 

δὲ οὐχ ἂν " ἔχοι λόγον τὴν ἠδικημένην ψυχὴν συμπράτ- 

τιν τῷ ἠδικηχότι᾽ ἢ ἄνθρωπον δύνασθαι δύναμιν ἀσώ- 

ματον εἰς ἑτέραν μεταδαλεῖν οὐσίαν. Εἰ γὰρ ἐπὶ τῶν 

σωμάτων τοῦτο ἀμήχανον, καὶ οὐχ ἄν τις ἀνθρώπου σῶμα 

ὄνου "5 ἐργάσαιτο" πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τῆς ἀοράτου ψυ- 

χῖς τοῦτο ἀδύνατον, χαὶ οὐχ ἄν τις ἰσχύσειεν εἰς δαίμο- 

νος οὐσίαν αὑτὴν μετενεγχεῖν. 

γ΄. Ὥστε γραϊδίων μεθυόντων ταυτὶ τὰ ῥήματα, χαὶ 

παίδων μορμολύχεια. Οὐδὲ γὰρ ἕνι ψυχὴν ἀποῤῥαγεῖσαν 

τοῦ σώματο; ἐνταῦθα πλανᾶσθα!: λοιπόν. Δικαίων γὰρ 

ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ" εἰ δὲ αἱ τῶν δικαίων, χαὶ αἱ τῶν 

παίδων " οὐδὲ γὰρ ἐχεῖναι πονηραί. Καὶ αἱ τῶν ἁμάρτυ» 

λῶν δὲ εὐθέως ἐντεῦθεν ἁπάγονται. Καὶ δῆλον ἀπὸ τοῦ 

Λαζάρου χαὶ τοῦ πλουσίου " χαὶ ἀλλαχοῦ δέ φησιν ὁ Χρι- 

στός " Σήμερον τὴ» ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ. 
Καὶ οὐχ οἷόν τε ψυχὴν ἐξελθοῦσαν τοῦ σώματος ἐνταῦθα 
πλανᾶσθαι" χαὶ μάλα εἰχότως. [5217] Εἰ γὰρ ἐν γῇ βαδί- 

ζοντες τῇ συνήθει χαὶ γνωρίμψ, χαὶ σῶμα περιχεέμενοι, 

ὅταν ξένην ὀδεύωμεν ὑδὸν. ποίαν ἐλθεῖν οὐχ ἴσμεν, ἂν 

μὴ τὸν χειραγωγοῦντα ἔχωμεν" πῶς ἡ τοῦ σώμαιος 
ἀποῤῥαγεῖσα ψυχὴ, χαὶ τῆς συνηθείας ἐξελθοῦσα πάσης, 
εἴσεται ποῦ δεῖ βαδίζειν "" ἄνευ τοῦ καθοδηγοῦντος αὖ- 

τῆν; Καὶ πολλαχόθεν δὲ ἑτέρωθεν ἄν τις χατίδοι, ὅτι οὐχ 
ἕνι ψυχὴν ἐξελθοῦσαν ἐνταῦθα μεῖναι. Καὶ γὰρ ὁ Στέφα- 
νός φησι᾿ Δέξαι τὸ πνεῦμά μου᾽ γαὶ ὁ Παῦλος, Τὸ 
ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶγαι πολλῷ μᾶλλον χρεῖτ- 
τον. Καὶ περὶ τοῦ πατριάρχου δέ φησιν ἡ Γραφή " Καὶ 
προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὑτοῦ, τραφεὶς ἐν γήρει 

ν3 ἀνήχεστα οἴ. (. Ὁ. Ε. Ε΄. 535 γινομένων Α. Ε΄ 
αὑτοὺς Ε. 55 ἀδύνατον Α. 

" εἴποιμι Εαἀά. 
ι). χαὶ ἁπάγοντες ὁ". Ε΄. 
5. ἀπελθεῖν] «ὐά. αὐτοῖς Ἐς. δι. αὑτοὺς [0ἀ. 
οιριυτὶ χα οἱ. "5 ξπιδείχνυται Εὶ 

91 οὐχ ἃν] οὐδὲ Εα.]. οὐδὲ ἂν (λεῖα Βοη. 268, 
ἰσχύσει ἀ. α. ὅ. ἐργάσασθαι Ὦ. 5" ποὺ βαδίζει Α. ποῖ βαδίζει ὦ. Ὁ. ποῖα βαδίζειν Ε΄. 

δεύτερον αι. ὃΣ οἴῃ. Ε. 5" δὶς Ερ. οἱ αι]. συγχωρῇς (ὦ. οἰδιογ! συγχωρήσῃ. 
9 χαὶ ἠθέδι ἰη Εἰ. χεφαλῆς} δὰ. πᾶσαι Ὶ ἔ : 

ς., ΖΌΑΝΝΙΒ ΟΠ ΎΘΟΘΤΟΜΙ ἈΒΟΠΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. 55ι 

καλῷ. ὑτι δὲ οὐδὲ αἱ τῶν ἁμαρτωλῶν Ψυχαὶ διατρίδειν 
ἐνταῦθα δύνανται, ἄχουσον τοῦ πλουσίου πολλὰ ὑπὲρ 
τούτου παραχαλοῦντος, χαὶ οὐχ ἐπιτυγχάνοντος " ὡς εἶγε 

ἦν δυνατὸν, αὐτὸς ἂν ἦλθε, χαὶ ἀνήγγειλε " τὰ ἐχεῖ 
γεγενημένα. Ὅθεν δῆλον, ὅτι μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀποδι- 
μίαν εἰς χώραν τινὰ ἀπάγονται αἱ ψυχαὶ, οὐχέτι χύριαι 
οὖσαι ἐπανελθεῖν, ἀλλὰ τὴν φοδερὰν ἐχείνην ἡ μέρα" 
ἀναμένουσα!:. 

Εἰ δὲ λέγοι τις, Καὶ τίνος ἕνεχεν ὅπερ ἠξίωσαν οἱ δαί- 

μόνες ἐποίησεν ὁ Χριστὸς, εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων 
ἐπιτρέψας αὐτοῖς ἀπελθεῖν ; ἐχεῖνο ἂν εἴποιμεν ", ὅτιοὐχ 

ἐχείνοις πειθόμενος τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλὰ πολλὰ ἐντεῦθεν 
οἰχονομῶν " ἕν μὲν, τὸ διδάξαι τοὺς ἀπαλλαγέντας τῶν πο- 
νηρῶν τυράννων ἐχείνων τὸ μέγεθος τῆς λύμης τῶν 
ἐπιθουλενόντων αὐτοῖς " ἕτερον ὃ ὃὲ, ἵνα μάθωσι πάντες, 
ὅτι οὐδὲ χοίρων χατατολμῶσιν, εἰ μὴ αὐτὸς συγχωρή- 
σειε "" τρέτον, ὅτι χαλεπώτερα τῶν χοέρων ἐχεένους ἂν 
εἰργάσαντο, εἰ μὴ καὶ ἐν τῇ συμφορᾷ πολλῆς ἀπέλανον 
τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας. “Ὅτι γὰρ ἡμᾶς τῶν ἀλόγων 
μᾶλλον μισοῦσι, παντί που δῆλόν ἐστιν. Ὥστε οἱ τῶν 
χοίρων μὴ φειδόμενοι, ἀλλ᾽ ἐν μιᾷ χαιροῦ ῥοτῇ πάντας 
αὑτοὺς χαταχρημνίσαντες, πολλῷ μᾶλλον ἂν τοὺς ἀν- 
θρώπους ταῦτα εἰργάσαντο, οὺὗς εἶχον, ἐπ᾽ ἐρημίας 
ἄγοντες χαὶ ἀπάγοντες δ, εἰ μὴ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ τυραννίδι 
πολλὴ ἣν ἡ τοῦ Θεοῦ χηδεμονία, χαλινοῦσα χαὶ ἐ πέχουσα 
τὴν περαιτέρω ῥύμην αὐτῶν. Ὅθεν δήλον, ὅτι οὐχ ἔστιν 
οὐδεὶς, ὃς οὐχ ἀπολαύει τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας. Εἰ δὲ 

μὴ πάντες ὁμοίως, μηδὲ χαθ᾽ ἕνα τρόπον, καὶ τοῦτο προ- 

νοίας μέγιστον εἶδός ἐστι. Πρὸς γὰρ τὸ ἑκάστῳ λυσιτε- 
λοῦν χαὶ τὸ τῆς προνοίας ἐπιδείχνυται. Πρὸς δὲ τοῖς 
εἰρημένοις καὶ ἕτερον ἐχ τούτου μανθάνομεν, ὅτιπερ οὐ 
χοινῇ πάντων προνοεῖ μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐδέᾳ ἕχάστου " 
ὃ χαὶ ἐπὶ τῶν μαθητῶν ἐδήλωσεν εἰπών Ὑμὼν δὲ 
καὶ " αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ἠριθμημέναι εἰσί. Καὶ 
ἀπὸ τῶν δαιμονώντων δὲ τούτων Ἶ ἄν τις τοῦτο χατίδο 
σατῶ;ς, οἱ πάλαι ἂν ἀπεπνίγησαν, εἰ μὴ πολλῆς τῇς 
ἄνωθεν χηδεμονίας ἀπέλανον. Διὰ δὴ ταῦτα ἐπέτοεζεν 
ἀπελθεῖν 5 εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοέρων, χαὶ ἵνα χα, 
οἱ ὃ τὰ χωρία οἴχοῦντες ἐχεῖνα μάθωσιν αὐτοῦ τὴν δύν:- 
μιν. Ἔνθα μὲν γὰρ πουλὺ τὸ ὄνομα [528] αὑτοῦ ἐσττ'ν, 

οὐ σφόδρα ἐπεδείχνυτο 19 " ἔνθα δὲ μηδεὶς αὐτὸν οἵδεν, 
ἀλλ᾽ ἔτι ἀναισθήτως διάκεινται, ἐχλάμπειν ἐποΐξι τὰ 
θαύματα, ὥστε αὐτοὺς εἰς τὴν αὑτοῦ θεογνωσέαν ἐπισπά- 

σασθαι. Ὅτι γὰρ ἀναίσθητοί τινες ἦσαν οἱ τὴν πῶνν 
ἐχείνην οἰχοῦντες ν", δῆλον ἀπὸ τοῦ τέλους. Δέον γὰρ αὖ- 

τοὺς προσχυνῆῇσαι χαὶ θαυμάσαι τὴν δύναμιν, οἱ ἃ 
ἀπέπεμπον, Καὶ παρεκάλουν ἀπειθεῖν ἀπὸ " τῷ 
ὁρίων αὑτῶν. ᾿Αλλὰ τίνος ἕνεχεν ἀνεῖλον τοὺς χοίρως 
οἱ δαίμονες ; Πανταχοῦ τοὺς ἀνθρώπους εἷς ἀθυμίαν 
ἐμθάλλειν 12 ἑσπουδάχασι, χαὶ πανταχοῦ χαίρουσι τὰ 
ἀπωλείᾳ ᾽ν. Τοῦτο γρῦν χαὶ ὁ διάδολος ἐπὶ τοῦ Ἰὼβ 
ἐποίησε" χαΐτοι χαὶ ἐχεῖ ὁ Θεὸς ἐπέτρεψεν " ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ἐχεῖ πειθόμενος τῷ διαδόλῳ, ἀλλὰ τὸν αὐτοῦ θεράποντα 
θέλων ἀποφῆναι λαμπρότερον, χαὶ τῷ δαΐμονι πᾶταν 
ἀναισχυντίας ἐχχόπτων πρόφασιν, χαὶ εἰς τὴν αὐτοῦ 
περιτρέπων χεφαλὴν τὰ χαφὰ τοῦ διχαίου γινόμενα. 
Ἐπεὶ χαὶ νῦν τοὐναντίον, ἥπερ ἤθελον οὗτοι, γένονς. 
Καὶ γὰρ ἡ τοῦ Χριστοῦ δύναμις λαμπρῶς ἀνεχτράτιετο, 
νι χαὶ οῃ!. (. ). ΒΕ. 38 παῖδας] καὶ παῖδας Α.. αὐτοῖς) 

98 ὄγου] ἀ0. σῶμα Βαά. οὐχ ἄντις 
1 ἀπήγγειλε ἔ. ἢγγεωε ᾧ. 

ὃ περι:άγυντες 
ἀ4. Τ τούτων οηι. τοῦτο ἄν τι: ἰϑειη. 

ὃ χαὶ ἵνα χαὶ οἱ] δίο ἢ. Ῥεΐα5. χαὶ ἰποϊυδι Νοῦν. ἵνα μὴ οἱ ὃ. 
11 χατοίχηῦντες (ὐ. }}. Ὁ. 

τοροιῖ υἱ δαίμονες, αιοά ἴῃ Ε΄. Αγηϊ. υγ. ποι σΟΠράΓοὶῖ. 
13 ἀπὸ) ἐκ Κα. 3 ἐμθδαλεῖν Ε΄. Ῥοξὶ ἢ. τ. νοὶϊξο 

᾽ν τῇ αὐτῶν ἀπωλείχ Νὐ. εα'46ὁ ας ταςιἰατς ας. 
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απῖε ἰοπιριις ἰογφωέγε πο8, ἰδηυΐυμῖ. ΝΟ ροϊόγαμῇ 

οηἶπι ἀΐοαγο 56 Ὠ0η ρδοῦϑδδὺ; Γορϑηΐ γΟΓῸ ΠΟ ϑδι)ῖ6 

ἰδπιρὰ5 ραμ88 ᾿υλι1. Οὐΐα οὐ ἀθργοὶιθι ! 605 ἰη- 

τ] γα} Πἴὰ οἱ ἰδ 4 ὀρογαιυδ, 80 ΟΥΓΘΔ ΠΓΔ5 8113 5 οὐ 

ΒΓΟΓΘΙ5. πιοῦο δυθδνεγίθῃι68 δἰ ογιοἶδη165, μ᾽ δηϊ 

ουηι οὗ (Δοϊπογυμ δἰγοοσίιδίοπη πο ΟχϑροοίλιυΓυ ΠῚ 0556 

Βιρρ οὐ! ἰοπιραϑ : ἰἀοἶγοο γοφαυαηὶ οἱ ΒΌρΡΠ ολυ δε : 

εἰ ψιὶ πα [δγγεὶβ φυϊάθιθ νου} 5 ἀδι μοῦ Ροίθγαηὶ, 

Ἰῖραιῖ υομΐαηῖ: 4 πιοιιῖθ8 ρει ΓΟ δηΐ, ἣν ολῃ- 

γο8 αχϑυμ; 4υΐ 4|105 ἃ ἰγαῃϑίλ ἀγοο δι}, Ομ} ΠΤ 

τἶληὶ δίθὶ οὐβίγυοηιοπὶ νἱάογοηι, βίοίθγυηῖϊ. 564, ΟἿ 

ἱπ βδρυ !οῦὶβ ΠΙΡΒΏΙ ΟΡ νϑγβϑιῖυν ἢ ὧἱ ροΓηΪ οἰ 058Π| ἀο- 

εἰτίμαπι πα ογπι πηδι 8. ἰπβογδπί ; ΠΟΙ 8η]- 

τπᾶς πιογίυογυηι ἀπιοιδϑ ἤοτὶ (α) ; 4φυο4 πα εορίεὶ 

φιυϊδρίαπι δυϑὶι. 564 φυϊά ἀΐδαθ, ἱναυϊυπί, ἀς ρῥγαϑι- 

αἰαιογίθυβ τη} ε|5, 4υΐ ολρίο08 ρυεγοβ Ἰυρυΐίδηι, υἱ δηὶ- 

πιι γοσῖθα δι οἱ τηϊἰδίγαπίοπὶ ἰαθοδηι Ἷ 56ἃ υπὰ 6 

μος ἢψμαι ̓  Νδῦ φυοά ἐιφυ οι, μος παῦ } ἀΐουηι ; 

ηποὰ δυΐοιη οὐδοῦιπὶ ΔηΐπηαΣ οὐπὶ ἱρεῖβ δίηϊ., υη(6, 

συϊ80, ποδὶ ἢ ̓ρ58ὶ, ἱπαυΐμη!ὶ, ἀσπιοηίτοὶ ἢυς ἀϊουπὲ : 

Εξο δυπὶ δηῖιπα {Π1ὰ8 εὐλυδρίδην. Ὑ Γιπι [νος ἴγαυϑ 

οἱ (Ποία ἀϊαρνο οα. 681. Νέψια δηΐπ ἀπ πα πογιυϊ 

δϑί αι οἰαπιαὶ, βεὰ ἀΐξπιοι 4ιΐ ΒΟς δἰ πηῖαι υἱ υδὶ- 

ἰογοβ ἀοοἰρίαι. Νἅπι 8 ρυβ8οῖ δηϊπ)ὰ 'ῃ ἀιπμηοπ 5 δὺ- 

δἰμεαπν ἐπχγοάϊ, ταῦ] ο (Δοὶ 5 πῃ οογρὰβ βιι0πὶ ἰη- 

ἐγοἀογοίυν. Ῥγαίογοα 48 ταιϊίομθ ργάϊ!β ογοο ΓΟ 

ρΡοσδὶϊ διξημαπι ἰϑο88η), 86 ᾿ἰδἀδηιϊ βυοίαγε ̓  δυί ο- 

πιΐμαπι ρο886 Υἷπὶ ἱποογρογθαπι ἰῃ Δι γδ τηυΐαγα 

δι θςιπιίαπι ἢ ΝΆ 81 ἴῃ σογρογίθυ5 ἰᾳ Πογῖ ἠθαυθᾶιί, 

πδς 4ινδρίδπι ροβδὶῖ ΘΟΓΡῸ8 ΒΟΠΙΐ 58 ̓π ΘΟΓΡυ8 αϑιηὶ 

ΠηιὯΓ6  Γυ]10 πηαρὶβ ἰπ δηΐμηα ᾿μν 5} 0}}} ἰὰ ἢοεὶ 

πόψυΐ!, ἢ66 45 ροδοὶῖ ἐἰἰδιη ἴπ ἀφδιοη 8 50 }5ιδηι1λπ| 

ΘΓ ΓΟ. 
ὅ. Απίην Ῥοδὶ πιοτγίθηι ἸθῊ ἐς πιαπεπί,, δοά ἰη αἰτ- 

φιισυὶ τοσίοιιεπι ἀμομπίιν. Νόριο 6δὶ φιὶπ Βεὶ ρτονίἀἐπίϊα 

{πιαϊαν. --- Ἰιλφαθ ἀπίουϊαγυπι οθγίαγυ! ἰπθῸ ὙΟΡΠᾺ 

δα! οἱ ρυδγογυι ἰογγίειϊ. Νουα οηΐμι ἰΙοαὶ Δ Ν}8 

δδῇιοὶ ἃ σοΓρΟΓῈ 86) υποῖ88 ᾿ΐο ἀδίποορ5 ναρβαγὶ. Νειὴ 

Τιυίογμηι απὶηις ἱπ πιαπ θεὶ διπί (ϑαρ. ὅ. 1) 5ἷ }ι- 

δίογιιπι, οἰΐδι αυθαῦδ ρυδγουυιη διλη : ΠῸΠ ΟΝΐμ] 

111: τη8]5: δι. Ροοοδιονῦυηι Δ 6 πὶ ἀμ μα: δέ! ἢ ἢ 6 

αὐθιυσυμίυγ. 11 μα]λπὶ 681 οσ [μ2ϑγ0 οἱ ἀἰν)ιε; οἱ 

ΔἸ] ΟἸιν βει5 αἷἱ : Ποάϊε ἀπίπαα α) τερείεπι α [ὲ 

(1. 19. 30). Νοηυθ {ἰογὶ ροίοϑῖ, αἱ δηΐμα ΟΣ ΟΟΓ- 

γνΌΓα δργοβδᾶ, δίς Θγγοί οἱ νδρδιγ; βόηυ8 ἰδ ἰμ) γα. 

Νδῖ 8ἱ οὐπὶ ἰΐον (Δοϊιηι8 ἰι Ποία πον 5 οἱ δϑϑιιοίᾷ 

ἴογγα, ουτπη ΘΟΥΡΟΓῈ διμίοι! δυπιι8, 0} ΡΟΓΟβΓΝη 

σαι δάϊπιυβ, ποδοίπηειι 48 ἰγϑηδίγα ορογίοαι, εἰσὶ 

ἀυσαηὶ παυθδϑιηυβ : (υοτηδὰο Δηΐπιᾶ δχ ΘΟΥῬΟΓΘ ἃν εἶδΆ, 

αΠῸ} Ἰδιη δϑδυδίυη οἱ οοφηϊίαπι ᾿ιαυ6η5, δ'η6 ἀυοὸ 

βείδὶ 4υο 5ὶ1 δανάυπι ἢ Μυϊείβηιιο 41}15 ἀγριμμθηι5 6- 

Ργθ θη οΓα δδὲ, Π0η Ρο586 Δηϊπιδπιὶ ΟΧ ΟυΓρΡΟΓῸ ΟΡ Γ085- 

8λπὶ ἢϊς δπογο. Νδηι ϑιοριδηυβ δῖ : διιδεῖρο δρὶ- 

γίίμπιὶ τιδμηὶ (εἰ. Ἴ. 88); οἱ Ραυν]υ5, δίβεοί οἱ δἰ εἰμι 

(υδ Τάΐραυπι ἀϊειι ΟΕγγ οσιοηνα5 Ἠοπι. 3 ἀθ 1,δζῶγο, ΓΟαΙ.1, 
(υ). 985, ᾿η. 8, ποιηρα βθουπάσιη φυογυπιάδπι ορἰπίοηθπι δηΐ- 
πι15 Ππηογιοηιίυι ἀςρηοπα8 δοτγὶ. 560 [ἃ ἰυὶ δοίμπι ἀἰοίίαΓ ἀ6 
115, αυν νἱοδηῖα ημογῖο ἀδούοϑϑγυυῖ : {Ππάχαα ἴογῖ6 μοο 
δυλαι ἴυοο δι ἰμ 16 Πσοηάυτ ἐδὶ : ΠῸη γογβί πη! θη ἢ} 65ῖ, 
ΧΙ] δὺς ὁϑ φηϊηάθις ἀδοοαδοίυμ! οπιπίιἢ ὀχ ϑι ΠΠ 4556. 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΖΙΝΜ ΟΜ, ΧΗ. αἱ ΧΧΙΝ. ᾿ ἊΝ 

(λνίβο οὯδε νιμίιο τνποἰϊμε εεἰ (ΡΑϊρΡ. 4. 95). ἢς ρα- 

(γίαγοα σιόψης ϑοείριυνα εἐἰοῖι : ΕῚ ἀρροεΐίμς δεὶ αὐ 

Ῥιγὸς 408, ρμγουθδοίμα ἴῃ δειδοίμ6 ϑονα (εη. 35. 8). 

()υυὰ δυϊοπὶ πό]ηο ροσοιίογανν δι ὐπηαΣ ροββὶηϊ ἐΐς 

νοι βαγὶ, 06} ἀἰν τοι πηυ τὰ ἰδ 6 ἀ6 Κα τορϑιΐίθη), πος 

ἱμπροι δ ίθπι, Πα] δὶ μοιυΐδδαὶ νϑηΐϊθθοὶ ἴρξα, οἱ 048 

ἰ{Π|Ὸ Πογοπὶ με ἰϑ556ι. π16 μαΐδηὶ 6δί, ροβδὶ ἀδ- 

Οὔβ51:}}} 6Χχ ᾿ς Υἱῇδ Δ 45 ἴῃ συδπηάδηι) Γοσίοηθπι 6ς 
[ογγὶ, 66 μ0 5856 ̓ ς γανογιὶ, δοιὰ (ον Ὁ 16 πὴ {ΠΠαϊη ἀΐοιῃ 

Θχϑρυοίηγα, δ᾽ 418 νΓῸ ἀΐχογὶί, (ν ἰά ηυοὰά μείο- 

μα ἀμιμοῃοδ (1 εγίβαιιΒ (Ἐπ οἰ1, οι} ἰἢ ΡΟΓΟΟΡΙΝ ζΓΟ- 

ὅθι) ἰρ808 ἰπίγηΓα ρογηλὶκὶ! Ὁ ΓΟΒρομἰογίπι ορο, ἰμϑυ πηι 

ποι} ἰά (6586 ἰπῃ φγδιίτῃη ἱΠ|ογυπ ; δοιὶ αἱ πιο} οἷς 

ἀἰθραδηδϑγοὶ : ὑγίπιο, υἱ ἀοοογοὶ 608 4] ἃ Π)21|6}}5 ἢπ- 
)υδιηοαϊ ἰγγαμηὶβ ΠἰθαΓαιῖὶ οϑϑθὶ, φυδηϊδην μογη δ ἢ 

αἴογγοηι ἱπϑ᾽ ἀϊδίογοϑ ἢ] υϑιοὐϊ; δοουηθο, υἱ ἐἰϑ06- 

ΓΟπῖ ΟΠη65, (ἰΙΏΟΠ85 6 Πιυϊθπι) μΟΓΟῸ5 ἰπ νδάσγ 

ΡΟ556, ηἰδὶ 'ρδ6 ρΟΓΠ 56}: ἸΘΓΙΪΟ., ᾿ρΡ808 ΦΓΑΥΟΥ ἰη 

Βοι δ 68, 4018Ππ| 0 ρΠΟΙΟΟΘ, ρΟΓρΟίγΓΔ ΠΓῸΒ [ἰ556., ηἷδὶ 

ἴῃ οπἰδιλ δία ρὸν τρρηϑηι |4η: Δεὶ μενον οι ἶϑηι 

δογνυϑδίὶ (υἱθϑοηϊ. Νδηι ητ0κ(} πηλρ 15 1105 ΄υπὲ θγια δι ΐ- 

τη 4} ἴα οὐϊο αν νοδπὶ, π0}}}} πον ᾿ηη δι δϑὶ. 11- 

4υ6 αιηΐ ρογοἶβ οἢ ρδρεγοογυμῖ, οἱ ἰ ἸΟΙ Θυἴ0 (6π|- 

Ρυγίβ ΟΙἸΠῸ5 ργαοὶριίαγυπὶ,, ΠΙ}}[0 τηδρὶδ Ἰοιη  μ}ν}8 

ἰά (δοϊβϑδοι., 4005 ἰοπουδιῖ ἴῃ ἐδδογίυ δ οαπ68 

οἱ αἰνἀυσοι68, ηἰπὶ οἰἰδπὶ 'π ἰἰδ6 ἰμδθα πιοθηα ΄συλιη 

Θσθγοθθδηῖ ἰὙγδηηίάο, Βοὶ οὐγὰ γοηδ58οὶ οἱ οοογοι!5- 

δοῖ, πΠ6 ΡαΓηϊοἰοσίογα (οογοηῖ. ἰπά6 ᾿ἰχιοῖ, ΠΟΠΙ "61: 

6886, υΐη οὶ ριον ἀσηιία ἰγυδίυγ. Ουοά 5] ποι) υε- 
65 ὕη0 οοὐδιηηυδ πηο60, ἰο6 φιο4ι16 πιαρηυπὶ ῃΓ0- 

γἰἀδηιῖα σεωυβ 681. Ναπὶ υἱ ουΐχια υεΐ]6 6856 ροϊοδὶ 
ΓΑῖο ργονϊἀδηιδ δοοοπμποάαίυγ. Αὐ ᾿ς 6 γῸ 4088 
ἀϊεῖλ βιιηῖ, αἰϊυὰ ἱπάθ ἀἰδοίπιηβ : χιοά δε σοὶ ποη 

᾿λη πὶ ΟΠ θ015 δι πι φγονίεδὶ,, 56ι} εἰἰ9πὶ δἰ 0} }5 

βοογϑβίηι ; 4η06 οἰΐαπ) ἀϊβοί θυ} }5 ἱπάϊοαν!ι ἀΐοοπδ : Κ6- 

εἰτὶ σαρὶ ὶ οαρὶ ἧς οπιπϑα πειπιετα!ὶ εαπι (Δ! αἰ. 10. ὅ0;. 

ἔχαιρ ἀφ πιοιίδοίβ ἰὰ οἰλγο ν᾽ οι ὁδί, (ἱ 7.8} ΟἸἢ 

ϑηΠ]οσδιὶ [55 61, εἰν δηλ} 6. δ γϑη!α [)60 ΒοΡνΏΓ6- 

ιυν. Ῥγορίογοδ ρογη δὶῖ 605 Ἀ0}16 1 ξγοβθ ρυγοῦ- 

γα, πὶ 4πὶ γοσίοποιν ἱποοίοναπὶ, 6}05 μοι δ. 4[- 

δοογομῖ. ὉΠ] παπιαᾳυθ μόνη ἰρδὶυ5 "οϊυηι ὁγδί, ἰδ] 

01) ταὶα 86 οδιοῃάσθαι : υὐΐ ΛΟ ΓῸ Π6Π)0 ἰθβυηι 
πονογαὶῖ, βίο! ἀυδαὰς ρορυΐυβϑ γαῖ, ἰδὲ μι γα }}}5. 188 - 

εἶβ (υἱχοῦαι,, ὧἱ {105 δὰ ἀν᾽ πἰται18 δυα σοβηἑἸπθι 

βογίγαιθγαὶ. ἡ αυὰ ἀὐίδηιὶ 5.014] 658θηι ᾿ϊ φυὶ εἰν  ϑίθιη 

{Παπὶ ᾿ποοϊουναι!, οχ ᾿5 φυ ἰη ἢμα 6651 δι} ἰῳυεῖ. 

ὕυπι ορογιυΐπϑοῖ οηΐπὶ ἢΠππὶ δάογαγα, 6}05.}}}6 ΡΟΙΟῊ - 

εἰλπι πηϊγαγὶ, {Πὰν τορυϊδγιηῖ, οἱ Γοράγομ! ΔΟΒΟΘΟΓΟ ἃ 

πἶυς 5ι|8. ϑοὰ ουν ἀαπιοπθ8 μ᾽ 608 ΟσΟ  γυΥ 

ϑοιηροῦ ἀσιπομοβ ἰά οἰγαμῖ αἱ Πποπιὶπὲδ ᾽ῃ πιοβγυγθιι 

δου εἴαι!,, 5οιρογαια ἐδ ἡ]ογιπὶ ρογηϊοῖο ραμάθμ. 

"ος ἰτοπὶ Ζοῦο ἀϊαυοίυϑ [οαἰ, υΐα ἰυἱ οἰΐδοι ἰὰ θου58 

ρον ϑὶι : νον ποῦ ἰθἱ ἀἴαθο10 οὐϊοημογανι, σθὰ 

αμοά [Ὡπλυϊυπι δυνπὶ Ὑϑ] οὶ Βρυ!παϊάϊοταπι τοθάογο, 

ἀκπιποηΐσας οἰπποπι ἱπιρυβοι δηδῶπι γε εγο, 

δίχυα 508 ἴῃ Ἰυδίιπι [Δεϊπογ πη σπρυΐ ἰμθι)5 ΓΕΙΟΓ- 

4υάγα. Εἰπης αυοηΐο σοηίγα δουΐα]ῖ, 4181} Δ }}01}05 

4 ΑἰΝΐἰ, φυασπίμπι Γαὐοηι. 



δ." 

γοϊοῦδιι. Νάπ ΟἸεγῖβιὶ ροιοιιία οἰαγίυ Ὀγ ἀἰ σΔὈΔ ΙΓ, 

86 πβοαυϊιΐα ἀαπιοπαπι, 6Χ 40} 116 τυ, οππῃ68 4υ] 

δ ἰραῖβ ἀοιἱπουσπίυν, πιδη (δι 115 ΔΡρΆΓΟΝ,, πο μπηη116 

(αἷϊ, ᾿ΠΠ95 πὸ ἱπ ρογεοβ αυϊίδιη παῦεγο ροϊοϑί θη), 

εἰδὶ ἰά ρογηιν βογίι υπἰναγϑογυπι [)ου8. 

4. Ῥοτγεονιηι αἰαϑοίο ἰταδέογμια ἰειοτῖα ἀπαροσίοα 

ἐχρίϊεαίαν. Βεεοτὶριϊο ἰαδοϊυὶ εἰ ατατῖὶ. --- δὲ αυΐϊ5 δι! πὶ 

μος δηδφορίςα νεἰἱξ δοείρογα, ἰὰ υἱΐφυα [ἴ66], 860( [ν}- 

διογίδ οἷς αῦεὶ. βεϊδηυπι ΡΟΓΓῸ 6βὶ Ποχηΐο8 ρυγρῦ- 

ΤΌ ἰπβίὰν υἱνϑηίοβ, ἀξριηοηΐθι8 6586 εαρίι! (2065. 

Ουἱὶ δυο ἢας ρει υπίυγ, ΠΟαιλΐπ65 Οιπὶ δίηϊ, Βα 06 

μοδβϑπηὶ ἱ{ΠΠ05 δίηρ γα ; δἷ ὙΌΓῸ μοΓοὶ οὔμηΐηο [υσδεὶεῖ, 

ἤθη πιοᾶο ἃ ἀφπιοηίθιι5 ἀχδρὶδπίυγ, 5θαά οἰϊαπὶ ὈΓ- 

εἰρίϊδιῖιγ. Ππδιρογαυθ πὸ 405 [06 Γὲπ) 6886 ἢοίΔπι 

Ρυϊαγεὶ,, δδὰ φυίΐίϑηυθ ογοάογοὶ ἀσθοηθ8 ὁ Υ6Γ6 6Χ- 

ἱνί586, 6χ ρογοογυ πιοτὶθ ἰά μνοπ δι υπὶ εἰοἰ τι. 

"ΠΕ νόγὸ ρογροπάδ οἦυβ τοληβυδιἀΐπεπὶ οὐπῃ ροῖθ- 

δἰδία οοπἰυπείδπι. Οτπὶ οπΐπ γορίοι"β πο ἴα, οἱ δῇ 

Ἢ 80 δοοορίῖα Βοποβοὶΐβ, ΠΠΠ πὶ 40 56 ἀἰδοθάθγα οοξ6- 

Τοηΐ, ἤθη Γαβεε, δοὰ ἀἰδβοαϑβεὶῖ, Θο5406 4υἱὶ 86 ἀ0- 

οἰγίπα ἰρβίιβ ἱπάϊψπος ἀφοϊαγαυπηι, το χυΐ!, ἀοΟΙΟΓΘδ 

αβϑίσιιδηβ ἢΠΠ|8 605, αυὶ ἃ ἀφπιοηίθυϑ ᾿ἰθδγδιΐ [ὰογϑῃὶ, 

ἐδοποι δυδυ!οο8, ἃ φυΐθυβ αυφοιιηᾳυο β6διἃ [οΓϑηὶ 

οἀϊδοογε ροίογαηι : γθοοάδῃβ ροῦτο ἱμροπίοπι ἰμδῖς (1-- 

πιογοι γοϊφυϊ!. Παπιπὶ αυΐρρα πιαφη ϊυο τοὶ ψοϑίοΣ 

ἤδειδιο ονυϊγαθαί, τοδῆυ6 ἰΔη(8 ἰρβόγιπι ΔηΪΠ105 ἦ ρεν- 

δαΐεγαι. Οἱ ΐηθ τεπιογοβ Δ ΓΟ ἢ, [80 φεδίἃ 

εἰπιροπεία ργαἰοδηοα, δὖὺ 115 φηὶ συγαῖϊ (αογδηὶ, ἃ ργιο- 

εἰρί(ι}8 μογοὶβ, ἃ βογοογιπὶ ἀθιί ἰδ, ἃ δυῦυυ εἶδ. ας 

Ρογτο πιῆς οἰΐδιη νἱάδγο δὶ, τυϊίο5 ἴῃ 56 ρη]οΓ18 ἀπειηο- 

πἰαδοϑβ, φιοδ εἶμ} αὖ ἰηοαιΐα ΘΟ  δοῖ, ΠΟΙ] [Ογρυ πὶ, ΠΟΙ] 

οδίθιιϑ, πο πιυδἰυἀο Πυπιίδυηι, ποὺ πο ἃ, ΠΟΙ 

τοῦτον, ποη πιΐπδ, πο αυϊά 5} }]6. ὕμηι 4015 ΘΏ]ΠῚ 

Ιαβείνυς σογρογυπὶ ἰογπηὰ εἰρίϊυγ, πἰ ἢ} ἀϊδεγὶ ἃ ἀς- 

πιοπίδοο : δβοὰ πυάυε υἱ ᾿Π|6 εἰρουπιναφαίυν, νεβι 8 

φυϊάοπι ἱπάυϊαβ, 56 ν6γῸ διπιίοίαι δρο 8118, οἱ κἰογία 

εἰνὶ ἀεθὶία πυάδιυς,, ποη ἰφρίἀἰθυ}8 5656 ρδγουϊ6η8, 

δ66 ρεοολίο ἰορίάς ἴοπξα ἀυτγίονίθυδ. Ουἱδ ἰρίιυγ να ης 

μοπιίηδιι ᾿ἰἴχαγα ροίογὶὶ δεάλγουο, ἰΔπὶ ἰΓΡΙ [ΟΣ ὅβοη- 

16αν, νεϊυϊδηίοπι, πυπιηθάπι δυὶ σοιηροίοιη, δε δ0πὶ- 

μοῦ βαρυΐογα δἀδυπιοπιῖ Ταὶα φυρρο βυπί πιογοίγὶ- 

οὐπὶ ἀϊνογεογία πη 0 (ίογο ρῥίθηϑ, τυ} 8 ρυΓοάΐη6. 

Θυϊά ἀδ ἀνᾶτο ἀΐϊολπιιβ ̓  πΠοηη6 οἱ ᾽ρ86 [8115 65:7 4118 

δἰπὶ ᾿Ἰίσαγο υπιᾳυλπι ροίεγίι ̓  ΝΟΥ. ἸοΥτΌΓ 5, ὩῸ τη, 

ποι πιοηίΐία, πΠ08 ἙοΟὨδ ἃ (α) : νογατα 056 οπιηΐδ [116 

νἰηουΐϊα τυπιρὶϊ : οἱ δὶ 418 δοϊυϊιγυ8 ἃ νἱπου }]}5 8006- 
ὦλι, δάϊυγαι αὐτὶ ἢ6 δοϊνδίυγ, ογυοίδίυπι πιλχἰ πηι 

οχὶ εἰ πιϑπ8 ΠῸ} ο856 ἰῃ ογυοίαια : αυὸ 4υϊά πιϊδογαθὶ - 

"ως ἀϊολιυν 7 116 πδιρηῦθ ἀφαιοη, ρἰ8ὶ Βοπηΐπ 68 ἀεδρί- 

οετοῖ, δὶ Ομ γίδιὶ ᾿υϑδυὶ οοδεὶ!, οἱ οἷο ἃ οογροῦα 808- 

ουδδὶϊ : ὶς γογο βοη δδὲϊιὶ ργαοορίο. Νϑηι ᾿ἰοοῖ 410 - 
εἰς δυάϊαι Πἰυϊ ἀϊσαπιοῖι, Νονι ροιθειὶς ἴ)6ο ξογυΐγα 

εἰ τιαπιοης (αι. 6. 34), οἰδὶ φο οι ΒΩ πὶ ΟΟμ ἢ ΠΟΙῸΡ 

οἱ ἱπιοίγαυ ἷὰ δυρρ] οἷα, ποη ΟὈιΘηροΓαὶ (3 πη|6Π, ΒΟη 
φιοΐ ΘΗ νγίβιο δῖ (ογιϊογ, 86 φιοά (μγιδίαβ πΠ05 ποὴ 

ἰωνὶιος δὲ γοοὶρίϑυδοιίδι ποδὶ. Πἰδοσυς {1} ᾳφυδϑὶ ἴῃ 

δ Αἱ Ἰοσιηῖ, ἀΔἸ ΟΠ ΦΉΙ. 
3. ΑἸ γι, ἰσηον αηαηι. 
(ω) ἴ᾿ ὁσαου μἷς μοηΐτιῦ δἰ σηυπὶ ἰπἰοιτοχαιοηΐβ. 

ς. ΤΟΛΝΝΙΘ ΟΠΒΎΥΒΟΘΤΟΝΙ ἈΠΟΠΙΕΡ, ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ, 56 
ἀοβογι δ Ὑογβαηΐυγ, οἰἰδιηβὶ ἰῃ πηοάϊϊ 5 βίωι υγυϊυυς. 
θ}}5 δηΐπιὶ πιδῆῖθ νϑίθηβ ροβϑὶϊ δαπι Βυηβποῦΐ ἢο- 
πηΐηΐθυ8 νογβαῦὶ ἢ Μ2]}6Π) σοΓία ΟΌΠῈ Βοχ θη ΐβ ἀκπιο- 
πἰδοῖβ ΠΑ θ γα, αυᾶπη οὐπὶ ἀπὸ ἢος ᾿ΔΒΟΣαηϊ6 πηοῖ- 
θο : αιιοράσυδ ἰτ4 Ἰο] 0 Π8 ΠΟῚ ΔΒΕΓΓΕΠῚ, ὈΓΟΡΩΙῸΓ δχ 
15. 4ιιᾶ5 υἱγίηιο ραιϊαηίυτ, ΗΙ πδπη]υ6 δυπὶ ηυΐ 86 ηἷ- 
}} 1αβϑὶ!, ἰηἰπηΐουπι 8:8 ραίδηξ, νοϊπίαθ δυπι ᾳυὶ 
ἸΌΟΓ αϑὲ βοῦν ΌΠ) 50π1ΠῚ 6886, ἱ ἱῃ π|8}}8 ἱπηυπηοτὶς 
ἱηνοίνδηι ; ἀξφπιοηΐδοὶ γϑγὸ ηἰῃὶϊ ἰδ]6 ἔδοίαηι ᾿ 
δορὰ πηογθυπὶ ἰπ 56 τοϊϊπεηὶ ". ΠῚ τηυϊ8ς. ει}»- 
γογίυηι ἀοιηοδ, ἰάψυς ρογηρυηῖ, υἱ ποιηθοη οὶ [ν1- 

ΒρΒοιηδίυγ, ἃς. ρογπϊοἷοβ δυηὶ δἱ υγθϊς οἱ οὐγθίβ ὑπὶ- 

γογϑί ; δ] υϑγὸ ἃ ἀφιηοηΐ 8 Ἔχησίίαι;, πιϊκαγδιίοηο οἱ 

Ἰδογγπιΐβ ἀΐψηΐ δυπὶ. ΗἸ σογίθ βίπα "110 βθῆϑ0 πιιῆἃ 
[λοϊυηί ; {1 ταιοηθ ργβά ει! ἱπιρίπσυπί, ἰ πιϑά!ς υγ- 

θῖθυ5 ἀουδοομπαμίο5, οἱ Βουο 4υοάδπι [ΓΟΓΟ οοττερίὶ. 
Ουϊά επίπι (416 (δου! ἀσφαιοηΐδεὶ οπηπ68., φυλ]6 δ- 
808 δὶ δυάδθ, ΟΧΙΓΘΠΙ8ΠπῚ ΔραγΓοββὺβ ἰπἰ χυϊδίοπι 
Οογίθ οπιηθ8 αυἱ ἔΠ 6πὶ ἰπιϊἰηῖυν, βυπὶ αιιδδὶ [δ γᾶς ἰπη- 

ἸΏΏΠ68 ΟΣ ΟΔΡΟΟΓΙ 08 Οἰδρ825, οἰν 165 ροΓιυγΒδηὶ, 
παπιΐη6 ΠΟἸἰθΘη6. ΗἾ ἰαπιθη υνἱμου!}}β ἀπάϊΐψυς ο0ἢ - 
δ συπιιΡ, 4φα8}} δυηΐ, ᾿υὐϊουπι ΘΓΡΟΓ, ἰοσυπ οοπι- 

Πιϊπδιοπ 5, νυϊσὶ τηδ] οὐϊοία, οἱ δἰΐα ρἰυνγίπια : "ἷς [ἃ - 

πνοιν Π} αἰτιρι8 οατηΐα 815 ἄδαυς νογίυηι. Θιιοὰ 5, 

᾿40}5 ᾿ς νοι} αυΐεγΓεῖ, 18 ἀϊβιβόηθηι ἰΠΠ05 οὐου- 

ρϑηϊοπι Εἶάγα ουφηοβοθροῖ, 4υἱ δογία πιυϊ 0 οἱ δογὶοῦ 

οἱ (ΘγοΟΙΟΓ 6ϑῖ 60 Ὁ] ἢυης οΚΓΘβ3.8 ΠΑΓΓΔΙΌΓ. 

δ. γόγυπι αυἱα ἰὰ ΠΠ6γὶ ποαυΐῖ, γαγῦο ἰδηιθη ἰδῆ 
ἰδ ἤηρϑιηιι, οἱ δἰ !6η85 6115 ΟΠΊΠΟ5 Δ ΓΔΠΙΠΒ ; (6 

6705 Γτγόγοηι ἰἰαυ 0 5οἴ 65. Αἱ ἔδγϑῃ) ἃ ποδ9 πυάδ- 
(Δ) Π6 [ΟΓΠιἀ6118 : ἣ ΥΟΡῸ ΠΑ416 (οἷ δοοπ 6οῦ- 
δἰδιΐῖ, που ἴῃ τοὶ υϑυ δια ἰάϊρϑυσι οοπορίοἰπιυς. ὅ.ι 
ἰίδλαυς Βοπιο ᾳυϊδρίδπι, ἰσηαπι ἃὉ ὁοι}}5 οε [ 65, αἱ- 
δον, υΐ 'π υἱροχυδ ΒΕ ΓῸ ἀγασοηδδ ρΡοπάσπιδϑβ 000 

Ὀγδοϊίογυνι ᾿αἰνδαὶ ; 05 μα ῦδδὶ ἰῃ 400 ρΓῸ ἀοπιθυ φἰΔ- 
Εἰ] δἰ ἰηἢ χὶ, ργοὸ ᾿ΐηωσυδ ἴθη5 νἱγι5 γϑῃδηυῆαι6 δα - 

65 ; ΥΘΏΙΟΡ ο᾽υ5 οπηηὶ [ΟΓΏΔ06 511 νΟΓΘΟΙΟΓ, 40:5 Οπτηΐλ 

ἰ͵οεια ἀοφ!υιίαιὶ ; μ6 668 [15 ᾿ηϑίγυσὶ οἱ ἤδπιπια χηϑυὶβ 
ν ΘΙ ΘΠ ΘΠΙΙΟΓΘΒ ; νυ] 05 6}115 οΔΠ15 οἱ ̓ υρὶ δρδοίοπι Γόο- 

Γαΐ ; ΠΟ Πυπιδηδπὶ νοοθ οἰηϊδὶ, δά αυϊά ἰηϑθδτο, 
ὐπουπάσπι, ἰογΡῚ Ὁ1}6 : ἰη ηϑηΐϊθυθηιε ἤλπηπι)85 μου θαι. 

Ηογγοηᾶα ἰογβϑη νο 8 ἴφὸ νἰἀσϑηίυν ; βοὰ ποπάσπι 
ἰἰπ υἱἱ ΡΔΡ ογαὶ ἀδρίηχὶ Π118 : Πἷ5 σαΐρρα 4118 βυμὶ 

δι επάα. Οὐνὶοβ αυοδαυθ ἰυξυϊοῖ ἃς ἀδνογεὶ,, ἄγος 

Ἰαοογοῖ. σα πιοιδῖγο ἀοίογίου 6δὶ δταγα, 4ᾳυϑ5ὶ ἰη[6Γ- 

9 Θη65 ἰῃνϑα !, ΟΠ 68 ἀΘΥΟΓΆΠ8, ΘΟΠΙΠΙυπὶ5 ὃ -- 

τηαπὶ φοηοῦὶ5 ᾿ο5ι[8 οἰΓοιπιίθηβ. ΝῸΠ]Ππν φηΐρρα σεὶ 
δυρογαδδ6 ἰουθίηοπι.,, υἱ ΟπηηΐΔ ροβδίἀοδι. Νουα ἢὶς 
ἰΔπηθη 5:51} αγδάυπι,, βοὰ ροβίσθδπι οπιπόβ οὐρα 31 
βυ ρεογαϊάϊι,, ἰοΓτ βυθοίδη 8: συρὶὶ ἀθοίογα, ᾿" 3 πι- 
406 ἰπ δυγιπὶ Ὑογβϑπ νἱάδγὸ : Π6406 ἰϑίυπι ἱδγγῶμ, 
8δοὰ πηοιίοβ, 54] ὺ5, (οη65 οἱ οπηηΐα ηΩ82 5800 δδρδείε 

οδάυπϊ. ἀϊᾳυθ υἱ ἀἰϑοαί!5., π08 μοινάῃπι 6]08 υγόγοηι 
τοϊατη ἀδιμοηείΓανίβδα : ΠΘΗΙΟ δῖ αὶ ἢ υπὶ δοσιβεὶ οἱ 
ἰογγθαῖ : βοὰ (0116 [ογπιΐποπὶ ἰθξυπι, οἱ νἀ 18 {ΠΠ᾿π τ 
διτορίο φἰαάΐο ον πος ἰγυεϊἀδιίθιη, πϑηλλΐ ρᾶγοθηίθει, 

1 Ουΐάδηι Μ.58., αἰδὲ δέεγο ἀςηιοπὶαρὶ πὶ! αἴ πταπὶΐ 
[αοἰμπί, φμαπὶ φιοά πιοτίμηι ἴ᾿ δέ τε πεαμῖ 

3. ΑἸ ̓, οπιπῖα. 
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χαὶ ἡ πονηρία τῶν δαιμόνων, ἧς ἀπήλλαξε τοὺς ὑπ᾽ αὐὖ- 
τῶν χατεχομένους, σαφέστερον διεδείχνυτο, χαὶ ὅτι οὐδὲ 

χοίρων εἰσὶν ἅπτεσθαι χύριοι, μὴ τοῦ τῶν ὅλων ἐπιτρέ- 

ποντος θεοῦ. 

δ΄. Εἰ δὲ τις καὶ κατὰ ἀναγωγὴν ταῦτα ἐχλάθοι, τὸ 
Χωλύον οὐδέν. Ἡ μὲν γὰρ ἱστορία αὕτη " δεῖ δὲ εἰδέναι 
σαφῶς, ὡς οἱ χοιρώδεις τῶν ἀνθρώπων εὐεπιχείρητοι 
ταῖς τῶν δαιμόνων ἐνεργείαις εἰσί. Καὶ ἄνθρωποι μὲν 
ὄντες οἱ ταῦτα πάσχοντες, δύνανται χαὶ περιγενέσθαι 

πολλάχις " ἂν δὲ γοῖροι τὸ ὅλον γένωνται, οὐ δαιμονέ- 
ζονται μόνον, ἀλλὰ καὶ χαταχρημνίζονται. Καὶ ἄλλως δὲ, 

ἵνα μή τις σχηνὴν εἶναι νομέσῃ τὰ γενόμενα, ἀλλὰ πι- 
στεύσῃ σαφῶς ὅτι ἐξῆλθον οἱ δαίμονες 5, ἀπὸ τοῦ θανά- 

του τῶν χοίρων τοῦτο γίνεται χατάδηλον. Σχόπει δὲ 
αὑτοῦ χαὶ τὸ πρᾶον μετὰ τῆς δυνάμεως. Ἐπειδὴ: γὰρ 
τοιαῦτα εὐεργετηθέντες ἀπήλαυνον αὑτὸν οἱ τὴν χώραν 
οἰκοῦντες ἐχείνην, οὐχ ἀντέτεινεν, ἀλλ᾽ ἀνεχώρησε ᾽5, 
χαὶ τοὺς ἀναξίους ἀποφήναντας ἑαυτοὺς τῆς αὐτοῦ δι- 
δασχαλίας χατέλιπε, τοὺς ἐλευθερωθέντας τῶν δαιμόνων 

δοὺς διδασχάλους καὶ "7 τοὺς συδθώτας, ὥστε παρ᾽ ἐχεί- 

νων μαθεῖν πάντα τὰ γεγενημένα " χαὶ αὑτὸς ἀναχωρή- 
σας τὸν φόδον ἀφίησιν αὐτοῖς ἐναχμάζοντα. Καὶ γὰρ τῆς 
ζημίας τὸ μέγεθος διεδίδου τοῦ γεγενημένον τὴν φήμην, 

καὶ χαθιχνεῖτο τῆς διανοίας ᾽" αὐτῶν τὸ συμύάν. Καὶ 
“πολλαχόθεν ἐφέροντο φωναὶ, ἀναχηρύττουσαι τοῦ θαύ- 
ματος τὸ παράδοξον, ἀπὸ τῶν θεραπευθέντων, ἀπὸ τῶν 

καταποντισθέντων, ἀπὸ τῶν δεσποτῶν τῶν χοίρων, ἀπὸ 
«ὧν ποιμαινόντων αὐτοὺς ἀνθρώπων. 5 Ταῦτα χαὶ νῦν 
γινόμενα ἴδοι τις ἂν, καὶ πολλοὺς ἐν τοῖς μνημείοις δαι- 
μονιζομένους, οὖς οὐδὲν χατέχει τῆς μανίας, οὐ σίδηρος, 

οὐχ ἅλυσις, οὐχ ἀνθρώπων πλῆθος, οὐ παραίνεσις, οὐ 
νουθεσία, οὐ φόδος, οὐχ ἀπειλὴ, οὐχ ἄλλο τῶν τοιούτων 

οὐδέν. Καὶ γὰρ ὅταν τις ἀχόλαστος ἢ πρὸ; πάντα ν᾽ σώ- 
ματα ἐπτοημένος, οὐδὲν διενήνοχε τοῦ δαιμονῶντος " 
ἀλλὰ γυμνὸς " [9529] ὡς ἐχεῖνος περιέρχεται, ἱμάτια 
μὲν ἐνδεδυμένος, τῆς δὲ ἀληθοῦς περιδολῆῇς ἐστερημόέ- 
νος Ἶ", χαὶ τῆς αὐτῷ προσηχούσης δόξης γεγυμνωμένος, 

οὗ λίθοις ἑαυτὸν χόπτων, ἀλλὰ ἁμαρτήμασι πολλῶν λίθων 
χαλεπωτέροις. Τίς οὖν τὸν τοιοῦτον δῆσαι δυνήσεται; 
τὶς 3 παῦσαι ἀσχημονοῦντα χαὶ οἰστρούμενον, χαὶ οὐδέ- 
ποτε ἐν ἑαυτῷ γινόμενον, ἀλλ᾽ ἀεὶ παρὰ τὰ μνήματα 
φοιτῶντα; Τοιαῦτα γὰρ τῶν πορνῶν "" τὰ χαταγώγια, 
πολλῆς τῆς δυσωδίας γέμοντα, πολλῆς τῆς σηπεδόνος. 

Ἕ(( δὲ ὁ φιλάργυρος ; οὐχὶ τοιοῦτος : τίς γὰρ 35 αὐτὸν 
ἐσχύσει δῆσαί ποτε ; οὐχὶ φόδοι χαὶ ἀπειλαὶ χαθημερ:ναὶ, 
καὶ παραινέσεις χαὶ συμδουλαί ; ᾿Αλλὰ πάντα ταῦτα 

διαχόπτει τὰ δεσμά " χἂν ἔλθῃ τι; αὐτὸν ᾽5 ἀπαλλάξαι, 
ὀρκίζει ὥστε μὴ ἀπαλλαγῆναι, βάσανον ἡγούμενος εἶναι 
μεγίστην τὸ μὴ εἶναι ἐν τῇ βασάνῳ οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν 
ἀθλιώτερον "7; Ἐχεῖνος μὲν γὰρ ὁ δαίμων, εἰ χαὶ ἀν- 
Θρώπων χατεφρόνησεν, ἀλλὰ τῷ προστάγματι εἶξε τοῦ 
Χριστοῦ, καὶ ταχέως ἀπεπήδησε ν6 τοῦ σώματος " οὗτος 
δὲ οὐδὲ τῷ προστάγματι εἴχει. Ἰδοὺ γοῦν χαθ᾽ ἑχάστην 

ἡ μέραν ἀχούει αὐτοῦ λέγοντος, Οὐ δύνασθε Θεῷ δου- 

.2εὐειν καὶ μαμωγᾷ, χαὶ γέενναν ἀπειλοῦντος, χαὶ τὰς 
ἀνηχέστους χολάσεις, χαὶ οὐ πείθεται " οὐχ ὅτι ἰσχυρὸ- 

45 ὅῇς οοὐά. ψ6Γ85. Επ|ι}. ἐξῆλθεν ὁ δαίμων Ἑἀά. 

οτεδίυ! οοττ. Ὁ. Ρίυτα ἢ δάμοί. 
ἹΚζ ατὰ φιλαργύρων Α. 39 πάντα) λἀά. τὰ Ὁ. Εἰ. 
στεριδολῆς ἰἰιαῦοὶ Ε, 2 τίς] χαὶ Βαά. 
«:. Ὁ. Ε. Ε. ἀπαλλάξαι δαἀὰ. τῶν δεσμῶν Εαά. 
8» τὸν ἐλεύθ. Α. (ὦ. 89 εἰ δὲ ἄλλοι δαιμ. (ὐ. Καὶ 
«οέφουτι Εἀἀ. 5 Καὶ οὗτοι μὲν] Οὗτο: δὲ ( 

ΙΝ ΜΑΊΤΗ ΕΜ ΠΟΜΠ. ΧΧΎΠΙ. δἱ. ΧΧΙ͂Χ. 
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31 γυμνὸς] διά. ὧν Βαὰ. 
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τερός ἔστι τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ᾽ ὅτι ἄχοντας ἡμᾶς ὁ Χριστὸς 
οὐ σωφρονίζει. Διὰ τοῦτο ὡς ἐν ἐρήμοις οἱ τοιοῦτοι δια - 
τρίξουσι, χἂν ἐν μέσαις πόλεσιν ὦσι. Τίς γὰρ ἂν ἕλοιτο 
νοῦν ἔχων τοιούτοις συγγίνεσθαι ἀνθρώποις ; Μᾶλλον ἂν 
ἔγωγε χατεδεξάμην μετὰ μυρίων δαιμονώντων οἰχεῖν, ἣ 
μετὰ ἑνὸς ταύτην νοσοῦντος τὴν νόσον. Καὶ ὅτι οὐ σφάλ- 
λομαι ταῦτα λέγων, δῆλον ἐξ ὧν ἑχάτεροι πάσχουσιν. 
Οὗτοι μὲν γὰρ τὸν οὐδὲν ἡδιχηχότα ἐχθρὸν ἡγοῦνται, χαὶ 
βούλονται χαὶ δοῦλον λαδεῖν ἐλεύθερον ν᾿ ὄντα, χαὶ μυ- 
ρίοις περιθάλλουσι χαχοῖς οἱ δὲ δαιμονῶντες 35 οὐδὲν 
τοιοῦτον δ᾽ ἐργάζονται, ἀλλ᾽ ἐν ἑαυτοῖς τὴν νόσον Φτρέ- 
φουσι. Καὶ οὗτοι μὲν 33 πολλὰς οἰχίας ἀνατρέπουσι, καὶ 
τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ βλασφημεῖσθαι παρασχενάζουσι, χαὶ 
λύμη πόλεως χαὶ τῆς οἰχουμένης ἀπάσης εἰσίν " οἱ δὲ 
ὑπὸ δαιμόνων ἐνοχλούμενοι 33, ἐλεεῖσθαι μᾶλλόν εἰσιν 
ἄξιοι χαὶ δαχρύεσθαι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ἀναισθησίᾳ τὰ πλείονα 
πράττουσιν" οἱ δὲ μετὰ λογισμοῦ παραπαίουσιν, ἐν μέ- 
σαις πόλεσι βαχχευόμενοι, καὶ χαινὴν τινα μαινόμενοι 
μανίαν. Τί γὰρ τοιοῦτον ἐργάζονται οἱ δαιμονῶντες ἅπαν- 

τες, οἷον Ἰούδας ἐτόλμησε, τὴν ἐσχάτην παρανομίαν ἐπι- 
δειξάμενος ; Καὶ πάντες δὲ οἱ ἐχεῖνον ζηλοῦντες, χαθά- 

περ θηρία χαλεπὰ ἀπὸ γαλεάγρας φυγόντα, τὰς πόλεις 
θορυθοῦσιν, οὐδενὸς κατέχοντος. Περίχειται μὲν γὰρ καὶ 
τούτοις δεσμὰ πανταχόθεν " οἷον ὁ τῶν διχαστῶν φόόος, 
ἡ τῶν νόμων ἀπειλὴ, ἡ παρὰ τῶν πολλῶν χατάγνωσις, 
χαὶ ἕτερα πλείονα τούτων " ἀλλ᾽ ὅμως χαὶ τοῦτα διαῤῥη- 
Ὑνύντες πάντα ἄνω καὶ χάτω ποιοῦσι. Καὶ εἴ τις αὐτὰ 

τέλεον αὐτῶν " ἀφεῖλε, τότε ἂν ἔγνω σαφῶς τὸν ἐν αὖ- 
τοῖς δαίμονα πολὺ τοῦ νῦν ἐξελθόντος ἀγριώτερον ὄντα 
χαὶ μανιχώτερον. 

[340] ε΄. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ τοῦτο οὐχ ἕνι, τῷ λόγῳ τέως αὐτὸ 
ὑποθώμεθα, χαὶ πάσας αὐτοῦ περιέλωμεν τὰς ἁλύσεις" 
χαὶ τότε αὐτοῦ σαφῶς εἰσόμεθα τὴν λαμπρὰν μανίαν. 
᾿Αλλὰ μὴ δείσητε τὸ θηρίον, ὅταν αὐτὸ ἐχχαλύψωμεν " 
ἐν γὰρ τῷ λόγῳ ἡ σχηνὴ, οὐχ ἐν ἀληθείᾳ 8 τὸ πρᾶγμα. 

"Ἔστω τοίνυν τις ἄνθρωπος πῦρ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 

ἀφιεὶς, μέλας, ἐξ ἑκατέρων τῶν ὥμων δράχοντας ἀντὶ 
χειρῶν ἔχων ἐξηρτημένους " ἔστω δὲ αὐτῷ χαὶ στόμα, 
ἀντὶ μὲν ὀδόντων ξίφη ὀξέα ἔχον ἐμπεπηγότα "5, ἀντὶ δὲ 
Ὑλώστης ἰοῦ χαὶ δηλητηρίου φαρμάχου πηγὴν ἀναδλύ- 
ζουσαν " γαστὴρ δὲ, χαμίνου πάσης δαπανητιχωτέρα, 
τὰ ἐμδαλλόμενα ἀναλίσχουσα ἅπαντα" χαὶ πόδες ὑπό- 
πτεροί τινες χαὶ φλογὸς ἀπάσης σφοδρότεροι " χαὶ τὸ 
πρόσωπον δὲ αὑτῷ ἀπὸ χυνὸς χαὶ λύχου χατετχενασμέ- 
νον ἕστω᾽ χαὶ φθεγγέσθω μηδὲν ἀνθρώπινον, ἀλλ᾽ ἀπ-᾿ 
ηχές τι χαὶ ἀηδὲς χαὶ φούδερόν " ἐχέτω δὲ χαὶ ἐν χερσὶ 
φλόγα. Τάχα φοθδερὰ δοχεῖ εἶναι ὑμῖν τὰ εἰρημένα " ἀλλ᾽ 
οὐδέπω χατ᾽ ἀξίαν αὐτὸν ἐσχηματίσαμὲεν " μετὰ γὰρ 
τούτων χαὶ ἕτερα δεῖ προσθεῖναι, Καὶ γὰρ ᾽ τοὺς ἀπαν- 
τῶντας σφαττέτω, χατεσθιέτω, τῶν σαρχῶν αὐτῶν 

ἁπτέσθω. ᾿Αλλὰ χαὶ τούτου πολλῷ χαλεπώτερος ὁ φιλάρ- 
γυρος, πᾶσιν ἐπιὼν ὥσπερ ἄδης, πάντας 5 χαταπίνων, 
χοινὸς πολέμιος περιερχόμενος τοῦ τῶν ἀνθρώπων γέ- 
νους. Καὶ γὰρ βούλεται μηδένα ἄνθρωπον εἶναι, ἵνα 
τὰ πάντα 3 χατέχῃ. Καὶ οὐδὲ ἐνταῦθα ἴσταται, ἀλλ᾽ 
ὅταν πάντας ἀπολέσῃ τῇ ἐπιθυμίᾳ, χαὶ τῆς γῆς τὴν οὐ- 

11 χαὶ οπ!. Ο. Ὁ. Ε. Ε΄ Ρλυΐὸ 
(. γεγῦα τοὺς συδώτας τλΐξηι0 

. }). ἀναισθησίας Ε. " ΗΘΙΚΟΝ. 
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σίαν ἀφανίσσι ἐπιθυμεῖ, χαὶ χρυσὸν αὐτὴν οὖσαν ἰδεῖν " 
οὗ τὴν γῆν ὃὲ μόνον, ἀλλὰ χαὶ ὄρη χαὶ νάπας χαὶ πη- 
γὰς, χαὶ πάντα ἁπλῶς τὰ φαινόμενα. Καὶ ἵνα μάθητε 

ὅτι οὐδέπιυ τὴν μανίαν παρξεστήσαμεν τὴν ἐχείνου, μη- 
δεὶς ἔπτω ὁ ἐγχαλῶν χαὶ δεδιττόμενος, ἀλλ᾽ ἄνελε τὸν 
ἐχ τῶν νόμων φόθον τῷ λόγῳ τέως, χαὶ ὄψει αὑτὸν ξί- 

φος ἁρπάσαντα, χαὶ πάντας διαχρώμενον, χαὶ οὐδενὸς 
φειδόμενον, οὐ φίλου, οὐ συγγενοῦς, οὐχ ἀδελφοῦ, οὐχ 

αὐτοῦ τοῦ γεγεννηχότος. δᾶλλον δὲ οὐδὲ ὑποθόσεως ἐν- 
ταῦθα χρεία" ἀλλ᾽ ἐρώμεθα αὐτὸν, εἰ μὴ τοιαύτας 
πλάττει χαθ᾽ ἑαυτὸν ἀεὶ φαντασίας, χαὶ πάντας ἔπεισιν 

ἀναιρῶν τῷ λογισμῷ, χαὶ φίλους, χαὶ συγγενεῖς, χαὶ 
αὐτοὺς τοὺς γεγεννηχότας. Μᾶλλον δὲ οὐδὲ "5 ἐρωτήσεως 
χρϑβία" καὶ γὰρ πάντες ἴσασιν ὡς οἱ "" τούτῳ χατεχόμε- 

νοι τῷ νοσήματι, χαὶ γῆρας βαρύνονται πατρὸς, τό τε "5 
Ὑλυχὺ καὶ πᾶσιν ἐπέραστον, τὸ παῖδας ἔχειν, βαρὺ χαὶ 
ἐπαχθὲς εἶναι νομίξουσ'. Πολλοὶ γοῦν χαὶ ἀτοχίαν διὰ 

τοῦτο ὠνήσαντο, χαὶ τὴν φύσιν ἐπήρωσαν, οὐχ ἀνελόν- 
τες δ τεχθέντας τοὺς παῖδας, ἀλλὰ μηδὲ φῦναι τὴν ἀρ- 
χὴν συγχωρήσαντες. Μὴ τοίνυν θαυμάσητε, εἰ τὸν φι- 

λάργυρον οὕτως ἐσχηματίσαμεν (χαὶ γὰρ πολὺ [541] 
χείρων 5" ἐστὶ τῶν εἰρημένων), ἀλλὰ σχοπήσωμεν πῶς 
τοῦ δαίμονος αὐτὸν ἀπαλλάξοιιεν. Πῶς οὖν ἀπαλλάξο- 
μεν ; Εἰ μάθοι σαφῶς, ὅτι ἣ φιλαργυρία πρὸς αὐτὸ τοῦτο 
μάλιστα αὐτῷ "5" ἐναντιοῦται, πρὸς τὸ πορίξειν χρή- 
ματα " οἱ γὰρ "᾽ τὰ μιχρὰ χερδαίνειν βουλόμενοι, με- 
γάλας ὑπομένουσι ζημίας " ὅθεν δὴ χαὶ παροιμία εἰς 

αὐτὸ τοῦτο ἑξενήνεχται. Πολλοὶ γοῦν πολλάχις ἐπὶ με- 
χάλοις δανεῖσαι βουλόμενοι τόχοις, τῇ προσδοχίᾳ τοῦ 
κέρδους οὐχ ἐξετάσαντες τοὺς λαμόάνοντας "7, μετὰ τοῦ 

τόχου χαὶ τοῦ χεφαλαίου παντὸς ἐξέπεσον. Πάλιν εἰς 
κινδύνους περιπεσόντες ἕτεροι, καὶ μὴ "" βουληθέντες 

40 οὐχ ἃ (. Ε. 

5. ΖΟΑΝΝΙΘ ΟΠ Ύ ΘΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΙΠΕΡ. ΠΟΟΝΛΤΑΝΤΙΝΟΡ. ϑὴ8 

ὁλίγα προέσθαι, χαὶ τὴν Ψυχὴν μετὰ τῆς οὐσίας ἀπ- 
ὦλεσαν. Παρὸν " πάλιν, ἣ ἀξιώματα χερδαλέα, ἣ ἄλλο τι 
τοιοῦτον ὠνήσασθαι, μιχρολογηπσάμενοι τὸ πϑιν ἀπιρλ»» 

σαν. Ἐπειδὴ γὰρ οὐχ ἴσασι σπείρειν, ἀλλ᾽ ἀεὶ θερί- 

ζειν δ μεμελετήχασι, χαὶ τοῦ ἀμητοῦ συνεχῶς ἐχπίπτου- 
σιν. Θὑδεὶς γὰρ ἀεὶ θερίζειν δύ αται, ὥσπερ οὐδὲ ἀεὶ 
χερδαίνειν. Ἐπεὶ οὖν οὐ βούλονται δαπανᾷν, οὐδὲ χερ- 
δαίνειν ἴσασιν. ᾿Αλλὰ χἂν γυναῖχα δέῃ λαθεῖν, πάλιν τὸ 

αὐτὸ τοῦτο ὑπομένουσιν" ἣ γὰρ ἐξηπατήθησαν ἄπορον 
ἀντ᾽ δ' εὐπόρου λαθόντες " ἣ χαὶ δ" πλουσίαν εἰσαγαγόν- 

τες χαὶ μυρίων γέμουσαν ἐλαττωμάτων, πλείονα πάλιν 
τὴν ζημίαν ὑπέμειναν. Οὐ γὰρ ἡ περιουσία, ἀλλ᾽ ἡ 
ἀρετὴ τὸν πλοῦτον ἐργάζεται. Τί γὰρ ὄφελος τοῦ πλού- 
του, ὅταν δαπανηρὰ ἧ χαὶ ἄσιτος, χαὶ πάντα ἀνέμου 
σφοδρότερον ἐχφορῇ ""; τί δὲ, ἂν ἀσελγὴς, χαὶ μυρίους 
ἐραστὰς ἐφέλχηται ; τί δὲ. ἂν μέθυσος : οὐ πάντων πενέ- 
στερὸν ταχέως τὸν ἄνδρα ἐργάσεται; Οὐ γαμοῦσι δὲ μό- 
νον, ἀλλὰ καὶ ὠνοῦνται ἐπισφαλῶς, ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας 

τῆς πολλῆς οὐ τὰ σπουδαῖα τῶν ἀνδραπόδων, ἀλλὰ τὰ 
εὔωνα περιεργαζόμενοι. Ταῦτ᾽ οὖν ἅπαντα ἀναλογισά- 
μενοι (τῶν γὰρ περὶ τῆς γεέννης χαὶ τῆς βασιλείας 
οὐδέπω λόγων ἀχηύειν δύνασθε), χαὶ τὰ: ζημίας ἐννοήῆ- 
σαντες, ἃς ὑπεμείνατε πολλάχις ἀπὸ τῆς φιλοχρη ματία:, 
χαὶ ἐν δανείσμασι, χαὶ ἐν ὦνίοις, χαὶ ἐν γάμοις, χαὶ ἐν 

προστασίαις, χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ἀπόστητε τοῦ 

χρημάτων ἐρᾷν "". Οὕτω γὰρ δυνήσεσθε χαὶ τὸν παρόντα 
βίον μετὰ ἀσφαλείας ζῆν, χαὶ μιχρὸν ἐπιδόντες χαὶ τῶν 
περὶ φιλοσοφίας ἀχοῦσαι λόγων, χαὶ διχδλέψαντες εἰς 
αὑτὸν τῆς διχαιοσύνης ἰδεῖν τὸν ἥλιον, χαὶ τῶν ἐπηγ- 
γελμένων παρ᾽ αὐτοῦ ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν - ὧν γένοιτο 
πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ χράτος 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμῆν. 

“1 ὅσο: (. Ε. Ε΄. Ρ. Ρ. χαὶ γῆρας (Ὁ. ὅτι χ. γ. Ε(. ὅσοι τούτῳ χατ. εἶσι τῷ νος. ὅτ' χαὶ γῆοα- χ, 
τ. ἑ. Εά4. Νορίγαπι ἰδοιοπθην, φυ85 651 ὑπ }5 οὐεϊεὶς ἃ. (π8π ἢ). πλι}}Ππ|8 651) σοπῆγιπαπι ε ΜΘ. πὸη μαυεὶ » 
ρυὰ Βεη. ἐΐ 5Θοευ 8 65ὶ ἰῇ νογβίομα 6. "" χαὶ τὸ ὦ, 55 ἀνελόντες] Δ. πὰ Α, δ᾽ χεῖρον (;. Ε.. Μοχ ἀπαλ- 
λάξωμεν "ἱ8 Ὁ. Ε. Ε΄. "8 αὐτῶν Ο. αὐτῷ 5υρογῦ γαξυγὰπιὶ παροῖ Ὁ. ἡμῖν ΕΠᾺἃ4. 59 ἀεὶ γὰρ οἱ ΕΜ. "7 λαδόντας οἱ 
ετὰ τῶν τόχων ΕΔ. "5 μὴ] οὐ Εαἀ. 5" Καὶ παρὸν Α. ρΡ. Ρ. μιχρολογισάμενοι Α. ἢ. Ε. δ ἀλλ᾽ ἀεὶ θεο ] ἀλλὰ 
ἐρ. Εαά. Μοχ θερίξειν οἱ χερδαίνειν τηνδι15 566 υ5 Ἰερυπίυν ἢ! Α. 5δ' ἀντ᾽] ἐξ α Ε΄. Κ΄, εἰ ρτ. Ὁ. δ" χαὶ [ν5 

οπ.. Α. 53 ἐχφορεῖ ((. Ὁ. ἐχφυσᾷ Ε. 5" ἐρᾷν) τἀν. διὰ τὸ χρημάτων ἐρᾷν Ε΄. λύε. διὰ τοῦ χρημάτων μὴ ἐρᾶν (. 
αοὶίε ρμεεμπίαμι ποπ ἀπιαπάο ατατγιἰαπὶ σοπίεπιπείῖς 66. ᾿πιεγρτγοίδι 9 Θγωΐϊ βοηηθηι8 οὕτω, ἃ πγατσίμα ἰοσο αἸίορο 
Ἰηνοοίδ. Νὰπι ἰῃ ουι. Ε΄. 5ἷς βογίρίυμῃ 6οὶ : Οὕτω γὰρ διὰ τὸ μὴ χρημάτων ἐρᾶν δυνήσεσθε χ. τ. 

ΟΜΙΛΔΙΑ ΚΘ'. 

[513] Καὶ ἐμδὰς εἰς τὸ πλοῖον διεπέρασε, καὶ ἦκ1θεν 
εἷς τὴν ἰδία» πόλιν. [Καὶ ἰδοὺ προσήνεγκαν "5.5 αὖ- 
τῷ παρα ἰυειχὲν ἐπὶ κλίνης βεθδλημέγνον. Καὶ ἰδὼν 
ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπε τῷ παραλυτικῷ' 
ε θάρσει, τέκνον, ἀφέωνταί σοὺ αἱ ἁμαρτίαι. » 

α'͵ ᾿Ιδίαν αὐτοῦ πόλιν ἐνταῦθα τὴν Καπερναοὺμ λέγε!:. 
Ἢ μὲν γὰρ ἥνεγχεν αὐτὸν, ἡ Βηθλεέμ" ἡ δὲ ἔθρεψεν, ἡ 
Ναζαρέτ' ἡ δὲ εἶχεν οἰχοῦντα διηνεχῶς δ᾽"), ἢ Καπερ- 
ναούμ. Ὁ μέντοι παραλυτιχὸς ἕτερος οὗτός ἐστι παρὰ 
τὸν ἐν τῷ Ἰωάννῃ χείμενον. Ὁ μὲν γὰρ ἐν τῇ χολυμ» 
Θηθρᾳ κατέχειτο, οὗτος δὲ ἐν τῇ Καπερναούμ." χαὶ ὁ μὲν 
τριαχονταοχτὼ εἶχεν ἔτη. περὶ τούτου δὲ οὐδὲν τοιοῦτον 
εἴνηται" χαὶ ὁ μὲν ἐν ἐρημίᾳ τῶν προστησομένων ἦν, 
οὗτος ὃς εἶχε τοὺς ἐπιμελουμένους, οἷ καὶ βαστάξζον- 
τες αὐτὸν ἔφερον. Καὶ τούτῳ μέν φησι, ΤέκγνοΥ, ἀφζέωγ- 
ταί σου αἱ ἁμαρτίαι" ἐχείνῳ δέ φησι, Θέλεις ὑγιὴς 
γενέσθαι ; Καὶ τὸν μὲν ὃν σαδδότιυ ἐθεράπευσε. τοῦτον 
δὲ οὐχ ἐν σαδθάτῳ " ἣ γὰρ ἂν ἐνεχάλεσαν χαὶ τοῦτο 
Ἰουδαῖοι" καὶ ἐπὶ τούτου μὲν ἐσίγησαν, ἐπ’ ἐχείνου δὲ 
ἐπέχειντο διώχοντες. Ταῦτα δέ μοι οὐχ ἁπλῶς εἴρηται, 
ἀλλ᾽ ἵνα μὴ τις διαφωνίαν εἶναι νομίσῃ, ἕνα χαὶ τὸν 
αὐτὸν ὑποπτεύσα; παραλυτιχόν. Σὺ δέ μοι σχόπει τὸ 

ἄτυφον χαὶ τὸ ἐπιειχὲς τοῦ Δεσπότον, Καὶ γὰρ χαὶ πρὸ 
πούτου τοὺς ὄχλους διεχρούσατο " χαὶ ὑπὸ τῷν ἂν Γαξά- 
ροις δὲ ἐχδληθεὶς, οὐχ ἀντέτεινεν, ἀλλ᾽ ἀνεχιυρη σε μὲν, 
οὐ μὴν μακράν. Καὶ πάλιν εἰς τὸ πλοῖον ἐμδὰς ὃ.- 
ἐθαινε, δυνάμενος καὶ πεζῇ διαδαίνειν. Οὐ γὰρ ἀεὶ πα- 
ραδοξοποιεῖν ἐδούλετο, ὥστε μὴ τῷ τῆς οἰχονομίας λυ- 
μήνασθαι λόγῳ. Ὁ μὲν οὖν Ματθαϊός φησιν, ὅτι προῦ- 
ἔφερον αὐτόν" οἱ δὲ ἄλλοι, ὅτι χαὶ τὴν στέγην διατεμόν- 
τες, χαθῆχαν αὐτόν. Καὶ προοὔύθηχαν τῷ Χριστῷ τὸν 
χάμνοντα, λέγοντες μὲν οὐδὲν, αὑτῷ δὲ τὸ πᾶν ἐπιτρέ- 
ποντες. Ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ χαὶ αὐτὸς περιῆγε, χαὶ οὐ 
τοσαύτην παρὰ τῶν προσιόντων ἥτει τὴν πίστιν " ἐν- 
ταῦθα δὲ χαὶ προσήξεσαν. χαὶ πίστιν ἀπῃτοῦντο. Ἰδὼν 
γὰρ, φησὶ, τὴν» πίστιν αὐτῶν, τουτέστι, τῶν χαλα- 
σάντων. Οὐ γὰρ πανταχηῦ παρὰ τῶν χαμνόντων μόνον 
ζητεῖ τὴν πίστιν" οἷον, ὅταν παραπαίωσιν, ἣ ἑτέρως 
ὑπὸ τοῦ νοσήματος ὥσιν ἐξεστηχόζτες, Μᾶλλον δὲ ἐν- 
ταῦθα χαὶ τοῦ χάμνοντος ἣν ἡ πίστις “ οὐ γὰο ἂν ἣν- 
ἐσχετο χαλασθῆναι μὴ πιστεύων. Ἐπεὶ οὖν τοσαύτην 
ἐπεδείξαντο “δ πίστιν, ἐπιδείχνυται χαὶ αὐτὸς τὴν αὐτοῦ 
δύναμιν, μετ᾽ ἐξουσίας ἁπάσης λύων τὰ ἁμαρτήματα, 
καὶ δειχνὺς διὰ πάντων, ὅτι ὁμότιμός ἐστι τῷ γεγενντ. 

8.8 προσέφερον Εὐἀὰ. 53." διηνεχῶς οἴῃ. Α. (. Αφπορουπὶ Ερ. οἱ Τποορῇ. οὐπὶ Ἶοῖ55. “5 ἐπεδείξατο Β΄, 
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πον Δι ἶσα, ΠΟΙ Οοφηδίο, ποπ [γϑιγὶ,, ποι ρϑίεῖ. {0 

ΟΡ ΠΟ ὦμρ0}8 δὲ ποὐὶϑ [Π|Π8 ΠΥ ΡΟ Πα δὶ : 56 50! ( ΠΊῸΓ 

Δ 60, δηποῃ ᾿||6 Ἰνυὐυππηοι ΐ γα ᾽ἢ) σορῚ 106 νον καὶ, 

Δηπ0) Οπηπ65 ἀπίπιο ἰηνδάλϊι, δηποη {γι 61 Δπ] 08, 

ουὐσηδίυβ οἱ ργοφοιΐογαοβ. {Π|0 6 ΓῸ πηι} 18 ἰΠΘγγοραηαὶ 

πὸόραβϑἰία5, δι ΠΟΙΏΟ ποδοΐαὶ 608, ητ δος. [ΟΠ ΘΠ ΩΡ 
ποῦ, βαποοίυίοπι ρηΓὶ8 δυ] α'ϑγὸ (οΓγΘ, οἱ φιοά 811}5 

ἀυϊςα ορία! ] 6.6 651, ποηρα ἢ 108 ᾿ θ6 ΓΘ, ΟΠ ΘΓΟ511) 
οχἰβιϊγ6. Δα}: δι) ᾿ς ἀς ολι88. ΟΥ̓ ἴοι 501 

δὐαριὶ, παδιγαηηπ6 βιθγ θη γα γι, ΟῚ πο 0 

πιῖοϑ οοοίάἀδι 65, 56 οἰϊλη Π6 πιο μι οἰ οἰδἢ - 

168. Νὰ πιγοιηΐηΐ ἰἰδη1π6., 5] νΆγιπν ἢΠ 4 ἰογηα ἀ6μῖ}- 

ΧΟΡίπλι8  ΠᾺπὶ ἰοιθα οὐΐις ἀοσί ΕΓ 651, ιδιη αἰχὶ- 

πιιι8. ϑοα νἱἀθπιυβ 410 ρ8010 διμὴ 80 ᾿'ο. πιο ῃ8 
ΠΟ γάγα ροιογίπιηϑ. Οποιποῦο ἰοῦ ογὶὶ ὃ δὲ εἰαγο ἀϊ- 

ἀϊοσογὶε ἀναγ δι νοὶ αἱ μασι ἷα8 σομρηγδη 15 60ῃ- 

ἀὐατίδι} 6880 : Π4Π| 4] ρᾶγνα ᾿μογγὶ συ, ΒΘΠΙρΟΥ 

τϑϑύηδ μαϊ υπιυγ ἀδιμᾶ ς᾽. φιοί οἰἰληι ἰη μγονονθίαι 
φογϑυιη 6ϑιῖ. Νυ  ὶ σογῖα οὐπὶ πιυϊυυδι Πῶσ )0 [ΘΏΟΓΘ 

ὀδγοιῖ, πο οχρίογαιβ δοοὶ ρίΘ 18 [Δοι αι}, ΒΟΓΙΘΙΝ 

ἰρβἢ Ου}} ᾿50 8 Δι Ἰβογαηὶ. ἈυΓΒιιμὶ 4}}} ἢπ ροΓίοι 15, 

οὐπὶ πο}! δηὶ ρδιιοὰ ρΓυΐοΓΓα, νηὶ ΟἸ ΟΡ 115 ρογυ ΐ- 

ἀσγυμῖ. 6} 411} διν ἰφη  ἴ8165 ρΘοιηλι125, γὙο] 81" 

μα δὐΐρίϑοὶ ροβϑοιβ, συ} ΡΆΓΟΙ πη ἢ ἶ88 ἢ Π|15 5ιυ.6- 
Γομΐ, ἃ ἰυιο οχυϊάδγυμῖ. ιν Ἶ ἢ ΘΠ πὶ 56 ΓΌΓΘ μοδοὶϊηῖ, 

5ειὶ "ποίαν τΔη 1} διυι 6 ηϊ, ἃ ἢ16586 [ΓΘ] ΠΘΉΟΓ οχοί- 

ΙΝ ΜΑΤΊΠ ΕΝ ΠΟΝῚ,.. ΧΧΙΧ. Αἱ]. ΧΧΧ. 509 

θυμι. Νβῥι)οὸ ΘΠΪΠῚ ΘΟΠΊΡΟΥ πιοίαγα ροιϊορὶ, δίουν μθὸ 

ΒΟΉ ΡΟΓ ἰπογαγὶ. Ουΐα ἰρίτρ πηροπάογα μοϊιηϊ, π6ὸ 

᾿μογανὶ δοίης, 566} αἱ δἰ ὕὑχόγθη) ἀθοογα ορογιοαὶ., ἰπ 

ἰθδιη ἱποϊσπι ἀππηηθπ,, ἀυπι νοὶ ἱποραπὶ μτυ ἀἰνὶϊ 
ἀνοιν, νοὶ 5] ἀϊ νοι δοοὶ ρἴμη!, οἱ {Π|4 τη }}}ὁ ν 115 εἰς 
Δδοία,, ᾿} 1875. ἰποίάνη! ἀοιγπηοπίιπη. Νομ δε ΐπὶ 
ρθη 8, 564 νἱρῖυβ ἀν 15 ραγῖῖ. Νὰπὶ 4υ: οχ ἀἰνὶ- 
{15 υ{}}}{8, δἰ 114 ργοάΐσα 311 οἱ ξυπιρίυοϑβα, οἱ 5 χιλςὶ 

γΘΠ11)8 ΟὨλ) 8 ἀἰδοῖροί ὕ αυ!ὰ 5ἱ Ἰλβοῖνῃ δ'!, ἃς βοχοθῆ- 

105 Ἀπιλίογῦβ Δ({Γ8}}Δ1} φυἱ 5] ουγίοσα  δῆηοη ὑγονὶ 
σοι ζοιη διιι:πὶ δὰ ἰηορίαπι τοάϊχοι  ΝῸΠ ἴῃ ὑχοΓγο 
ἀσυοσοιν  ὑν μι, 564 οἰἰλπὶ ἴῃ οπιοηείο (Ἀ]Π πη, ἀπ 

ΕΟΥΝΟΒ, Π0) ΠΓΟΌΟΒ ἃ0 5ίΓΟΏ1108, 80ι] 605 4 Υ1}} ρΓὺς 
(10 ἀδηίιγ. οοιῃοηγαμί, [1ὰς ἰϊληυσ οἷα ουσὶιλη!6 8 

(μοπάυπι οδμΐπι ἀ6 φοϊιοηπᾶ οἱ ἀ6 τοζηο νογθὰ «ἶγο 
ΡΟοιυΐδι18}, οἱ ἀοιγί πη ἰῃ πιθμί6η) Γανοοδπί68, Π11. 

ΒΏρΡ6 ἃ ἀναγ ἶὰ ρα5δὶ δι, ἰῃ [ποτγίυι8, νοὶ ἰῃ 

Θπιοηο, να] ἰῃ ἀυσεηάδ ὑχογα, πῃ Ῥαιγοοὶ πἰ 8, ἰῃ 4}}}5- 

ἥιι6 Οπιπθυ8, 40 ἀπηογα μοουπίλται δυβοθάϊιο. 56 
Θμἶπ ρΟΙΟΡ ἰδ οἱ ργϑαηίοιη Υἱίδιη ἰυϊο ἰγδηβίρογο, οἱ 
ΡΔΟΪυ] ἢ δυο1] ΒΟΓΠΊΟη65 ἀδ ΡΠ] Οϑορἢἶα δυάΐγα,, δἱ- 

406 δουϊ[υ5 νἱ ἀδη:68, ᾿ρϑιπὶ [5.111 5ΟΙ6Ιη γοϑρίοογο, 
ΡΓΟΙ 858066 6}118 ΠΟΠ θη : ΠΟΤῚ 14 |π8π} ΘΟηβοΟνῖ.Β 
5[ Π}15 ΟΠΠ68, ζΓΑιΐ οἱ Ὀοηἰσηϊαἰα Ὠοπηΐηι ποςιγὶ αϑιι 
ΟΠ είβιΐ, οαἱ φἰογίδ οἱ ἱπιρογίαμ), ἴω βιθοιῖα βαθουϊογυηι. 

Απῖριι. 
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ΒΟΜΙΠῚΑ ΧΧΙΧ. ἃ]. ΧΧΧ. 

Ολν. 9. ν. 1. Εἰ αἀκοθιάθηδ 688 ἷπ παυϊομίαμπι, ἰΓαΠ8- 

[είαυϊ!, εἰ υδηῖὶ ἱπ οἰυϊαίαμι διιππι. 3. ΕἸ ἐοοε οἤεγὺ- 
ϑαπὶ εἰ ραταϊψιΐσμηι ἵπ ἰδεῖο Ἰασοπίθι. ΕἾ υἱάθη5 .} ὁ5ιι8 
βάεπι ἡΠογαι, αἰπὶὴ! ρματωϊψισο ; Οοηβάε, βἰϊ, γϑηιῖ!-- 
μη! ἰδὲ ρεσσαία {πα. 

4. Ραναίψιϊεὶ ἀμο μι Ἐναπηει 4. ΕἸ 8 αφιαίοηι α- 
(τὶ 86 ἀοηιονπδιναί. --- Οἱν] Αΐοι) δυλπὶ εἶς Οπρογηδιη 

φρροί αι : ἤαῖῃ υπ5 10}}} ἴρδύι ΒΟ. Π] οἰ νδῖὰ [αἱ 4ιι8 

οάὐυοσανὶι, Ναζϑυοῖ; αυ ἀΐὰ 1] Δ ηἴο πὶ" ιαἰναῖ!, (Δ- 

ρέγιιδυπι ῬΑΓΔΙγΓΟ115 δυΐϊθίῃ ἢ] Ἀ}}|8 65᾽ 4} 60, αιηνὴὶ 
"ΘΠΊΟΓΔΙΙΓ ἃ δοληηθ. ΠΠ|Π 6 φυΐρρα ἴῃ μ͵δοίηα ἰλσοθαι ; 

εἷς λαΐίοῖτ ᾽ν Οαρογηδυηι : οἱ ᾿}16 αυϊάσηι (Γ᾽ πία οοἱο 

Δηε}8 ραγοϊγιίοιι8. (αἱ! ; ἀθ 06. νόγῸ κ}}}}} δἰ} ἀἱ- 
ον οδὶ : ἢ||6 ἤμ}105 μα 6 θεῖ, 40} 51} συ γαιη σογαγοηΐ : 

Ἰεὶς σομίγα ᾿αθιΐ 4] 856 δι δοϑιη (ἰδἰονγοιῇ. ᾿Ἰυἱο 
ροόττὸ ἐϊχίι : ΕΠῚ, το μπίμν οἰδὶ μέσσαία ; 11 6 ΓΟ, 

ἘΠ ς ξαμῖι8 .586 (Ψοαη. ὃ. θ) 3 ΠΠ᾿υπἢ ἴῃ θα υδίο ΟουγΑΝ}!, 

6 ἢθΝ ἴῃ δ δῖο ; ΔΙ οχυῖ ἀυΐδι ἢΠΠ}} ᾿ς 6 ΓΘ 

δι δοουξάθδαηι, αυΐ ἰς ἰΔοση ἢ, ἢΠΠ| νογὺ ἱποίδη!, 

ἱρδυιπίηα μογκδηθθιγ. ΠΠδ6 ΟΠ 5816 Θδη58 ἀἰοίἃ 

διῖϊ ἃ ΠΙ6 ; 56 " 4115 πὰ} οι θη4υ 8 4556 5|5ρὶ- 

ΟΔη5 ραγαΪν  Ιοἴ, ΙΒ5οηδη[2Π} ἰν6 6588 ριηαγεὶ, Τὰ 

νΟΓΟ ΡΟΙρΡΘΙ 415 ]Πι84}} πιοάοβίυϑ, (1 πηληϑηοίι5 51} 

δοπιίηι5. Νδιη οἱ δηϊοὰ {ΓΠ}45 δηυνόγαῖ, οἱ ἃ τἀα- 

ΓΟΙΪΒ Ρυ 51:5 πῃ Οὔ. 50 ἃ 56 0551, Οἰδὶ 90.) ργοοα, 

ἰλυγϑυιηι6,, οἰπν ἀυε ἢ 561. ἢν π ν ΟΝ λπ|, τα] οἷ, 
οἰ ρ0556. ρο 65 (Γιηϑῖγο, ΝΘΊΙΘ ΘΗ ἾΠ} ΒΟΏΙΡΟΓ τη ΪΓΆ- 

υἱα ραΐῖγαγα νοΐο!δὶ,, Π6 ΟΟΟΠΟΙ 8 διρ ΓΑΙ ΟΠ οΙη 

Ἰαυαίδοίαγοι. Μαι 5 ᾿σηΠὉ 41}}, ΔΙ ἰδγ μη διὰ Σ Δ] 

1λ}} ἐμιμαθ δα) οι, διηι6 ἀμ. 

γΟΓῸ ἀΐουηῖ ΦρΓΌΠ Ρ6Γ ἀϊτυριιη ἰδοίεπὶ ἀδπη98::Π| 
[η556 οἱ 8η16 ΟΠ γίβιαπι) ροβίϊαπι, α1}}}} ἀϊοαπεῖθυβ {118 
4" διιυ]ογδηῖ,, 86 ἰοϊαπὶ ἱμ5ὶ ραγιηἰοηιι5. Νά 
ἰηἰἰο φυΐάσαι 16 οἰ] αι, ποηυα ἱπηίδιη Ὁ δοοθάδι- 
Εἰ 5 ροϑίι!αθαὶ Πά6πι : ἰς διιίδπι οἱ δοοσδϑογαηι, δὲ 
{Ἰ65 4)" ἱρδὶ5 γϑχυ ϊϑὶιϑ 681: ῃ8π| δἱ!, Υἑάθης βάσιν ἰ{|0- 
γθΝ, ἰὰ 6δὶ, δογαηι 41 ἀδπιίβοΓΆηιϊ ραγαϊγιἰϊοιμη. Να- 
αυς οηΐη υδΐχυα φστγοίογιη γοααϊγιι ἤιίδαν., εἰ ουιη 
ἀοπρίυν!,, ν6] 4110 "οὐ πηνοιιέα ολριΐ καπι. Ηἰς γόγο 
ἀσγοι! Πά65 ἜΓδὶ πηλρηὰ ; Δ] οηπΐη θα ἢ ΓΟΙ ἰΐα 56 ἀ6- 
ΠλΪ 11 ρογπη 5ἰ88εῖ, Ουοπίδιη ἰφίταν τἀνἴλη! ὀχ! ΒΗΘ ΓΘ 
ἤάδπι, Ἔχ! δι οἱ ᾿ρθ6 ροιοηιίδηι διιᾶπι, ἔθη οπιηὶ ρο- 
ἰοδί! 16 ΡΘΟΟΉ18 50 ΙΝ 65, 86 Ρ6Γ οἰηπΐδ ἀδιπμοηκί 8 86 
Ῥαιγὶ αηυδίθιη 6556. ΗΟ νογὸ βρογρεπάο : βυροτίιδ ἰά 
οβἱοηιίοθαι {Π|6, οὑπὶ ἀοοοῦαι 608 τὩπιηυδηι ροιαβία- 
(6π| ΠΑ Θη5 : ΡΟΓ Ἰ ργοϑ!η, οππὶ ἀἰχὶα, Υοέο ππιπάαγο 
(αι. 8. 5); ΡῈ σδπιμγίοιθπι., οιπὶ ἀΐοθηία ἢ], 
Ταπίμπι αἷς σενϑο, εἰ δαπαϑί! μι ῬΏΩΥ πῖδις (1 δ]ά. υ. 8), 
Πιΐγηι 08 Θδῖ, ἰρϑυπίηυ ῥ]115 4:91 ΟΠηΠ65 ἰαυάϊ υυ8 6χ- 
1} 2 ΡῈΡ πιᾶγα., οὔπι ἔρϑιιπὶ νοΓθῸ ἰΔηιιηι [τϑπᾶνὶϊ : 
ΒΟΡ ἀφ: ποπ88. 4ιδπ 0 ̓ ρϑυπι ἰυἰοθπ 6556 οὐμῇϊο- 
ΠΔΏΓΟΓ, δἵ ΟἿ ροίοϑίαιθ πιῆβηᾷ ᾿ρ5805 αἱεεῖι, Ηϊο 
ΤΌΓΒΌΠΊ Ἰπ8] τὶ πιο ἐμ πλΐςο05 5105 ζημ8Πλίδι ἢ μι 
«οὐ βιογὶ οορὶί,, οἱ βῸΓ ᾿ρβοόγυιη νόῦῦα ἴῃ σοπβρίουυιη 
ΓΟ 11, [ρ56. ΠδΙΏΠ]Ν6 56. ἃ} δι ἰοη 6. Δ] οηατη οοηι- 
ΠΟΘ ΓΛἢ 5. (Π8ΠῚ| πηλβι πὶ βραοιϑητίαιν {ποαίγαι διὶ- 

γαῖ, Ζη} ᾿ργθδδιι δύ Όθθμμ!, ἰ460 ραγαϊγείοινπι δυρδγι 6 
ἀομεκογιηῖ }, ΠΟἢ δέαεπι δὰ σΟΓρὰβ χυοά νἱἀοἴκα!ιῦ 
οηγαηἀθ!ῃ 56 ΘΟΠΕ0}}}, 56 ἀὉ }}|8 ὁσολδίοηδ βυπιρία, 
αὐοι ποι) Ἀρρᾶγεραί ργηαπι ΘΌΓΑΥΪ, ΠῈ ΠῚ ΡῈ Δἢ ἸΉΆΙη, 
οὐ ροσέϑία αἰπηϊ5ἰῖ : ἰά φυοὰ ραΓΔΙ γυ160 βαϊαίθ τ ρτ.ὁ- 
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μοναί, προ] τάγὸ ποη πλι τηπι εἰοτγίια ἀρυὰ 105 ΠΝ 

"ΠῚ δῖ ἃ ποαι δ 508 οχασί(αι!, Οἴνπὶ νοϊϊοηὶ οοὐᾶ- 

εἰυηοβ πιλ δαϊοοηθ! ασυῶγεγθ, ἱΠυὰ ἰηνὶιὶ οὔεοσογιηί, 

1 τα8 οἰαγσίον ονδάογοῖ. ϑδϑὰχ δι ΐ οὐπὶ 6556ῖ, ᾽080- 

τῆπὶ ἰμνιαϊα οϑὶ πἰδὺ8. δὰ βϑίβῃιπὶ οοἰευγαπάιη. ()}υο- 

εἶαπῃ ἰφίλυν τὰ ὈΔΛΛῸΓ Εἰ ἀΐοοθαηι : ὅ. Η ᾿ς ὑἱαδρίιε- 

πιαὶ ; ηιιῖδ ροίοεί γοσοαία ἀϊηΐογα, πὶδὶ δοἰιι5 ἢ ει8 

(Ματο. 3. 1) Ὁ νἱἀοαπιι8 γιοά 'ρβ6 αἷν. Νιιηὶ ορίπἷο- 

ποπὶ {Π)πὶ γοὐοοῖι ̓  Αἰαυὶ δῖ πον 460 4}}8 60 ΘΓ, 

ἀΐεογο ἀοναῖι : Ουϊὰ ἀδ πχ6 ποθὴ σοηβοῃΔΠΟΔΠΙ ορἰπίο- 

πόιη ᾿αυοιΐα Ὁ Ῥγοου! δὐϑυμη ἃ ἰδη 8 ροιϊοϑίαία. Υογιπ 

πὲ }}} μη ἀἰεῖι ; ἰιθο νϑρὸ ἴδ} ορίπἰοποιῃ οονγιμᾶ- 

Ψὶϊ οἱ Ἀβδογιῖδ, ἴδ το06, Δ 10 γοϊγαοιῖο. Ον1 δηλ 

ἀκ βεἶρβο συ απὶ ΡΓΟΙΈΓΓΟ δυαϊιογῖυυ5 ἱπιρογιυηυπηῖὶ 

6586 νἱἀουαιογ, ΡῸΓ 1105 14 αν οἷ 856 βροείϑιηιϊ 601}- 

ἐγιθδὶ : αυυάψιο πιγαιη [υἷν, πο ΡΟΓ 4πιῖϊοο5 8} Π|, 

εοὐ οἰἶδηὶ μῸΓ ἱΠ  ΠΠ] 005 : ιοά οχ ϑαρίοηε,τ 6115 Π ΠῚ 10 

Ριοοοῦίι. ῬῈΓ πιο φυΐάοπι, οὐ ἀἰχὶι, Υ οἷο, πιιϊάα- 

τα, ἰἰϊδπιια οὐπὶ αἷϊ, Νοη ἐιθοπὶ ἰαπίαμι βάφηι ἷπ [ϑγαεί 

(Μαιιι. 8.10) : ῬῈΓ ᾿ηἰπηοοσ δυΐοπι πυις; 
οὐπὶ ἀϊχίβδθι 

οεἷπι, Νόπιο μοίοει ἀἰπάμετε Ῥεζοαία, 
πἰεὶ ἐοἰι8 ἰ)σιιδ, Ἰῃ- 

τ} |ρ56:06. 0 αμέεπι «οἰαιὶς, φιῖα ρο(οδιαίεπι Παϑεὶ ΕΝ 8 

πονιϊμῖς ἀϊπιϊίοτο ρεζοαία ΦμρΕΥ (ετταπι,, ἘΜΗς ἀϊχὶ! ραγα- 

ψεἴτο : διγσοπδ (οἰ ὰ σταυϑαίμηι ἱμμηι, 
εἰ υαᾶε ἵπ ἀΟΠΙΙΝ 

ἱκαπι. Ναααα βοϊυιη ᾿ς, βοἀ οἰἴ8π| δἰ 
οἱ οὐπὶ ἀΐοαταιν ἢ}}}: 

ἢ ϑοπο ογρεῖεα ποπ ἰαρίἀαηιμδ (6, 2. (ὁ ὑἱαδρμεμεῖα, εἰ 

φιῖα ποπιο ομπὶ εἰ8, [αεἷδ (εἴμδιηι δόμηι (3 οαν. 10. 55) : 

"6 ́π6 ἀπο ἰδ ΠῸ ορἰπΙ οΏΘΙἢ οοηζυϊανὶι, 566 ΠΠἰαπὶ 606 - 

ἢγιηανὶι ἀἰοοηβ: δὲ ποη [αοἷο Ομέτα Ραιτῖς υἱεῖ, πὲ πιδ 

εγοάαιὲς; εἰ αμίεηὶ [αεῖο. εἰϊαπιδὶ πὰ ποη ἐγ εαϊιῖ5, δα (πὶ 

ομοτίϑιι ογεάλιε (1 4. δΊ. 58). 

9. ὑἱπμῖμς δοὶ εεἰ δϑετεία οοταϊδ ποάδε Εἰ τεσοίατο. --- 

1}ἰς ρότγο ἀϊνίαἰτλι15 5.25 αἰϊυά Ξἰξηυπι ποῦ ράγνυϊῃ 

αχἰ νοι, ποθὴ δι Οὐ Ῥαῖγα «αιλι μδι15, ΠῚ: πλπι- 

ην6 ἀϊεουδηῖ, ροοζαῖδ ἀἰϊπελιίογα απὶὰβ Ποὶ 6556 : [ἰς 

σοτο ποι τποάο ρεσοδῖλ ἀϊημειίι, βδὰ απίοᾶ αἰϊυὰ φυϊά- 

ρίαπι Ἔχ ἰθεῖ, ιοάυνΐυδ Ὠοἱ δὶ, ψφιοά πθιηρ6 5θογείδ 

εοτάϊε γονοιεῖ. Νοόχιο οἰΐπι ἰὰ φιοά οὐφίαθδηῖ ἰ πι6- 

ὀΐαπι ργοιυΐογυηι. ὅ. Εσοθ, ἰπφυΐς,, φιίάανα ἀ6 ΞοΥδὶ8 

αἰπογιηὶ ἱπίγα 86: Ηἰς ὑυἱαερποηιαί. ἀ. Εἰ εεἴεις Ζύδιδ 

εθαἰίαιΐοπες ἐοτηι, αἰχὶε Σ Οιιϊα ποῖ εφιιαιῖ πιαία ἱπ 

εογταϊΐϑως υεειτὶς 2 (γυοιἱ διῖόπὶ υμἱἷι5 οὶ 5|1 ϑεῦγοίδ 

ποξδο, δυάὶ ργοριιδίδην Αἰ θη ίοῈ : Τιι ποειὶ εὐτάα 80- 

ιιε (3. Ῥαταί. ὃ. 50); εἰ Γυγδυπηι, ϑυγμίαιιδ οογάα Εἴ 

γοπες θεις (αἱ, Ἴ. 10}. δεγοινἴαβ νΟΓῸ αἷι : Ριο[ιπ- 

ἀμπι ΚΟΥ 68ι γγ οπιπῖθμ8, εἰ Ποῖπο ὁδί, εἰ φιὶς ποδεεί 

οὶ (2 εν. 11. 9} οἱ, Ποριο νἱάοι ἰκ [μεἰθ, θεὰς αμίεηι 

ἀι οὐτάς (1. περ. 10. 1). 1ὰ τὐυΐιῖ5 φι
οαια 41|5 νυ] γα 

ον, θοιπν ἡηθηὶ 6586 40] πλεη (08 πονογίι. Οϑιοῃ 6:5 

ἰϊλαι6 86 θαυιη 6556, ααυλίοηι ῬλιΓῚ, (8 ἰρδὶ ἦτ 586 

οοφίαθαηὶ, δα ὑνπογα τη αἱ υἀ πη ἰη πιοάϊυπι ργυΐίοῦγο 

ποι δυάουσιι, ἦρβ6 γενοίανι! οἱ τηδηϊ 514 το ἀἰ 1, 

μοαφηᾶηι δὶς αυοάυδ ΔΒίιηΪ Ιοηἰιδῖδηι οοἰοηάοι5. Ννη 

αἰϊ : (κα εοσὶιαιὶδ πιαία ἱπ εοτάϊϑιις υεειτὶς ῷ Οετιο 51] 

ἐπάϊφηατὶ φυοπιρίαπη ορονίθραῖ, πσγαπι αυιδὶ ἀο!ιδυτῃ 

γᾶν (υἷἱϊ ἱπαΐξηο [εγτὸ, ἃ. ἀΐεεγο : Αὦ αἰτι βαμδηθυτῃ 

φοηϊειὶ, ἰϊαι τὰ οὐγᾶϑ ἢ ἀνθ πλπὶ αὶ Πα άαπι ογὶϊ, 

Ἢ ἀϊιηΐσθα ἢ] 6556 ρεσοιια 1 Νυῃο ἀυίοηι 116 ηἰ δ} ἀἰςιῖ 

᾿ Βιυ)υνιποάϊ, 56 ἰη ουγΔη(|5 ΡΟἰ δία πὶ 56 ἰγαῦϊε; ἢ] δὰ- 

ς. ΖΟΆΝΝΙ5 ΟΠΠΚΥΞΟΘΤΟΜ ἈΠΟΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΊΝΟΡ. “00 

ἴοι} μογνοῦϑὶ οἱ ἰηνί ἀΐ, δογαπι θοποῆο! 5 ̓πο] διίονγ. 

[660 ἱμ808 οἰ οπιηὶ [ἀπὸ ἰση [6 σογγὶ ,. Νῶε 9] 

π0η ογοαδι 8, ἱπαυὶϊ!, ἀΐοῖο ᾿γίηιο,, ἰδεϊλπιϊπιηηο ἰά 

6856 δυϊαι}5, 6066 8π| 4110 ἀ ἰυἷἱς Δὐΐηππσο ", χιρά 56- 
ογεία νοϑίγ γανρίδηι; δὶ [μος δε μἢ πα} οἷο. Θυοά- 

π8π} {ΠΠπ|ι4ι3 Ουοά ραγαὶ γε οἱ οογρης ἤγηνυηι γοιίδηι. Ας 
υληίο ραγαἰγιίουῃι Δ] Οαηδῦθλιανγ, ποῖν οἰλγα ροία5ῖ3- 
ἰ6πΔ δυδιη 56 ἀδοϊγαυῖ, πϑὸ εἰχὶε, Ὀίπιο 1] ρός- 

οδία: 86, δίην πίων δὶ ρεζεαία. 11}}}5 αυῖοπὶ οοροη- 
εἰ, οἰαγὶβ δι δηἰ2ι ρυϊοσαίοπι, ἀΐδαις : 74 

δοϊαιἷς, φεΐα ρο(δδαίοι μαδοῖὶ Εις Πομιὶμὶς ἰ ἰδγτα 

αϊηιεπαλϊ ρεέεοαια. Ὑἱάδοη᾽ φιδηΐυπι ἀυδοῖ, μὲ μοἱϊα 
Φαυ}}}9 Ραϊγὶ γορυϊαγὶ 1 Νοῖ διΐηι οἰχὶϊ : ΕἸΠ 5 οοιὶ- 

Πἰ5 8110 ορὺϑ ᾿"δἰγοῖ ; ἤρα! ἀΐεῖῖ, οι Ὁ} ροίαδι1- 

(6πὶ : 856), οιοϑαίδηι μαϑοι. Νοημ 6 {π| ὁχ [ἀδίυ ἀεὶ! : 

ϑ6 αἱ νοῦ δ ρογβυδάσδῃι, ἱπι τ, π6 ἤθη υἱαεριοιῶγε, 

ουπὶ π|6 [Δεῖο φαυλ]επὶ 60 ὃ. ὑνίᾳυς οηΐπι νοἱι ἐε- 
πηοηβίγα 0065 ρΓΞΌ ΘΓ οἰ)85 ἢγπιϑαιθ,υἱ οὐαὶ ἀϊεϊ : 

γαάο, οδίόπάο (6 ἑεαεοταοιὶ (Μαί|ι. 8. 4) : ϑοογυπμηυδ 

ρειγὶ χα θοι πιϊηἰβιΓΆ ΘΠ, 846 ρΟΓΟῸ08 μγιθεϊριιϑεὶ 

Ρογη τι ἢ. 516. 6δἱ πυης, τοι δϑίονἷβ ῃοσολιογοπὶ 

βἰξηιπι βίαϊυϊ! σογροτὶϑ γναϊοϊυάίηοηι ; νδ οιιμ 5 γοργὸ, 

ψιοὰ φγαυθαίυπι 1011αἱ, πὰ ρυϊαγοίυγ ἰ. αὐ ροπίαπι 

δγδὶ ρῃδηϊδϑπ) 6556. Νο΄π6 ργ5. ἢ [εοἰϊ, δι 

ἦρθ09 ἱπιογγορλιδοῖ. ὅ. Ο μα ἐδι, Ἰπ4ι}!, [αεἰ μα ἀΐξετε : 

διπιδιμίμγ (ἰδὶ ρμεοσαία, απ αἴσοτε,, Τοῖς σγαυθαίωι 

{πηι οἱ υαάο ἰπ ἀοιμηι ἱπαγι 9 Ουοι δἰίο εἰπε, Βα- 

Ἰυκιηοι ] οι : Οὐ νοβ 5 ν]άοιυγ (ΔΟ]]Π 5 6556, ΟΟΓΡῸΒ8 

αἰδεθοϊαίαην ἤτιμγα, λα δηΐπα ροζοδία αἀἰπιίογο ἢ οτ- 

νυ05 ἰγμασα οὐνο. Οὐδοῖο δεν ἀμ πὰ μΓΔΙΘΙΆΠΙΙΟΥ 6ϑῖ 

ΟΌΓΡΟΓΘ, (Δη10 [:6ερδ18 ἀϊπν λεγο π38}115 658. ΠΟΓΡΟΓΙ͂Β 

οἰγαιϊίοπα : 56 αἰ ΠΠυ ὦ οσουλίαπι, ἰὸς γογὸ τι - 

[ἀϑιυπηὶ 65ι, τὐ) οἷο ἰὰ χυοι! τηΐη.8 651, 56} ἀρονιυ5, αἱ 

ἰὰ ηυοι πιλ)υ5. οσοι! υπη]υδ 65ὲ, ΡῸΓ Ὠος [πείυππι ἀς- 
πιοιιβίγοιιγ, [πὸ ργίπ5 Ορογθι5 γενοίδην εἰ φιδά δοϑη- 
")68 ἀΐχονγαῖ, Ομὶ (οὐ! ρεοοιία πμμαὶ ( Ζοαπ. 1. 49). 

ὅ. Οὐυτη ἰΔη1|6 [0551 10.115 σι ΓΓοχ δβοὶ, ἰοηγαπὶ ἢ }π|πὶ 

τοιηϊδία : ᾿ἶς γυγϑιπὶ οβίδιιάοηθ, Πηλιη ἃ [4818 Θϑεσὶ 

δ᾽ ἰδ 5, ΓΘΊΖΙΘ Δι) μ] ΔΆ 5Ππ|8 πο} [1556 : 1.0 9 ΘΠ 8 

αἱ πιουδὶ οἱ 5δηϊαι15 ἰοὐίο5 Δ 106. ἔρουϊάσοπι ορίλε- 

86}, ἰπψαἷϊ, ρ6Γ πιογθυη (πη δος, αυὶ 58η} 4 οπὶ 

νἰἀοπίιν, βοὶ δηΐθν ὡὩσιοίληϊ, βαπῆγα : αυΐὰ νόγο ἰά 

ποΐομι, γαάο ἰμ ἀοηιεπι, θὰ 605 4υΐ ἢ δι Ἔπιοπάδς. 

ψΙΔ 65 συοπιοάο οβίοιδὶ 86 οἱ δηϊπηι' οἱ ΠΟΓΡΟΓῚΒ 6556 

οτϑιΐογοιη ἢ Οἱγίυθαυιο θη δι δίδη:Ὁ ρογαὶγϑὶμ βϑποὶῖ, 

οἱ ᾳφυοὰ οσοι ιπι 6ΓΆΙ, ὁχ 60 χαρὰ πιδηϊδϑίατι δεῖ, 

ποίιπν [Δοἷ 1. ΑΔΙαπνοη ἢΠΠ| δάϊας σπν γορουδηῖ : τϑπὶ 

8. (Οἰονὶ βεαυονι 1)εῖμι, ἱπαυ!, φαμὶ ἀεαϊ! Ῥοϊδείαί ἐπι 

ιαίοπι ἰιοηιϊηϊθμς; ᾿ρ5ὶβ οπΐην οτῸ γοϑίβιοιαὶ. 1116 νϑγὸ 

πο ἱμογεραν 605, 56 ἀ ργοάθϑὶ ἰδηθη {ΠΠ|5, ῬῈΓ ορεγᾶ 

Ἔχοϊϊδηβ, δογυπιηια δηϊπηιη ἴῃ ΒΌ ] πι6 ουΐβεηβ. Ππ16- 

τἶτη νΌΓῸ ποη ράγναπι ογαῖ, φυοά οιππίνπι μοπιϊημῃ 

πιαχίπιυβ Πιαθογοῖιν, αιούυς ἃ 60 νοπἶγα ρυ!ατοίαν. 

ΝΆπι δὶ ἤθὸ γα οσγ αιϑῖα τοπυϊδβοηῖ. μϑυΐπν ρτγοῇ- 

οἰοηῖοβ ρηονίβοου! ἰρϑυπι 6556 Ὠεὶ ΕἸ πῖπν. ϑ0ε] τὸ 

ποῃ ἢειιΐίαν τοιϊπιόγαμξ, ἰΔοόοηθ6 δοζδύογο θη ρῸ- 

1 ΑἸ" Παϊνδηῖ. αἰἱνα εἰσπμηι πὲς αἀλισιρο. 
1 ΑΙΝ Ιυσυηὶ, Ραιν, ργο, θέ. 
8 ΑἸιὶ, ρΙ σοιρααν [μὑεϊ. 
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χότι. Σχόπει δέ' ἄνωθεν ἔδειξε διὰ τῆς διδασχαλίας, ὅτε 
ἐδίδαξεν αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων " διὰ τοῦ λεπροῦ, ὅτε 
εἶπε, Θέϊζω, χαθαρίσθητι" διὰ τοῦ ἑχατοντάρχον, ὅτε 
εἰπόντα, [945] Εἰπὲ 1όγῳ μόνον, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς 
ἐἔίου, ἐθαύμασε χαὶ ὑπὲρ πάντας ἀνεχήρυξε " διὰ τῆς 
θαλάττης, ὅτε αὐτὴν ἐχαλίνωσς λόγῳ μόνῳ" διὰ τῶν δαι- 
μόνων, ὅτε αὐτὸν χριτὴν ἀνωμολόγουν, χαὶ μετὰ πολλῆς 
τῆς ἐξουσίας αὐτοὺς ἐξέδαλεν. Ἐνταῦθα 55 πάλιν ἑτέρῳ 
μείξονε τρόπῳ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοὺς “7 χαταναγχάζει 

ὁμολογῆσαι τὴν ὁμοτιμίαν, καὶ διὰ τοῦ στόματος αὐτῶν 
αὐτὸ χαθίστησι φανερόν. Αὐτὸς μὲν γὰρ τὸ ἀφιλότιμον 
δειχνὺς (χαὶ γὰρ πολὺ περιειστήχει θέατρον " τὴν εἴσ- 
οὖον ἀποτειχίζον, διὸ χαὶ ἄνωθεν αὐτὸν χαθήχαν), οὐχ 
ἐπέδραμεν εὐθέως τῇ τοῦ σώματος θεραπείᾳ τοῦ φαινο- 
μένον, ἀλλὰ παρ᾽ ἐχείνων λαμθάνει τὴν ἀφορμὴν ᾿ χαὶ 
τὸ ἄδηλον πρῶτον ἐθεράπευσε, τὴν ψυχὴν, τὰ ἀμαρτῆ- 
ματα ἀφείς" ὅπερ ἐχεῖνον μὲν ἔσωζεν, αὑτῷ δὲ οὐ πολ- 
λὴν δόξαν ἔφερεν. ἙἘχεῖνοι μὲν γὰρ ὑπὸ πονηρίας 
ἐνογλούμενοι “", χαὶ ἐπισχῆψαι βουλόμενοι, ἐχλάμψαι τὸ 
Ὑεγενημένον χαὶ ἄχοντες παρεσχεύασαν. Καὶ γὰρ εὑ- 
μἴχανος ὧν αὑτὸς, τῇ βασχανίᾳ αὐτῶν εἰς τὴν τοῦ ση- 
μείου φανέρωσιν ἀπεχρήύσατο. Ἐπεὶ οὖν ἐθορυθδοῦντο 
χαὶ ἔλεγον" Οὗτος βιλασφημεῖ" τἰς δύναται ἀφιέναι 
εμαρτίας, εἰ μὴ μόνος ὅ Θεός; ἴδωμεν τί φησιν αὐτός. 
ἿΔρα ἀνεῖλε τὴν ὑπόνοιαν; Βαίτοιγε εἰ μὴ ἴσος ἣν, 
ἐχρῆν εἰπεῖν" Τί μοι προστμίδεσθε 79 μὴ προσήχουσαν 
ὑπόληψιν ; πόῤῥω ταύτης ἐγὼ τῆς δυνάμεως. Νὺν δὲ 
τούτων μὲν οὐδὲν εἶπε" τοὐναντίον δὲ ἅπαν χαὶ ἐδε- 
θαΐωσε χαὶ ἐχύρωσε, τῇ τε Τ' παρ᾽ ἑαυτοῦ φωνῇ, χαὶ τῇ 
ποῦ θαύματος ἐπιδείξει. Ἐπειδὴ γὰρ τὸ αὑτόν τινα περὶ 
ἑαυτοῦ λέγειν ἐδόχε: προσίστασθαι τοῖς ἀχροωμένοις, διὰ 
τῶν ἄλλων βεδαιοῦ τὰ περὶ ἑαυτοῦ " χαὶ τὸ δὴ θαυμα- 
τὸν, ὅτι οὐ διὰ τῶν φίλων μόνον, ἀλλὰ χαὶ διὰ τῶν 

ἐχθρῶν " τοῦτο γὰρ ἡ περιουσία τῆς αὐτοῦ σοφίας. 
Διὰ μὲν τῶν φίλων, ὅτε εἶπε, Θέω, χαθαρίσθητι, 
'καὶ ὅτε εἶπεν, Οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴ.ϊ τοσαὐτὴν πίστιν 
εὗρον" διὰ δὲ τῶν ἐχθρῶν νῦν. Ἐπειδὴ γὰρ εἶπον, 
ὅτι οὐδεὶς δύναται ἀφιέναι ἀμαρτίας, εἰ μὴ μόνος 73 
ὁ Θεὸς, ἐπήγαγεν " Ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν 
ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ ἁγθρώπου ἀφιέγαι ἁμαρτίας ἐπὶ 
τὴς γῆς" (τότε 1έγει τῷ παραιυτιχῷ ") ᾿Βγερθεὶς 
ἅτον τὸν χράδδατόν σου, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἵἷ- 
κύνρ σου. Οὐχ ἐνταῦθα δὲ μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἀλλα- 
γυὺῦ πάλιν λεγόντων αὐτῶν’ Περὶ καιοῦ ἔργου οὐ 
.21΄θάζομέν σε, ἀ.1.1ὰ περὶ βιασςημίας, καὶ ὅτι σὺ 
ἄνθρωπος ὧὦ"", ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν" οὐδὲ ἐχεῖ τὴν 
δίξχϑ ταύτην χατέλυσεν, ἀλλὰ πάλιν αὐτὴν ἐχύρωσςε 
λέγων 15, Εἰ μὴ ποιῶ τὰ ἔργωτοῦ Πατρός μου, μὴ πι- 
στεύετέ μοι" εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ 15 πιστεύητε, 
τοῖς ἔργοις πιστεύσατε. 

β΄. Ἐνταῦθα μέντοι χαὶ ἕτερον σημεῖον τῆς ἑαυτοῦ 
θεότητος δείχνυσιν οὐ μιχρὺν, χαὶ τῆς πρὸς τὸν Πατέρα 
ὁμοτιμίαξ. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ἔλεγον, ὅτι τὸ 75 λύειν 
ἁς«αρτήματα Θεοῦ μόνου ἐστίν" αὐτὸς 756 δὲ οὐ λύει 
ἁμαρτήματα μόνον. ἀλλὰ χαὶ [26] πρὸ τούτου ἕτερόν τι 
ἐπιδείχνυται, ὃ Θεοῦ μόνου ἦν, τὸ τὰ ἐν τῇ χαρδίᾳ 
ἀπόῤῥητα ἐχφέρΞξιν. Οὐδὲ γὰρ ξξήνεγχαν εἰς μέσον ὅπερ 
ἐνενόουν. Ἰδοὺ γάρ τιγες τῶν γραμματέων, φησὶν, ἐν 
δωυτοῖς εἶπον" Οὗτος βλασφημεῖ. Καὶ εἰδὼς ὁ Ἰη- 
σοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὑτῶν, εἶπεν " Ἱνατί ἐνθυ- 
μδισθε πονηρὰ 7ὲγ ταῖς καρδίαις ὑμῶν ; Ὅτι δὲ Θεοῦ 
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μόνου ἐστὶ τὸ τὰ ἀπόῤῥητα εἰδέναι, ἄχουσον τί φησιν ὁ 
προφήτης " Σὺ ἐπίστασαι καρδίας μονώτατος " καὶ 
πάλιν, Ἑτάζων καρδίας καὶ γεφροὺς ὁ Θεός. Καὶ ὁ 
Ἱερεμίας δέ φησι 5 Βαθεῖα ἡ καρδία παρὰ πάγτα, 
χα. ἄγθρωπός ἐστι, καὶ τίς γνώσεται αὑτόν ; χαὶ, 
"Ανθρωκπος ὄψεται εἷς πρόσωπον, ὁ δὲ Θεὸς εἰς καρ- 
δίαν. Καὶ διὰ πολλῶν ἔστιν ἰδεῖν, ὅτι Θεοῦ μόνου ἐστὶ 
τὰ χατὰ διάνοιαν εἰδέναι. Δειχνὺς τοίνυν, ὅτι Θεός 
ἐστιν, ἴσος τῷ γεγεννυχότι. ἅπερ 15 ἐν ἑαυτοῖς ἐλογί- 
ζοντο (δεδοιχότες γὰρ δ᾽ τὸ πλῆθος, οὐχ ἐτόλμων αὐτῶν 
τὴν γνώμην εἰς τὸ μέσον ἐξενεγχεῖν), ταύτην ἐχχαλύ- 
πτει χαὶ δήλην ποιεῖ, πολὺ χαὶ ἐνταῦθα τὸ ἀνεπαχθὲς 
ἐνδειχνύμενος. Ἱνατί γὰρ, φησὶν, ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ 
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Καίτοιγε εἰ ἀγαναχτῆσαι 
ἐχρῆν, τὸν χάμνοντα ἀγαναχτῆσαι ἔδει ὡς διαπατὴ- 
θέντα "', χαὶ εἰπεῖν" “Ἕτερον ἦλθον 8" θεραπεῦσαι, χαὶ 
ἕτερον διορθοῦσα! ; πόθεν γὰρ δῆλον, ὅτε ἀφέωνταί μον 
αἱ ἁμαρτίαι ; Νυνὶ δὲ ἐχεῖνος μὲν οὐδὲν τοιοῦτον φθέγ- 
γεται 85, ἀλλὰ δίδωσιν ἑαυτὸν τῇ τοῦ θεραπεύοντος 
ἐξουσίᾳ - οὗτοι δὲ περιττοὶ ὄντες χαὶ βάσχανοι, ταῖς 
ἑτέρων ἐπιθουλεύουσιν εὐεργεσίαις. Διὸ ἐπισχήπτει μὲν 
αὑτοῖς, μετ᾽ ἐπιειχείας ὃὲ ἁπάσης. Εἰ γὰρ ἀπιστεῖτε, 

φησὶ, τῷ προτέρῳ, χαὶ χόμπον εἶναι νομίζετε τὸ λεχθὲν, 
ἰδοὺ χαὶ ἕτερον ἐχείνῳ προστίθημι, τὸ τὰ ἀπόῤῥητα 
ὑμῶν ἐχχάλύψαι: χαὶ μετ᾽ ἐχεῖνο πάλιν ἕτερον. Ποζον 
δὴ τοῦτο; Τὸ στίγξαι τὸ σῶμα τοῦ παραλελυμένου. Καὶ 
ὅτε μὲν εἶπε τῷ παραλυτιχῷ, οὐ σαφῶ; τὴν ἐξουσίαν 
τὴν ἑαυτοῦ δηλῶν εἶπεν 5" οὐ γὰρ εἶπεν, ᾿Αφίημί σοι 
τὰς ἁμαρτίας, ἀλλ᾽, Αφέωνταί σου 3 αἱ ἁμαρτίαι. 
Ἐπειδὴ ὃὲ ἐχεῖνοι ἢνάγχασαν, τρανοτέραν αὐτοῦ δεί- 
χνυσι τὴν ἐξουσίαν, λέγων " ἽἼνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξου- 
σίαν ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀςιέναιε 
ἁμαρτίας. Ὁρᾷς ὅπτον ἀπεῖχε τοῦ μὴ θέλειν νομίζεσθαι 
ἴσος τῷ Πατρί; Οὐδὲ γὰρ εἶπεν, ὅτι δεῖται ἑτέρου ὁ 
Υὶὸς τοῦ ἀνθρώπου, ἣ ὅτι ἔδωχεν αὐτῷ ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ 
ὅτι ᾿'Εξουσίαν ἔχει. καὶ οὐδὲ αὐτὸ πρὸς φιλοτιμίαν λέ- 
γει 56, ἀλλ᾽ Ἵνα ὑμᾶς πείσω, φησὶν, ὅτι οὐ βλασφημῶ 
ἴσον ἑαυτὸν 57 ποιῶν τῷ Θεῷ. Πανταχοῦ γὰρ ἀποδείξεις 
βούλεται παρέχειν σαφεῖς χαὶ ἀναντιῤῥήτους, ὡς ὅταν 
λέγη" Ὕπαγε, σαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ" χαὶ τὴν πεν- 
θερὰν Πέτρου δειχνύῃ 55 διαχονοῦσαν, χαὶ τοὺς χοίρους 
σνγχωρῇ χαταχρημνίζεσθαι, Οὕτω δὴ χαὶ ἐνταῦθα, τῆς 
μὲν τῶν ἁμαρτημάτων ἀφέσεως τεχμήριον, τὴν τοῦ 
σώματο: σἰγξιν ποιεῖται" τῆἧς δὲ σφίγξεως, τὸ βαστάσαι 
τὸν χράδδατον" ὥστε μὴ νομισθῆναι φαντασίαν εἶναι τὸ 
γεγενημένον. Καὶ οὐ πρότερον τοῦτο ποιεῖ, ἕω: αὐτοὺς 
ἠρώτησε. Τῴγχρ, φησὶν, [945] εὐχοπώτερόν 5 ἐστιν 
εἰπεῖν, Αφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι" ἣ εἰπεῖν, Ἄρον 
τὸν χράδθδατόν σου, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἷκόν σου ; “Ὃ δὲ 
λέγει, τοιοῦτόν ἐστι" Τί δοχεῖ ῥᾷον ὑμῖν εἶναι, σῶμα 
σφίγξαι διῳχισμένον 39 ἣ ψυχῆς ἁμαρτήματα λῦσαι ; 
Εὔδηλον ὅτι σῶμα σφίγξαι. Ὅσῳ γὰρ ψυχὴ σώματος 
βελτίων, τοσούτῳ "' τὸ ἁμαρτήματα λῦσαι τούτου μεῖ- 
ζον ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ μὲν ἀφανὲς, τὸ δὲ φανερὸν, προῦ- 
τίθημι τὸ χαταδεέστερον μὲν, φανερώτερον δέ" ἵνα χαὶ 
τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἀτανὲς διὰ τούτου λάθῃ τὴν ἀπόδειξιν, 
διὰ τῶν ἔργων προαποχαλύπτων ἤδη τὸ ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου 
εἰρημένον, ὅτι αὐτὸς αἴρει τὰς ἁμαρτίας τοῦ χόσμου. 

γ΄, ᾿Αναστήσας τοίνυν αὐτὸν, εἰς τὴν οἰκίαν πέμπει" 
πάλιν ἐνταῦθα τὸ ἄτυφον δειχνὺς, χαὶ ὅτι οὐ φαντασία 
Ἦν τὸ γεγενημένον" τοὺς γὰρ τῆς ἀῤῥωστίας μάρτυρας, 
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τούτους ποιεῖται χαὶ τῆς ὑγιείας. Ἐγὼ μὲν γὰρ ἔβου- 
λόμην, φησὶ, διὰ τοῦ σοῦ πάθους χαὶ τοὺς δοχοῦντας 

ὑγιαίνειν, νοσοῦντας δὲ τὴν διάνοιαν, θεραπεῦσαι ἐπειδὴ 
δὲ οὐ βούλονται, ἄπιθι οἴχαδε, τοὺς ἐχεῖ διορθωσόμενος. 
Ὁρᾷς πῶς δείχνυσι χαὶ ψυχῆς χαὶ σωμάτων 5" αὑτὸν 
ὄντα δημιουργόν; Ἑκχατέρας οὖν "" οὐσίας τὴν παρά- 
λυσιν ἰᾶται, καὶ τὸ ἀφανὲς ἐχ τοῦ φανεροῦ δῆλον ποιεῖ" 
ἀλλ᾽ ὅμως ἔτι χαμαὶ σύρονται. ᾿Ιδόντες γὰρ οἱ ὄχ.1οι ἐθαύ- 
μασαν, καὶ ἐδόξασαν Ἶ" τὸν Θεὸν, φησὶν, τὸν δόντα 
ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις " προτίστατο γὰρ 

αὑτοῖς ἣ σάρξ. Αὐτὸς δὲ αὐτοῖς οὐχ ἐπετίμα, ἀλλὰ πρό- 
εἰσι διὰ τῶν ἔργων ἐγείρων αὑτοὺς, χαὶ ὑψηλὸν τὸ ςρό- 
νημα ποιῶν. Τέως γὰρ οὐχ ἣν μιχρὸν τὸ νομίζεσθαι 
πάντων ἀνθρώπων 5 εἶναι μείζω, χαὶ παρὰ Θεοῦ ἥχειν. 
Ελ γὰρ ταῦτα χαλῶς ἐδεδαίωσαν παρ᾽ ἑαυτοῖς "5, ὁδῷ 
προθαίνοντες ἔγνωσαν ἅν, ὅτι χαὶ θεοῦ Υἱὸς ἧν. ᾿Αλλ' 
οὐ κατέσχον ταῦτα σαφῶς διὰ τοῦτο οὐδὲ προσελθεῖν 
ἐδυνήθησαν. Ἔλεγον γὰρ πάλιν: Οὗτος ὁ ἄνθρωπος 
οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ" πῶς " ἐστιν οὗτος παρὰ 
τοῦ Θεοῦ; Καὶ συνεχῶς αὑτὰ ἔστρεφον, τῶν οἰχείων 
παθῶν ταῦτα προθαλλόμενοι προχαλύμματα. 5 Ὃ πολλοὶ 
χαὶ νῦν ποιηύσ!, χαὶ τὸν Θεὸν δοχοῦντες ἐχδιχεῖν, οἰχεῖα 
πληροῦσι πάθη, δέον μετ᾽ ἐπιειχείας ἅπαντα μετιέναι. 
Καὶ γὰρ ὁ τῶν ὅλων Θεὸς, σχηπτὸν δυγάμενος ἀφιέναι 
ἐπὶ τοὺς βλασφημοῦντας αὑτὸν, τὸν ἥλιον ἀνατέλλει. χαὶ 
τοὺς μόρου: ἀφίησι, καὶ τὰ ἄλλα πάντα μετὰ δαψι- 
λείας παρέγει" ὃν χρὴ χαὶ ἡμᾶς μιμουμένους παρα- 
χαλεῖν, παραινεῖν, νουθετεῖν μετὰ πραότητος, οὐχ ὀργι- 
ζομένους, οὐδὲ ἐχθηριουμένους. Οὐδὲ γὰρ βλάδη τις εἰς 
τὸν Θεὸν ἀπὸ τῆς βλαττοημίας ἐχθαίνει, ἵνα θυμωθῇς "" 
ἀλλ᾽ ὁ βλασφημῆσας αὑτὸς καὶ τὸ τραῦμα ἔλαθεν. Οὐχ- 
οὔ» στξέναξην, θρήνησον " χαὶ γὰρ δαχρύων ἄξιον τὸ 

πάθος. Καὶ τὸν τραυματισθέντα δὲ οὐδὲν οὕτως ὡς ἐπι- 
εἰχεια θεραπεῦσαι δύναται. Ἐπιείχεια γὰρ πάσης βίας 
δυνατωτέρᾳ. Ὅρα γοῦν πῶς αὑτὸς ἡμῖν ὁ ὑδρισμένος 
διαλέγεται, χαὶ ἐπὶ τῆς Παλαιᾶς χαὶ ἐπὶ τῆς [540] 
Καινῆς ἐχεῖ μὲν λέγων, Λαός μου, τί ἐποίησά σοι; 
ἐνταῦθα δὲ, Σαῦκε, Σαῦ.1ε, τί με διώκεις; Καὶ ὁ Παὺ- 

"3 σώματος Κ΄. 
ἘΠῚ. ρ. ρ. παρὰ τοῦ θεοὺ ΕΚ. 
“πῶς Α. (Ἰδηϑυίλ πῶς... Θεοῦ πον ἰομ (, 
ἀλλὰ μετ᾽ ἐπιειχείας νουθετεῖν Α. 

5. ΖΟΑΝΝΙΒ ΟἸΤΥ ΘΟΤΟΜΙ ἈΒΟΊΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 2 

λος δὲ ἐν πραότητι χελεύει παιδεύειν τοὺς ἀντιδιατιθε- 

μένους. Καὶ τῷ Χριστῷ δὲ " ἡνίκα προσύεσαν οἱ μαθη τὴ 
ἀξιοῦντες πὺρ χαταθῆναι ἐχ τοῦ οὐρανοῦ, σφόδρα ἕξ. 
ετίμησεν αὑτοῖς λέγων " Οὐχ οἵδατε ποίου πνεύματός 
ἐστε ὑμεῖς. Καὶ ἐνταῦθα ὃὲ οὐκ εἶπεν, Ὧ μιαροὶ χαὶ 
γόητες ὑμεῖς " ὦ βάσχανοι χαὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων δω- 
τηρίας ἐχθροί" ἀλλὰ, Τί ἐγθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς 
καρδίαις ὑμῶν ; Δεῖ τοίνυν μετ᾽ ἐπιειχείας ἐξαίρειν τὸ 
νόσημα. Ὃ γὰρ φόδῳ γενόμενος ἀνθρωπίνῳ βελτίων, 
ταχέως ἐπανήξει πρὸς τὴν πονηρίαν πάλιν. Διὰ τοῦτο 
χαὶ τὰ ζιζάνια ἀφεθῆναι ἐχέλευσε, διδοὺς προθεσμίαν 

μετανοίας. Πολλοὶ γοῦν αὐτῶν μετενόν σαν, χαὶ Ὑεγό- 
νασι σπουδαῖοι, πρότερον ὄντες φαῦλοι, οἵον ὁ Παῦλος, ὁ 
τελώνης, ὁ λῃστής " καὶ γὰρ ζιζάνια ὄντες οὗτοι "." σῖτο; 
γεγόνασιν ὥριμος. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν σπερμάτων τοῦτο 
ἀμήχανον " ἐπὶ δὲ τῆς προαιρέσεως ῥάδιόν τε χαὶ εὖχο- 
λον" οὐ γὰρ φύσεως ὄροις αὕτη δέδεται, ἀλλ᾽ ἐλευθερᾷ 
προαιρέδεως τετίμηται. Ὅταν τοίνυν ἴδῃς ἐχθρὸν τῆ; 
ἀληθείας, θεράπευσον, ἐπιμέλησαι, πρὸς ἀρετὴν ἐπαν- 
ἀγαγξε. βίον ἐπιδειχνύμενος ἄριττον, λόγον παρεχόμενο;" 
ἀχατάγνωστον, προστασίαν χαὶ χηδεμονίαν παρέχων, 
πάντα τρόπον χινῶν διορθώσεως, τοὺς ἀρίστους τῶν 

ἰατρῶν μιμούμενος. Οὐδὲ γὰρ ἐχεῖνοι χαθ᾽ ἕνα τρόπον 
θεραπεύουσι μόνον, ἀλλ᾽ ὅταν ἴδωσιν οὐχ εἶχον τὸ ἕλκος 

τῷ προτέρῳ φαρμάχῳ, προστιθέασιν ἕτερον, κχαὶ μετ᾽ 
ἐχεῖνο πάλιν ἄλλο" χαὶ νῦν μὲν τέμνουσι, νῦν δὲ ἐπι- 
δεσμοῦσι. Καὶ σὺ τοίνυν ψυχῶν ἰατρὸς γενόμενος, πάντα 
χίνει θεραπείας τρόπον χατὰ τοὺς τοῦ Χριστοῦ νόμους, 
ἵνα χαὶ τῆς σαυτοῦ σωτηρίας χαὶ τῆς ἑτέρων ὠφελείας 

λάδης μισθὸν, εἰς δόξαν Θεοῦ πάντα ποιῶν, χαὶ ταύτῃ 
χαὶ αὐτὸς δοξαζόμενος. Τοὺς δοξάζοντας γάρ με δο- 

ξάσω, φησί" καὶ οἱ ἐξουθενοῦγτές με ἐξουθεγωθή- 
σογται"Ὑ. Πάντα τοίνυν εἰς δόξαν αὐτοῦ πράττωμεν, ἵνα 
τῆς μαχαρίας ἐχείνης ἐπιτύχωμεν ὁ λήξεως" ἧς γένοιο 
πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτο; 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

8 ον] ὙΧ0ῈΕ. Ἰδόντες. δῷ ἐδόξασαν] Ἑλδόξασαν γὰρ ((οἱ. οπ 5518) ΕΔ, 35 τῶν ἀνθρώπων 
956 παρ᾽ αὐτοῖς Α. (Ὁ. οἱ ρι΄.. 1). ΠΠ1:ὸ νν. ἀθόβυμι ἰῃ Μὸν. Βυῃ. ,7 πῶς] χαὶ πάλιν, 

986 ἩΘΙΚΟΝ. Ὅτι τοὺς σφαλλομένους εἰς Θεὸν οὐ δεῖ ἐκετ᾽ ὀργῆς, 
" θυμωθῇ Ε΄. Αντιη. ἥ ἂς: δὲ ΜΝ. ὁ τῷ Χριστῷ δὲ] 85:15 σοι 4. εἰ Ατην. αὖ 

3.2 οὗτοι] οὕτως Εμ. " προτεινόμενος Α. τὸν λόγον παρ. ΕΔἀ. ὃ ἔξουδεν. Α. Ὁ, υ͵8 6. “ ἀξιωθῶμεν Α. 

[541] ὉΜΙΔΙΑ Δ΄: 
Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄνθρωπον ἐπὶ 

τὸ τελώνιον καθήμενον, Ματθαῖον .1εγόμεγνοΥ " καὶ 
«Ἰέγει αὐτῷ « ᾿Αχοιϊούθει μοι. » 

α'. Ποιήσας γὰρ 1 τὸ θαῦμα οὐχ ἐπέμεινεν, ἵνὰ μὴ τὸν 
ζῆλον ἐξάψῃ πλέον ὁρώμενος " ἀλλὰ χαρίζεται αὑτοῖς 
ἀναχωρῶν, χαὶ τὸ πάθος παραμυθούμενος. Τοῦτο δὴ ὃ 
χαὶ ἡμεῖς ποιῶμεν, μὴ ὁμόσε χωροῦντες τοῖς ἐπιθου- 
γεύουτιν, ἀλλὰ παραμυθώμεθα αὐτῶν τὸ ἕλχος, ἐνδι- 
δόντες χαὶ χαλῶντες αὐτῶν τὸν τόνον. ᾿Αλλὰ τίνος ἕνεχεν 

οὗ μετὰ Πέτρου χαὶ Ἰωάννου χαὶ τῶν ἄλλων αὐτὸν ἐχά- 
λεσεν; Ὥσπερ ἐχεῖ τότε παρεγένετο, ὅτε ἤδει τοὺς ἀν- 
θρώπους πεισθησομένους " οὕτω χαὶ τὸν Ματθαῖον τότε 
ἐχάλεσεν, ὅτε ἠπίστατο εἴξοντα ἢ. Διὰ δὴ τοῦτο χαὶ 
)ἱαῦλον μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἡλίευσεν. Ὁ γὰρ τὰς χαρ- 
δίας ἐπιστάμενος, καὶ τὰ ἀπόῤῥητα τῆς ἐχάστου δια- 
νοίας εἰδὼς, ἤδει χαὶ πότε ἔμ:λλεν ἕχαστος τούτων '5 

ὑπαχούσεσθαι. Διὰ τοῦτο οὐχ ἐν προο!μίοις αὐτὸν ἐχάλει, 
ὃτε σχληρότερον ἔτι διέκειτο, ἀλλὰ μετὰ τὰ ' μυρία 
θαύματα, χαὶ τὴν πολλὴν περὶ αὑτοῦ φήμην, ὅτε χαὶ 

Ἶ γὰρ οπι. Α. ἐπέμενεν Ε΄ ]. 5 ὃὲ Β. Ε΄. 
δ. ο. ττχου. Δ. Ε΄. 

9 εἴξονταὶ 581. Ερ. οἱ ἵογ95. ἄξοντα Α. Ἦξοντα Β. 
15. δὶς. 6061}. εἰ ογϑβ. ἀποστόλου Βιἠή. 

Ὁ χχταλήζαντα ΕΔ. ᾿Ὁ ἐχείνῃ Ὁ. ἐχείνων ΕἀΔ. 15 μὲν ον. Α. Ε΄. 

ἐπιτηδειότερον ἤδει πρὸς τὴν ὑπαχοὴν γεγενημένον. 
ἍΛξιον δὲ καὶ τοῦ εὐαγγελιστοῦ 5" θαυμάσαι τὴν φιλο- 
σοφίαν, πῶς οὐχ ἀποχρύπτεται αὐτοῦ τὸν ἔμπροσθεν 
βίον, ἀλλὰ χαὶ τὸ ὄνομα τίθησι, τῶν ἄλλων χρυψάντον 
αὐτὸν 35 προσηγορίᾳ ἑτέρχ. Τίνος δὲ ἕνεχεν εἶπεν, ὅτι 
Ἐπὶ τὸ τειϊώνιον' καθήμενον ; Δειχνὺς τοῦ χαλέσαντες 
τὴν δύναμιν, ὅτι οὐ λήξαντα .", οὐδὲ ἀποστάντα τῆς 
πονηρᾶς ταύτης χαπηλείας, ἀλλ᾽ ἐχ μέσων αὑτὸν ἀν- 
ἔσπασε τῶν καχῶν χαθάπερ οὖν χαὶ τὸν μαχάριον Παῦ- 
λον μαινόμενον χαὶ λυττῶντα χαὶ πῦρ ἀφιέντα με-- 
ἐστησεν" ὅπερ οὖν χαὶ αὐτὸς δεῖγμα ποιούμενος τῆς τοῦ 
χαλέσαντος δυνάμεως, φησὶ Γαλάταις: Ἡχούσατε τὴν 
ἐμὴν ἀναστροφήν ποῖε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ. ὅτι κχαῦ 
ὑπερθο.ὴν ἐδίωκον τὴν Ἐκχχιϊιησίαγν τοῦ Θεοῦ" χαὶ 
τοὺς ἁλιέας δὲ ἐν ᾿μέσοις τοῖς ἔργοις ὄντας ἐχάλεδεν. 

᾽Δλλ᾽ ἐχεῖνο ᾽" μὲν τέχνη τις ἣν οὐ διαδεδλημένη μὲν", 
ἀνθρώπων δὲ ἀγροιχότερον διαχειμένων, χαὶ ἀμέχτων, 
χαὶ πολὺ τὸ ἀτελὲς χεχτημένων - τοῦτο δὲ ἐπιτήδευμά 
ἀναισχυντίας γέμον ἣν " χαὶ ἰταμότητος, χαὶ χέρδος 

19 τούτων ΘΩ͂. 
12 αὐτὸν] δὶς Β. Ὁ. Ε. Ερ. ςειογὶ αὐτό 
"ἣν θη). Α- Ρ, 



56] 

τδγιηῖ (α). Βα γβιπι σπίτι ἀϊοοθδηῖ : ΠΠ σ ΠΟΉ!Ο ποι ἐδ 

α ὕ)εο ( 2οαπ. ϑ. 16); οἱ, Ομοπιοάο [ὶς α θεὸ ἐεὶ ἢ 

Ησοιμιθ [Γοηπθιῖογ νογϑαθανῖ, ἢΠΠ8 ὙΠ ΟΓΌἢΝ ΒΌΟΓΙΙΗΙ 

ἰοσηνῖπα Ου οι οηί65 : αυοά οἰΐδην νθπς πνμ}1 (αοίαη!, 

41:1 ἄμην Πόιιν υἱμάΐσαγα νυ θη, 5ι15 ᾿μἀυφεηὶ αἵ- 

[δοτἶνυς, σῆμ ΟρΟΥίογοὶ φνπΐα οὐ} πιδηβυοῖ 0 

ἱγβοίαγα. Ειομΐν υπἰνοῖοογ Ποὺ, 40 Πα] νη Υἱ- 

Ῥγᾶγο ρυΐόδι ἰῃ 605. απ ἴρδιμμ ΙΔ ΒΡ 118. ἐπιρό(ιη, 

βοίθπι βυυπι οΥὐἷγὶ αὐγαὶ, ἱπιῦγο5. οἸμ ||, Οὐ γδ]υ6 

οἰπμΐδ εἰ γαίίοῦ δυρροάίίαι : φυύπὴ ἰνν αν] Π05 Ομοτίοὶ, 

ΓΟρΡΆΓΟ ΠΘΙρ6, ΠΊΌΠΘΓΘ, ἰπϑΕ{{π|6Γὸ Οὐ τι δι θι 16, 

ὠθη ἰγαϑοὶ, πος οἴεγατὶ. Νδημο δαΐην ἐσ θἰιβρβαηιία 

υἱὲ ποευπιοηιὶ δὲ θεῖα Δοο αι, υἱ {ιι ΟΧΟΛΠΟΒΟ0Δ8Β; 

διὰ αὶ υἱδοριοπιανὶι ἰρ86 συΐπα5 δοσορὶ!. Πληη6 ἴη- 

σοινίποα, ᾿πΟΓγΉΔΓΘ : ἰΔογγπηῖδ δΐπὶ ἀἰριαην 651 Π0 6 
νἰτπην, ουΐ σγαμ ὁ πυ] ]}υ πὲ πιληβιθιμ πα πο} 5 Γ6- 

πιούίπηι. Μαηβυοίυδο φιῖρρα οἐπεΐ νἱοἸοπιΐα ΡΟΙΘΙ ΟΣ 

65ῖ. Υἱο ἰσίμαγ φυοηιοάυ ἰβ 'ρ56, 4"] ἐπ σία ἀ(ΠΟἸ τι, 

οἱ ἴῃ νοιοῦὶ οἱ ἴθ πονα ἰορς ἰυχυμίαγ : ἰδ] αιήάοηι 

ἀϊοσρηβ : ϑοριίδ πισι, ημὶα [φεἰὶ εἰδὶ ( ΜΊεϊι. 6. δ } Ὁ ἴῃ 

πολᾶ δυίδην, ϑαιπίο, δαιίο, φιὶά πιὸ ρεγεοημοτὶς (ΛοΙ. 9. 
4} 3 Ραυϊυδ ἴδον [υΐοὶ ἀἀνογϑαγίοϑ οὐμ τ ϑηπιθι {ἢ 6 

Φογείρεγο (3. Τίηι. 3. 94). Ιρθ6 ἡποηιθ (τίου, 

ηυληῦο ὁεςσοβϑογιηῖ ἀϊδείρυ, Γορφϑη!65 υἱ ἰβπθηι ἀδ 

οἷο δηλ Πογοὶ, νοοῖ ἱμογοραν 605 ἀϊδοῃβ, 

Ν δεοϊιὲς ἐπ) ερίτιως εις υος ([ο. 9. δ.). ΠΙΟ δυΐοπι 
ποθὴ ἀἰςὶς 'ρβ6, Ὁ δχϑεσγηηα! οἱ ργιϑιἰ δίαίοΓο5 ! ὁ ͵π- 

Υἱ δ δε. ᾿νοιίηυπὶ δα] υι}5 ἰπ μι οἱ δὰ, ᾿μὲη οοσἱαι δ 

(α) Ιε. γᾶ οο, διὰ τοῦτο οὐδὶ τρισελϑεῖν ἠδυνήθησαν, 4}: 510 σ0ῃ- 
ΟΡ ἀσθοιὶ : “ἀοοήμς μὲ0᾽ 5 ργΟρθἀ πὸ Ρωμεγπμὶ : 
δ Π θ᾽ Ὁ μοϊυσγιι. 60 9 ὈπΓΟΟ ὧἱ αἰϊναίο Ομ γιϑὶ 
ὩΠΠΟΒΟΘΓΟΙ. 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΙ ἘΌΝ ΠΟΝῚ,. ΧΥΧ. ἃ]. ΧΧΧΙ, 502 

πιαία ἐπ εοτάϊϑιις υοδιγὶς ( Δ] α{||. 15. 50}}7 ΘΟ οτγίοι ἰοἱ- 

ἴπνΓ οὐ} πη δ δίθ "6 ἸΒΟΓΌι πὶ γοηόνογα. Νδη αὶ 

Οχ ᾿ππ 85.) {πῆγα ἡ 6 Π1ογ οἰ οἰ(, οἷο δὰ ρεγανιδίσιη 

ΓΟ. Δἀοοηι|6 ΖΙΖλη 8 γα] "4" 7851}, εἰν 10 1}}} 115 
4ι] ρα θηι81η. ΜΏΠῚ πδιηηπ6 ΠΠογα ιν μα 6 η 1131} 

ὁσογαμῖ, οἱ ῬΓΟΙ ἴδοι! ϑυηΐ, αυἱ ρα νογ δὶ ῥεῖ 15 ἜΓΔΗ, 

αὐοπιδδιπούμυη Ῥώυ} 5, ρυθ! σαηις., [ἀἰγῸ : θη ρυϑῖ- 

πλὴν Ζἰζαΐα ΓΠἰΘγϑ, ἴῃ γι !οὐτ τ υγ τϑυϊαιὶ 

5:10. ἔπ 56 1] 05 σΘΓγίο (4 Πογὶ ποθ! ἢ ἴῃ ργοροπίιο 

οἱ νοϊυμνίνίο ἰ σογια [οἷα οδὲ : Π0) ει ΠΑΠΙΓ. 

ἰογηλἰπἰ5 ἱρ54 ΔΠΠ|ρ Γαγ, 5661 ΠΠ ΠΟΓΙ 16 δε Γι} ΘΠ ΟΓΆ(Ά 

[εἱΔ. ὐϊπ ογροὸ νἱι ον 5. νοῦ 8115 Πιοϑίσπι,, οὐϑαημίπη 

ΠῚ ρσαμο, ουγδηῖ ἢΠΠ|5 806, δὰ υἱγίιδπὶ τοί, 

ἐχοπθί τη νἱϊπε ορεϊπγπν μΓΌΠΟΙ 8, ΘΘΓπιθηο 16 Π5 ἰη- 
οἰΐραῖο, ραιγοοίϊμἑ πη ἰῃεὶ οἱ συγαπὶ ἐπ ροιπίσι5, πι0- 

ἄπ οὐννοπι δ οι 2110 }15 Δα! ονοης, ἸηγξΔη0 πησι - 

08 Ορίμ 95, 41} ΠΟ 118 14{πΠπ| πιοάϊοϊ ποβ γαϊυης 
απηϊυν, δ οὐπλ νυ θη! οου 5. υγοῦγὶ μΠγπιᾶσο πθῃ 

ὁοίίογα, δία αὐ οί, οἱ μοδὶ {Πυἀ ταγδῦπι ἈΠ}: 

οἱ ἡυῃς 56οδηῖ, πππ6 4] Π|ση!. Εἰ τὰ ἰπ]ιο δι ιμδναηι 

"σά ΐουϑ οΠοσίυ 5, ΟἸλ} γ᾽ ΘΠ ΓΜ ΓΙ Π6. 56ΟΙΗΙ - 

ἀμπεν ΟἸ γί καὶ ἰοσ658,, υἱ οἱ δι] ἀγίἢ) Ορόγιηὶ ἰυογυ 

οἵ Π]Ογαη μαγίας δα} υ}18 Ἰπϑγοθεηι δοοὶ ἷ85, δά Ὠαὶ 

οἰονίαπι οπιιία [Δοΐσιβ, οἱ ᾿η616 0] φ] ογίαπι σοπ ΟἾΔ Π5 : 
"πὶ αἷϊ, (ἰογέβεοαπίθδ 36 σίοτίβειϑο, εἰ ηϊιὶ σοπ μη 

πη, οοπίοιαπόπίαγ (1. Ποῳ. 3. 50). Οιπιία ἰἰδαπο δὲ 

δἦις σ]ογίαη [ποπγβ, υὶ θοαῖδπι {ΠΠππ| ϑογίοι! ὁ01- 

ΒΟαυΔηΙΓ : Ζυθὴ αἰπ81} ΟΠ.Π65 δε ἐμ ϑολπμν, σΓα [19 

οὐ "ον αι οπιῖ) ποϑιγὶ δέδιε (ΟΠ ἶδιϊ, οὐ αἰογίι 
αἱ ἱροῦ, ἰῇ βαθουϊα δου Ογυπ). ΑἸΜΟΙΙ, 

(λν. 9. ν. 9. Εἰ εἰηι ἱγαπδὶγοί ἱπᾶ6 7 ὁξιιδ, υἱάϊι ποηιδδηὶ 

ἐφ επίφιι ἰι Ιεἰοπὶο, Μαιμαηι μοηιϊιΐμδ. Εἰ αἷς ἐ{ ς 

Δεηαογο π6. Εἰ εἰἰγθ6π8 δοηιι8 ἐεὶ Θ:ΏΉΙ. 

ἢ. Ομοπιοάο ποῖ ηέγεγό ἀεϑοαημις ἐγσα ἐνδὶἀἰαίΟΥθ 8. 

λ]αἱΠπαὶ υοευμο οἱ υἱτγίιι. --- Ῥογδσιο πιϊτδουϊο, ποη ἰὑἱ 

ππη5}1, 6 ἢΠ|0 γιγα δοιὰ ἰην  ἀϊὰ τπαρὶν ΔΡ οΓοῖ ; 86 
ἡ, σγαιίδιη ἰρβογιη Γροδϑϑῖ, "1 ΠΟΛ 5. ἢΠΠ6 τ} σα γο- 

ιν. {Π| 4 φιθηυα 05 [Δσΐϑην8, ποι) δἰ τν] νογϑϑη 68 

εἰμ ἰδ ἰδ 08, δοιὶ δόγιην υἱοογὶ ἐμ ϑηγ}8., 

ἐδιἰσηίοβ οἱ συμ! σηθπ νἱϊδη65. 9661 ΟΡ ΠΝ ΟἸ}Π] 

βιυιγο, δου οἱ 4}}|5 νοσανὶ οιπη 3 ὅτ τ 6 ΠΠπ1 6 

γα, δι ποίγαί ᾿ομ 65 ΟΠ ρΟΓΔΙΓΟ8 Ο580 : 

οἷς τα ΜδιΠππη νοοαν, δου δ΄ Γυ πὶ ΘΠ] 

5γ6. πονογαϊ. γομίογο οἰΐδιη Ῥδυΐηπὶ ρμυϑι γοϑυγ- 

γου θη θη ρίδοδί8 6ϑί. Νηι 4(πἱ σογίλ ῃονὶῖ, οἱ ὁ06- 

οὐ 14 πιο ΐαμν Ρογϑρί οἷ, δοίο αι ᾳηδπαάοιδιῃ 4ι}5- 

486 οογυα οΟὐδαχιυΐιγα8 65861. [ῳο04 6 ΠΟΙ} ἰπἰ εἰ 

νοσλνὶι ἢ, αὐτὴ δάϊο ἀυγίογα 68861 δηΐη)0, βοά 

νυ. βδχούμα Δ γη α, οὐ πᾶ δα. μΘΓΟΓΟθ1}5- 

861, συν ο τὶ πονογαῖ διἱ ουϊομι μετα αι} 8}}0- 
Ἰδι 6586. Νύῃ αὖ γα δυίοπι {πογ}ϊ Ὡροϑίοἱὶ μ]}}!]050- 

Ρἱνίανι " πεΐναγὶ,, υΐ δηιοδοίδηι νἱϊδι πο.) ΘΟ Ου [Ἀν], 

1 βαυὶ!, οἱ Μογεῖ., εορίοπίαηι ; βθὰ νόοχ, μηϊίοδξορἤϊαηπε, 
εἶν πιοιέυν αὐλιϊναγὸ νι θῖν : πὰπι 1.014 ἀρι ΟΣ γ- 
βοϑίομα 600, τἰγέμ 0, Ἡποοδᾳ οἱ ἡμπημ δ, δος ἢ 
εἰς μΡουύυ Μωλ μι ἰλυύλι, αὶ νυυμοσμυ» οὐμὴ ἐσϑεῖ, ἰ.00- 

ΗΟΜΙΠΔΛ ΧΧΧ 4]. ΧΧΧΙ. 

δ6ὲ οἱ ποπηϑὴ δύυπι ροϑυΐ, ΄συοά 4}}} ἰῃ δἰυδ ποιϑν 

πλι δ ηἀ0 οσου!άναγο. (ἿΓ μΌγΓΟ αἰχὶ! ἰρϑυπι 50 ͵ 556 

ἴῃ τοἸοηΐο ἢ γοσϑηι5 νἱπ οδιοάθη5., αυοὰ οὔπὶ Πποι!- 

ἄἀσῃη ἀοδιϊιἰδ5οὶ οἱ ἤργουο ἰα]ο ον ο Ὠϑιόγοῖ, ὁχ πιὸ- 

4115 ἰρβιπι τ108}}8 δχίγαχοῦ!. Ουορινδπηοάίυπι δεΐηι 

μ"οδίιπι Βδυ πὶ ΓΤ γΟη 6 οἱ Γ ὴ6 μΟΓΟΙ 4.41 σΟΏ ΟΡ. 
ἶἰ1 : (1 ασυοὰ μ56 νοςδηι 8 νἱγίιυϊόην «ἰδ ποηδΙΓΆΠ5 αδἱὶ 

4ιὶ Οεἰαίδθ δου υ"θη8 : Δμαϊεξιὶς σονιυοτδα!οπδηι τη δαὶ 

αἰϊημαπάο ἐπ Τμάαϊδηιο, σαὶα ξπρτα πιοάμηι ρεγεδηκόθαι 

Κοείοείαπι θεὶ (αἱ. ἴ. 13} : εἷς εἴ ρίβοδίογοϑ ἰῃ πι6- 
ἀϊ5 ορογίθυ5 νοσϑνὶ! : δα {1} ἀγίοι ὀχογοοῦσηι ΠΝ 

νἰταρ γα οῖπ φυΐάσιη, 56 φυ ὁγαϊ οι υπὶ ἄργο- 

δι, ποη υγΓυππογιη, δίαυς ΟὨΊΪἾ ΠΟ αἰ πη ρ  οἰπηι : 

ἰρ6 δὐΐοιη ᾿ογα πα ΐ Γαιῖο, ππρυ θη} ΒΙΟΠΆ ογδὶ, δ. 

νει] πιὰ, αυΡϑίυθ ἰπχυῦϑβ οἱ ἡηδγοδιίγα {ΠΠ|Π ΠΟ τῊ}}5 : 

[τ πιο 411}}} οταπλ ὀρ υ!} 18 4υ] νοσιν. ΝαΟ ΠΝ - 

ΓΌΏΙ, δἱ δι} Ποϑηστ ποη ογυθατολι, ιληίο πος Π6Γὸ- 

ἰγίσομι νοοῖ γα ΠΟ ποθ 0 ΘΥΉ 1, 56 ι} μΟ6 5 50. 

οξευϊαγὶ, ἸΔογγιηίδηιϊα ΓσΆγα μογη δῖ. Εἰοηΐπι ἰἄδῸ 

νοΐ, ποπ αἱ ΘΟΓΡΙΒ οἰγαγαῖ δοίη, δοὰ υἱ ϑηἴπ|8: 

ἡ ΟΓ 5 πιοάἀθγοίαγ. Οιοά οἰἰδπὶ ραΓΑΙγ (60 ρτα" δι} |} : 

406 πλ16 δ ἱροὶ ἀρὰ πιά οβ, ΠΟπΊΘη ϑυυπὶ ἰΔπ 0) πο 
ὑσουϊιωνοΓγὶ!, 5δοιὶ ββὸ μδιιθουν 20} 6 νοῦ, πόαιὸ πο- 
τποι 5ιιη πηι αν ουὶί, μοι ἰδμιοῖ. Τφούγυηὶ δἰῖ! νοι μο δὲ, 
(ἃ ἐμ συν 1.ονὶ ἀρροιδγυμι. 

’ 



ξ05 

εἰ ρυδίὐπν οἴαγα οδιον γαῖ, 56 ρο586 μϑοσδία αἰπ)ὶ- 

ἰ6γὸ, 4 ἐναπο μοϑίθαι ΔοΟσϑ51}}, υἱ πη {ΓΑ Ρ νἱ- 

ἐἰοιδ 5. ρυ] οληυηι ἴῃ αἰδεϊρυϊογυπι οἰογαιι Δ βου]. 

Νὴ 4υΐ ροίοϑι ροροϑίδ οτμηἶλ βοίνογα, 4ιυ ἃ ΠΝ Γυ}ΠῈ 
δὶ ἐΐ [τς ἀροβίοϊ πη) [λοΐαι ἢ 6 υἱ ἀϊἰςἶδιὶ νοσϑη}}8 
μουϊ(οδίδίοηι, δίς αἶβοα νοοΣἹ ομοά!οηιίαπι. ΝΟ Π116 Οὐ 

γαρυρηδνὶι, μοαυὸ ἀυδιίαη5 ἀἰχὶ : Οὐ Βοος 681 ὃ ἤυ 

6 ἰιοταΐποπὶ ἐυ] υδπιοάϊ! [γαυδυϊοιον, νοσδι ἢ Νδμι 

σΟΓΙ6 ᾿οπηραοϑιϊνα [υ͵ἱ556ι 1: }51}0.}} 1χν}}}}}185. δ 
δίδιϊ εν οὐοῦΐνι! : πο]θα ΡΟ. αἱ ἀομν" ἐγ ἸΙοδγοῖ, 
αι Το οὑπὶ 8ι:.18 ΟΟΠπιηιυμσαγοῖ, ᾳηισιμῃδάιποιιη 

οἰἰδιὴ ρἰβοδίογθϑ (ἐσογαμ! : ας δῖ} 1} τοί, πανίου- 
ἰδ, οἱ ρϑιγοι, ᾿ὰ οἱ εἷς (ο] οπἰαγίληι ᾿μθη 881} οἱ 1ὰ- 

εγὰπὶ γο , αἱ Βααιογοίαγ, 86 οἷα ραγαίυηι δηΪ- 

ἢ} ΘΧἸθΟἢ 8 : οἱ ἃ Γοθι5 οπμ 5 βολεῖ υ5. 586 

δίδιϊιη ὡὐυβοϊηάθιι8, ΡΟ Οὐοαϊαη πὶ ρογίδοίδ πῃ) ἰ051}- 

Πεαρμαίυν, αυλπὶ τοι ροκίϊνα νοοαίυ5 [υ͵δεοῖ. Εἰ ον, 

ἐπνηϊῖ65, πο δ 4}1|58 ἀἰχὶ!, αιοπιοίο γοοϑιὶ Ππϑγίμ!., 

διιὶ ἐ6 Ῥοῖγο ἰϑΐπην, δῆσοθο, δοδηηδ οἱ ΡΠ ρμο, ἀδ 

εἰὐἸογῖβ. ἡ ΓοῸ πβημδηὶ 7 Οὐδ ἢΐ πιαχηο οδηι, 4] 

Βυμ]05. νῸ] τυγροβ ἀτίο5 ἀχογοοῦδηϊ ; ΠΘΉ]Π6 6.1} 

«ὐἰἀνίλαι δϑὲ ρυθ]ΐοαμο ἀοίοτίις, να] ρἰβοδί οι Ὑἢ 8. 

Ουυὰ μοτγοὸ ΡΠ ΡΝ οὐδ ἐμίον ᾿ρι0}}}}65 σοηβογὸ- 

10, ὁχ ραϊνὶα Ππ|6ι. Τά εἶτοο [05 πηαχίπιδ οὐπὶ γι} 9 

δυἷ8 ργα ΐοληι, ἰδ ἀοοϊαγδηί 5 δὶ οἴδπὶ ἰ ΓΘΙ18 

δρί οἰ ἥδ 6556 παυθομάδμν. Οὐπὶ οηΐμη ΠΠΠ}} 

ΡγοΙΘγοδιΐ δογυμ 40:8 Υἱ 96 0}. ν 6] νἹ} ἃ δύ}, 

5βο [τὸ ρα 4}}}8 ἀδουγαίο ργ ἀ Θ6.1, δίνα ἢ μιδϑ]- 

δίγῃμ, δἶνε ἀϊξείριι!)υβ δρθοίςμ!,, ΘΓ ἰθ δρ] 1 18 

(οπϑρ οὐ 54}}6 Βιϑρο οι! [πον ἴ, Οἰμπὶ ΠΙΔΧΊΠΙΟ 558 οἱ 

"Ἰηἰγαζιΐα πη]! 1 μενα Ἰογσυγγδηῖ, οἱ 4ν85 Δ ΟΥΕΘΗΙ 

βροοίαηῖ, 4υ5 αν ρΓΟῦ ΓΟδα ν᾽ ἀδηίαν δοσυγαίθ με - 

ἀΐεσοιι, ἀϊδεϊμυϊογιιν. 6 ἀΥ108, νι] πι 186. δουίει, 

τδςβιγὶ συρήϊο ργοβαπίιογοβ, 4] ν6] οχ μοσοο}8, να] 

δχ νἱ} οοηάϊιϊυμα πυἱ! ογϑηΐϊ, εἰαγα νόθα ἴμ πιο 

μυοογι ἢ Ὁ ηἀ6 πγϑι οδίιη 6ϑῖ, [505 πιάϑιϑι νο- 

γἱιαιῖν Βα θυ ἷβ56 ταϊ πον. δὲ πόα δὰ ρψγωϊίδηι, "6 - 

{μι δὲ οβιδβιδιίοιιθιῃ δου ρϑίβες. 

Φ (ἰτἰδιὶ ἀρ Μαμμαῖων τοιυυαπιῖς ἀροναϊ ταιϊο 

εὐρίϊοαιιν. Πιριατριμ αν ἰΐ φιὶ δἰϑὶ [αιαμὶ ἐα 6) μΝῖο 

Ῥαγέγα Ἄμγαμὶ. --- δοσλίιμν ἰίδαιο Μουσι μνᾶ δη0 

αἴεοϊι μονα δὰ πιοιβάμι δα 68, 4π0 ᾿ΠΠπὶ 46 

[υὐγο Βοηθ ρόγᾶγα δυγαῖ, οἵ πιϑ)όγοιν ἱπαι Πἀμοίαιῃ. 

Νώοη δεῖν ἣν δομδη Ὁ 6}05 ἰπ αυϊίλιο πηυ ἢ [ΘΠ θΟΥ}5 

Δ! θυ}, δοὰ Δ διδεῖ. (οί πὶ ἀσί ἢ ἢ αι5 σὴ 

8} τδδίυον τοουμθὲι διὰ θη 58πι, 56ι} οὰ πὶ 4}}}8 ἢ}}}}- 

ι͵8 : ᾳυδιηχύυδην ἰά 11} ογἰ ιν Ἷ 1 ἀυυ δϑίιγ, απο ροοραῖο- 

γὸ5 ποι} αὐϊψεγοῖ. γόγυπὶ δι ἰος οὐδ ναηβεῖ!- 

δι φιοιιοίο ΠῚ ἀοουδαμϊ οσὐδϑίοιιθ5. οδρί θα}, 

δἷυβ Ἔχ ογαπίοβ ορογὰα. σοι νθηΐμη! ρόγγο ρα] Ομ}, 

΄ιιλϑὶ δι δγιὶβ σομβογίθηιν ἢ πῶ} ΠΟΏΟΥΙ 51}}} ἀπ 6015 

ψιοά ΟἸγἰδίιιϑ δι 586 νοπίδβ8οῖ, ΟΠ 65 Θοην ον. Εἰὸ- 

εἷπι οὐπηθ οὐ οιἷ5. σοηι8. ΟΠ γι ϑίιι5. δα 6 αὶ, πος 

πιοάο συμ οοποϊοπαγοίαγ, οὐηλ οσἰγαγοῖ, αὐτὴ ἰΠπηΐσο 5 

γοιασσιθγοῖ, δο οὐδ οὐτη οοηνναγοίιγ, πνυ}108 

"86 δἤοοίοσ οιμπομαμαιὶ : 18 Π05 ἀο066}}8 ΟἸηΠ6 ἴ6η]- 
γὰ8Β Οπποηῦ6. Ορυ5 0556. ΠΟΙ }Ϊ8 υἱ}ΠΠΔ.6πὶ ΔΠΓΓΟ. 

ΑΘ) λην5 δυΐοιη δὰ (υὰ: ἰθπ0 ἀρροβίία ἀγα, ἰηΪ υἱ16 

1 ΑΝ, σὐπὶ παχέος δἰηπα τπμίία 61 πιὰ αὐ λα, 

5. ΦΟΛΝΝΙΒ. ΟἸΠΔΥΎΘΒΘΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. δ0ι 

οἱ ΔΡΑΓΙ ΕἾ βηγΓίἃ οϑϑθη : ΠῸ γοοιβθνῖ ἰρη (Π- 

δίι}8 [)}8 ΘΟ νΥἈΓΙ : 4 τηησιυπῃ ἰμὁ Ἰογιιν ὀνομῖι» 

ΓΌΠ ογαῖ;; βοά σοι! 4}}6 οἱ θην οί γ ἀσκὶ δογιμῃ 

αυΐ ᾿Νυ͵υδιποι! ! ἰηϊφυΐϊαι!! 86 ἀο άσγαη!. Πμ ηβινοάι 

αυΐρρα πιράΐουβ, δὶ φιογογι ρυϊγοάϊποιῃ (ογαϊ, μθ ΣΝ 
605 ἃ Π0ΟΓΌΟ εἐγυΐὶ : φιηχιθην νἀ6. πν]πὶ οἱ! [Δ- 
ΤῊΔΠῚ Δ ΓΑ ΠΟ ΓΘῖ, δὲ συθ οὐπὶ {0 οάδγοῖ, οἱ 4υοά ἰη 
ἄοινο 6͵ὺ5 οαλ μευ! δεῖν πιυ εἰς. Ὑ]Δ6 δυίδην 4π0- 
μιοίο ἰὰ {ΠῚ μγοῦγο νϑγίδηι : ἔεοο βοηῆῖϊο φάαξ εἰ υἱιιὲ 
Ροίσίογ, ρει]! σαπογιηι αηιίομδ οἰ ρυρσραίογμμι (Μαιἢ..1}. 
19). Αυδίλῃ! {ΠΠ| φυΐ τμσπανη οἰθὶ (λπιδὴν οχ ολμίο 
ῬάγοΓΘ δαίηριηί : οοσίο!4υ6 )οπηϑι υβίγυι τὸν 
ΤΆΘΘΙ δἱ νἱηΐ ροίδιονοῖη νοσδίυι Πδ56., μθῆμο Θγο- 
θυ ΐῖδθ6 ; δεὰ [ν8ς οπηῃΐα ἀοδραχῖςβα, υἱ Γι 5} ρτο- 
Ροδί(δι}) μογοογοὶ ἢ ἰεἰ μοι οἰΐδαι ὄνομ. Νδα οἱ 
Ρυ] Ομ 118 ΘΟ νΟΓΒΙΙ5 ἐδὶ οἱ πιοϊίον οἤδοιυς. ὕ1Χ1 δυΐειη 
αἴθειβ, αυδιίυπι θοιὶ δοουάογοι 8. φαΐ δὐιβάθιν εἴπ 
60 ΠηΘμ885 ρϑΓΓΪΟἾμ65 586 ηϊ, 0} αι ἀΐοαι Ζδοολιθις 
41}|5 ΡῈ] }ἀμ1|8. (υἷα δη η δυάῖνῖ! ΟΠ γίςιιιην ἀΐσδη- 
ἴον, Ποαΐ6 ἐπ ἀοηιο ᾿μα ὁροτίοί πὶ βϊαμιονο { ἶκκο. 19. 
8), δυαΐυ ρονμδι5, αἰνίι : δὲπιαΐμηι ϑομονμηι πῖθο-- 
γμὴν (ὁ μαμμετγίϑιδ, 6ἱ δὶ φιιῖ αἰϊφιιθηι ἀφ[γαμααυὶ, γοά. ὁ 
γμαϊγαρίμν (δά νυ. 8). Οὐ Γεβροημῖι 7δϑιις - Πού, ς 
δαίι6 ἀοινιαὶ ἰμμὶς [αοία 6ει (1 ]ά. υ. 9). 515 δχ οἴπηΐνιις 

[105 ᾿ηϑ! {6 γα ᾿ἰσοὶ. Εἰ φιοπιοάο, ἰμσυΐοα, ῬζὭη]υθ 

ῬΓΟΙΡΙ : δὲ φμΐδ, ονα [Γαϊον ποπιὶηθίγ, εἶϊ [ογϊσατῖιις, 

αμί αὐαγιιᾷ, οιιπὶ 60 6 “ον θάἜγ6 φμίάθμι οροτίεῖ (1. (οτ. 

ὃ. 11})} Αἱ ποη ραίοὶ, δι {Πυἀ οἰἴδιν πιλαίδιγβ ῥτιεςῖ- 
Ρίαταγ,, πραὺυς δοίμπι [ιγυας, Ποιά ΠῚ πομέυν 
ρου θοιΐ δυσιίφις ὄγαμι, παι [Γαιγῖ θα. Δ ΠΌΠΙΘΙ Ὁ -- 

υβαμῖιγ. Αἀ ᾿ς νεῸ Ραι θ, 7831) 105. ἰπ [ΓλΓι 

ΠΙΠΉΘΓΙἢ) Δ 50 105 Ἀν γι ἢ οῖ,, 5: ἰη πιϑὶὶς ρογκα- 

γοΙῸΩΐ : [δ διιίθι} Π1116 ὅσον 6 σοοϑάνογηηῖ σοινογοῖ, 

ρθη ΕἾ} Ππογατ ΡΠ ΓΙ 5: 05 σΟΠΙρΓΟσδῖς, εοὰὶ οτὶ- 

Δ 65 ἀργοα ΠΓ ἀἰδοί ρα} 05 1}}8 νΟγ  ἷς : 11]. (μεν 

οαπι μι σαπὶς εἰ γερσιογϑια πιαπάμσα! ηιασίειετ 

υοδίογ 5 ἴδι οὐπὶ «δου ροσσαγο νἱδομτιρ,, ΟἸ γκίι 1} 

δὶς δοαυσμίιν : Εεζα αἰδεὶρε!ὶ πε [εἴ φηο πόα 
ἰἰοσί πῃ εαὐϑαϊο [ἀσογ (Μαιἢ. 18. 3} Ἰνς νοῸ δρι 

ἀϊδοῖρυϊοβ ΟἸι δίνη ογ εἰ πηίγ. Οὐ5 ΟΠ π8 212}} - 
σιληιϊίη οὐληΐ, οἱ νο θι μην ἀ᾿ ΒοΙρυ ογίηι οἰογίεν 
8 Ππ|85 5 1Γ0 ἀν ΠΘγο, Θεὰ ἰσῖταιν πο η 58 {Π|4 δορί οἰ 

3. Νοι ἱπαϊσομῖ, ἴη4}}1, διμὶ πιϑάϊοο, δε4 φμὶ πισΐς 

ἰαϑοπι. Ὑἰὰς φηοιμοάο δογηνοπδι δυγμν ἰῃ σΟπῖ8- 
τίυπι νογις. ΠῚ πδιπαπὸ οὐππὶ ἀλθλμε ἱρϑὶ, αυρά 

οὐ πι}}}18 νου βαγοῖιΓ ; {ΠΠ6 σου γαγίι ργοίογι, ἱπάἸστηιπι 

Βομση 8' 6. 0} 6854 οἱ πὸ οἰπη 115 τϑγϑθίμ ̓  τς 

ἤθη ᾿υἀο 56 οἰ πΐης νασυϊ 6556 ΟἹ} 1105 ΘΠ - 

ἰλγοῖ,, 56ι} Γοιη δϑϑὰ ῃγΡΟΙριηπι, δὲ πουδϑαιίλιη,, δὲ 

116 Ἰαυἰθυ5 ἀἰσηληι. οί α πα νἀδνοίυν νοολῖος 

Ρυΐογα αἰϊεσγα, οὐ ἀἰσοιοῖ, Οκὶ πιαίς παϑέπί, νὰ 

ηοιποίῖο ἰδηΐδι ἢΠΠῶι],. απ {Π|05 ἱπογόραι δὲ αἰεὶ : 

Δ, Βαπίος, αἰδοῖ! γι οδ1, Μὶδοτὶ οτάϊαηι τοῖο, εἰ πὸπ 

ἑπουὶεῖμηι (Ο 66 6. 0). Πυς Δυΐοπν ἀἰοομ δὲ, Βογὶμίι- 

τάν! ἰσηυγαηαπὶ ἱροῖ5. ΝΠ ἶῸ νογίθ5. Θιδιμοῦγοι 
δοῦῖυ 5] 041}}}}Γ, ΠΟΙ) ἰγαίυ 8; ΔΟδὶῖ ; 56 Π6}}}} δι ϊπηυτη 

ἀοδροιεόγοηιϊ. ἡ δηγα πὶ ἀΐσογα ροίογαϊ : Νου οὐ- 

σἰίαι 185. φποιμοο μαναϊγιίοο ρμοσοαῖα ἀϊπ!δογὶπι ἴ 

ΟΟΥΡ05 6705 γα νογίαι Ὁ ΑἹ 1} Πογιιη ἀϊοῖ! : γεγυια 



Φρῦ 

οὐχ ἔχον πρόφασιν 45 εὔλογον, χαὶ ἐμπορία ἀναιδὴς, χαὶ 
ἁρπαγὴ σχῆμα ἔχουσα ἔννομον " ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν τούτων 
ἐπῃσχύνετο ." ὁ χαλέσας. Καὶ τί λέγω, εἰ τελώνην οὐχ 
ἐπῃτχύνετο, ὅπου γε οὐδὲ πόρνην γυναῖχα οὐ μόνον 
καλέσαι οὐχ ἐπῃσχύνθη, ἀλλὰ χαὶ φιλῆσαι τοὺς πόδα, 
αὐτοῦ καὶ βρέξαι τοῖς δάχρυσι παρεῖχεν αὐτῇ ; Καὶ 
γὰρ διὰ τοῦτο παραγέγονεν, οὐχ ἵνα σώματα θερα- 
πεύσῃ [248] μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ ψυχῆς χαχίαν ἰάπηται. 
Ὃ καὶ ἐπὶ τοῦ παραλυτιχοῦ πεποίηχε" καὶ δείξας 
σαφῶς, ὅτι δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, τότε ἐπὶ τοῦτον 
ἔρχεται, ἵνα μηχέτι θορυδῶνται τελώνην ὁρῶντες εἰς 
τὸν τῶν μαθητῶν ἐγχρινόμενον χορόν. Ὁ γὰρ χύριος ὧν 
λῦσαι τὰ πεπλημμελημένα πάντα, τί θαυμάζεις εἰ χαὶ 
τοῦτον ἀπόστολον ποιεῖ; ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ εἶδες τοῦ χαλέ- 
σαντος τὴν δύναμιν, οὕτω χαταμάνθανε χαὶ τοῦ χληθέν- 
τὸς τὴν ὑπαχοήν. Οὔτε γὰρ ἀντέτεινεν, οὐδὲ "5.3: ἀμτυ- 
σδητῶν εἶπε" Τί τοῦτο; ἄρα μὴ ἀπατηλῇ χλύσει ἐμὲ 
τὸν τοιοῦτον χαλεῖς; χαὶ γὰρ ἄχαιρος αὕτη πάλιν ἡ 
«απεινοφροσύνη " ἀλλ᾽ εὐθέως ὑπήχουσε, χαὶ οὐδὲ οἴχαδε 

ἀπελθεῖν ἠξίωσε, χαὶ τοῖς αὐτοῦ περὶ τούτου ᾽" χοινώ- 
σασθαι, ὥσπερ αὖν οὐδὲ οἱ ἁλιεῖς - ἀλλ᾽ ὄν τρόπον ἐχεῖ- 
νοι τὸ δίχτυον χαὶ τὸ πλοῖον χαὶ τὸν πατέρα, οὕτω χαὶ 
οὗτος τὴν τελωνείαν χαὶ τὸ χέρδος ἀφεὶς εἵπετο, παρ- 
επχευασμένην πρὸς ἅπαντα τὴν γνώμην ἐπιδειχνύμενος " 
καὶ πάντων ἀθρόως ἑαυτὸν ἀποῤῥηγνὺς τῶν βιωτιχῶν, 
ἐμαρτύρει «ὗ εὐχαιρίᾳ τοῦ χαλέσαντος διὰ τῆς ἀπηρ- 
τισμένης ὑπαχοῆς. Καὶ τί δήποτε, φησὶν, οὐχὶ καὶ περὶ 
τῶν ἄλλων εἶπεν ἡμῖν, πῶς χαὶ τίνα τρόπον ἐχλήθησαν, 
ἀλλὰ περὶ Πέτρου χαὶ Ἰαχώδον χαὶ Ἰωάννου χαὶ Φι- 
λίππου, περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐδαμοῦ ; Ὅτι οὗτοι μάλιστα 
ἦταν ἐν τοῖς ἀτόποις χαὶ ταπεινοῖς ἐπιτηδεύμασιν. Οὔτε 
Ὑὰρ τελωνείας τι χεῖρον, οὔτε ἁλείας εὐτελέστερον. Ὅτι 
δὲ χαὶ Φίλιππος τῶν σφόδρα ἀσήμων ἦν, ἀπὸ τῆς πα- 
τρίδος δῆλον. Διὰ τοῦτο τούτους μάλιστα ἡμῖν "" ἀναχη- 
ρύττουσι μετὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων, δηλοῦντες ὅτι χαὶ 
ἐν τοῖς λαμπροῖς τῶν διηγημάτων τούτοις πιστεύειν 
χρῆ. Οἱ γὰρ τῶν δοχούντων ἑπονειδίστων εἶναι μηδὲν 
αἱρούμενοι παραλιπεῖν, ἀλλὰ πρὸ τῶν ἄλλων ταῦτα 
μετὰ ἀχριδείοσς ἀναχηρύττοντες, καὶ ἐπὶ τοῦ Διδασχά- 
λου χαὶ ἐπὶ τῶν μαθητῶν, πῶς ἂν εἶεν ἐπὶ τῶν σεμνῶν 
Ὀποπτοι; χαὶ μάλιστα ὅταν σημεῖα μὲν πολλὰ χαὶ θαύ- 
μᾶτα "5 παρατρέχωσι, τὰ δὲ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ δοχοῦντα 
εἶναι ὀνείδη μετὰ ἀχριδείας βοῶσι“ χαὶ τῶν μαθητῶν 
τὰ ἐπιτηδεύματα χαὶ τὰ ἐλαττώματα, χαὶ τοῦ Διδασχά- 
λου τοὺς προγόνους τοὺς ἐπὶ ἀμαρτὴμάσι "5 βεδοημένους; 
λαμπρὰ ἐχχαλύπτωσι τῇ φωνῇ ; Ὅθεν δῆλον ὅτι πολὺν 
«ἧς ἀληθείας ἐποιοῦντο λόγον "7, καὶ οὐδὲν πρὸς χάριν, 
οὐδὲ πρὸς ἐπίδειξιν ἔγραφον. 

β΄. Καλέσας τοίνυν αὐτὸν, χαὶ τιμῇ μεγίστῃ τετίμηχε, 
τραπέζης αὐτῷ χοινωνήσας εὐθέως " ταύτῃ γὰρ αὐτὸν 
καὶ ὑπὲρ τῶν μελλόντων εὕελπιν ἐποίει" χαὶ εἰς πλείονα 
παῤῥησίαν ἣγεν ᾿. Οὐ γὰρ χρόνῳ μαχρῷ,, ἀλλ᾽ ἁθρόον 
ἰάσατο τὴν χαχίαν. Καὶ οὐχ αὐτῷ συνανάχειται μόνῳ 3, 
ἀλλὰ χαὶ ἑτέροις πολλοῖς " χαίτοι χαὶ τοῦτο ἐδόχει αὐτοῦ 
ἔγχλημα εἶναι, ὅτι οὐχ ἀπεσόδτσε τοὺς ἁμαρτωλούς, 
ΝΑλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο χρύπτουσιν, οἷα ὅ᾽ ἐπισχήπτειν ἐπι- 
χειροῦσι τοῖς παρ᾽ αὑτοῦ γινομένοις. Συνέρχονται δὲ οἵ 
τελῶναι ὡς πρὸς ὁμότεχνον' ἐγχκαλλωπιζόμενος γὰρ [519] 
«τῇ εἰσόδῳ τῇ τοῦ Χριστοῦ, πάντας αὐτοὺς συνεχάλεσε. Καὶ 

γὰρ πᾶν εἶδος θεραπείας ὁ Χριστὸς ἐκχίνες, χαὶ οὐχὶ 
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διαλεγόμενος μόνον, οὐδὲ θεραπεύων, οὐδὲ ἐλέγχων τοὺς 
ἐχθροὺς, ἀλλὰ καὶ ἀριστῶν διώρθον πολλοὺς τῶν χαχῶς 
διαχειμένων " διὰ τούτων διδάσχων ἡμᾶς, ὅτι πᾶς καιρὸς 
χαὶ πᾶν ἔργον δύναται παρέχειν ἡμῖν τὴν δ᾽ ὠφέλειαν. 
Καίτοιγε τὰ παραχείμενα τότε ἐξ ἀδιχίας ἣν χαὶ πλΞον- 
εξίας " ἀλλ᾽ οὐ παρῃτήσατο ὁ Χριστὸς αὐτῶν μετασχεῖν, 
ἐπειξζὴ μέγα τὸ χέρδος ἐντεῦθεν ἔμελλε γίνεσθαι, ἀλλὰ 
χαὶ ὁμορόςιος χαὶ ὁμοτράπεζος γίνεται τοῖς τοιαῦτα "3.3 
πεπλημμεληχόσι. Τοιοῦτος δ᾽ γὰρ ὁ ἰατρός " ἂν μὴ 
ἀνάσχηται τῆς σηπεδόνος τῶν χαμνόντων, οὐχ ἀπαλλάτ- 
τει τῇς ἀῤῥωστίας αὐτούς, Καίτοιγε πονηρὰν ἐντεῦθεν 
ἕλαόε δόξαν, καὶ τῷ μετ᾽ αὐτοῦ φαγεῖν, χαὶ τῷ ἐν τῇ 
οἰχίᾳ τῇ ἐχείνου, χαὶ τῷ μετὰ πολλῶν τελωνῶν. Ὅρα 
γοῦν ὃ) αὐτοὺς τοῦτο ὀνειδίζοντας" Ἰδοὺ ἄγθρωπος φάγος 
χαὶ οἱγοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτω.ῶν. 
᾿Αχουέτωσαν ὅσοι μεγάλην ἐπὶ νηστείᾳ δόξαν ἑαυτοῖς 
περιτιθέναι σπουδάζουσιν, καὶ ἐννοείτωσαν ὅςι ὁ Δεσπό- 
τῆς ἡμῶν φάγος χαὶ οἰνοπότης ἐχλήθη, χαὶ οὐχ ἠσχύνετο, 
ἀλλὰ πάντων ὑπερεώρα τούτων, ἵνα τὸ προχείμενον 
ἀνύσῃ "ὅπερ οὖν ̓ χαὶ ἐγένετο. Καὶ γὰρ καὶ μετεδάλετο 
ὁ τελώνης, χαὶ βελτίων οὕτως ἐγένετο. Καὶ ἵνα μάθῃς, 
ὅτι μέγα τοῦτο ἤνυσε τὸ χοινωνῇσαι αὐτῷ τῆς τραπέζης, 
ἄκουσον τί φησιν ὁ Ζαχχαῖος, ἕτερος πάλιν τελώνης. 
Ἐπειδὴ γὰρ ἤχουσε τοῦ Χριττοῦ λέγοντος, Σήμερον ἐν 
τῷ οἵἴχῳ σου δεῖ μὲ μεῖγαι, ὑπὸ τῆς ἡδονῆς πτερω» 
θεὶς, Τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μοι 3 δίδωμι πτω" 
χοῖς, φησὶ, καὶ εἴ τιγός τι ἐσυχοφάντησα, ἀπο- 
δίδωμι τετραπιϊιοῦν 3. Καὶ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς 
φησι ’“ Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο. 
Οὕτω διὰ πάντων ἕνεστι παιδεύειν. Καὶ πῶς ὁ Παῦλος» 

φησὶ, χελεύει, ἐάν τις, ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος, ἢ 
πόρνος, ἣ πιλεογέκτης, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν; 
Μάλιστα μὲν ᾽ οὔπω δῆλον, εἰ χαὶ διδασχάλοις ταῦτα 

παραινεῖ, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἀδελφοῖς μόνοις. Ἔπειτα, οὗτοι 

οὕπω τῶν ἀπηρτισμένων ἦσαν, οὐδὲ "5 ἀδελφῶν γεγενη- 
μένων. Πρὸς δὲ τούτοις ὁ Παῦλος χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς γε- 

γενημένους τότε ἀποστρέφεσθαι χελεύει, ὅταν ἐπιμένω- 
σιν΄ οὗτοι δὲ ἧσαν παυσάμενοι λοιπὸν καὶ μεταδαλόμενοι. 
᾿Αλλ οὐδὲν τούτων τοὺς Φαρισαίους ἐνέτρεψεν, ἀλλ 
ἐγχαλοῦσι τοῖς μαθηταῖς λέγοντες" Διατί μετὰ τελωνῶν "" 
καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίδι ὁ διδάσκαιλος ὑμῶν ; Καὶ ὅταν 
μὲν αὐτοὶ "" δοχῶσιν ἁμαρτάνειν, αὐτῷ ἐντυγχάνουσι 

λέγοντες" Ἰδυὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐχ ἔξ- 

ἐστι ποιεῖν ἐν σαδδάτῳ" ἐνταῦθα δὲ πρὸς αὐτοὺς αὐτὸν 

διαδάλλουσιν. ἽΔπερ πάντα χαχουργούντων ἦν καὶ βου- 

λομένων ἀποῤῥῆξαι τοῦ διδασχάλου τὸν χορὸν τῶν μαθη- 

τῶν. Τί οὖν ἡ ἄπειρος σοφία ; Οὐ χρείαν ἔχουσι, φησὶν, 

οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀ.1.1" οἱ καχῶς ἔχοντες. Ὅρα 

πῶς αὐτῶν εἰς τοὐναντίον περιάτρεψε τὸν [509] λόγον. 
Ἐχεῖνοι μὲν γὰρ ἔγχλημα ἑποιοῦντο τὸ συγγίνεσθαι 

αὐτὸν τούτοις " αὐτὸς δὲ τοὐναντίον φησὶν, ὅτι τὸ μὴ 

συγγίνεσθαι ἀνάξιον αὐτοῦ χαὶ τῆς αὐτοῦ φιλανθρωπίας" 

καὶ οὐ μόνον ἐγχλήματος ἐχτὴς τὸ τοὺς τοιούτους διορ- 

θοῦν, ἀλλὰ προηγούμενον χαὶ ἀναγχαῖον καὶ μυρίων 

ἄξιον ἐπαίνων. Εἶτα, ἵνα μὴ δόξῃ χαταισχύνειν τοὺς. 

κληθέντα; τῷ λέγειν, οἱ κακῶς ἔχοντες, ὅρα πῶς αὐτὰ 

παραμυθεῖται πάλιν, ἐπιτιμῶν αὐτοῖς καὶ λέγων " Πο- 

ρδυθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν, “Ε.λεον θέλω, χαὶ οὐ: 

θυσίαν. Τοῦτο δὲ ἔλεγε, τὴν τῶν Γραφῶν ἄγνοιαν αὐτοῖς. 
ὀνειδίζων. Διὸ καὶ πληχτιχώτερον κέχρηται τῷ λόγῷ» 
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οὐχὶ αὐτὸς ὀργιφόμενος " μὴ γένοιτο' ἀλλ᾽ ὥστε ἐχείνους 
μὴ ἐξαπορηθήῆναι. Καίτοιγε ἐδύνατο εἰπεῖν " ()ὺχ ἐνενοή- 
σατε, πῶς ἕλυσα τὰς ἁμαρτίας τοῦ παραλυτιχοῦ ; πῶς 
τὸ σῶμα ἔσφιγξα: ᾿Αλλ᾽ οὐ λέγει τούτων οὐδέν “ ἀλλ᾽ 
ἀπὸ τῶν χοινῶν λογισμῶν πρῶτον αὐτοῖς διαλέγεται, χαὶ 

τότΞ ἀπὸ τῶν Γραφῶν. Εἰπὼν γὰρ, Οὐ χρείαν ἔχουσιν 
οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀ.1.1": οἱ κακῶς ἔχοντες, χαὶ 
λανθανόντως δείξας ἑαυτὸν ὄντα τὸν ἰατρὸν, τότε εἶπε" 

Πορευθέντες μάθετε τί ἐστιν, Ἔ ἰεον θέλω καὶ οὐ θυ- 
σίαν. Οὕτω χαὶ ὁ Παῦλος ποι:ῖ. Πρότερον "" ἀπὸ τῶν 
χοινῶν παραδειγμάτων τὸν λόγον χατασχευάσας, χαὶ 
εἰπὼν " Τίς ποιμαίγει ποίμνην, καὶ ἐκ τοῦ γάμακτος 
αὑτῆς "" οὐχ ἐσθίει; τότε χαὶ τὰς Γραφὰς ἐπήγαγε λέ- 
γῶν ᾿" Ἐν γὰρ τῷ νόμῳ Μωῦσέως γέγραπται, Οὐ φι- 
μώσεις βοῦν ἀιοῶντα - χαὶ πάλιν, Οὕτως ὁ Κύριος 
διέταξε τοῖς τὸ Εὐαγγέλιον καταγγέ.ιλουσιν "5, ἐκ 
τοῦ Εὐαγγε.ϊίου ζῇν. Πρὸς δὲ τοὺς μαθητὰς οὐχ οὕτως" 
ἀλλὰ τῶν σημείων ἀναμιμνήσχει οὕτω λέγων " Οὕπω 
μρημογεύετε τοὺς πόέγτε ἄρτους τῶν πενταχισχι- 
«ων, καὶ πύσους κοςρίγους ἐάδετε; 

γ΄. ᾿Αλλ᾽ οὐ πρὸς τούτους οὕτως ᾿ ἀλλὰ τῆς ἀπθενείας 

ἀναμιμνήσχει τῆς χοινῇς, χαὶ δείχνυσι καὶ αὐτοὺς ὄντας 
κῶν ἀσθενούντων, οἴγε οὐδὲ τὰ; Γραφὰς ἤδεσαν, χαὶ 
πάσης τῆς λοιπῆς ἀμελοῦντες ἀρετῆς, ἐν ταῖς θυσίαις 
τὸ πᾶν ἐτίθεντο ᾿ ὃ καὶ σφόδρα αὐτοὺς "" αἰνιττόμενος, 

τὸ διὰ τῶν προφητῶν πάντων εἰρημένον ἐν βραχεῖ τίθησι, 
λέγων " Μάυνετε τί ἐστιν, "Ε ἴδον θέλω, καὶ οὐ θυσίων. 
Διὰ γὰρ τούτων δείχνυσιν οὐχ αὐτὸν ὄντα τὸν παρανο- 
μοῦντα, ἀλλ᾽ ἐχείνους ᾿ ὡσανεὶ ἔλεγε " Τίνος ἕνεχεν 
ἐγχαλεῖτέ μοι ; ὅτι ἀμαοτωλοὺς διορθοῦμαι; Οὐκοῦν χαὶ 
τῷ Πατρὶ " τοῦτο ἐγχαλέσετε. Ὅπερ οὖν χαὶ ἀλλαχοῦ 
τοῦτο χατλσχευάξζων ἔλεγεν’ Ὁ Πατὴρ μου ἕως ἄρτι 
ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι " χαὶ ἐνταῦθα πάλιν " 
Μμορευθέντες μάθετε τί ἐστιν, “Ε.1εον θέλω, καὶ οὐ 
θυσίων. “Ὥσπερ γὰρ ἐχεῖνος τοῦτο βούλεται, φησὶν, 
οὕτω χαὶ ἐγώ. Ὁρᾷς πῶς ἐχεῖνα μὲν περιττὰ, ταῦτα δὲ 
ἀναγχαΐα; Οὐδὲ γὰρ εἷπεν, ΓἜλεον θέλω καὶ θυσίαν, ἀλλ᾽, 
"βίλεον θέλω, καὶ οὐ θυσίαν. Τὸ μὲν γὰρ ἐνέχρινε, τὸ 
δὲ ἐξέδαλε" χαὶ ἀπέδειξεν οὐ μόνον οὐ χεχωλυμένον 
ὅπερ ἐνεχάλουν, ἀλλὰ χαὶ [55] νενομοθετημένον, χαὶ 
μᾶλλον "5 τῇ; θυσίας - χαὶ τὴν Παλαιὰν αὐτὴν εἰσάγει 
συνῳδὰ αὐτῷ "" φθεγγομένην χαὶ νομοθετοῦσαν. Καθαψά- 
μένος τοίνυν αὐτῶν χαὶ ἀπὸ τῶν χοινῶν ὑποδειγμάτων, 
χαὶ ἀπὸ τῶν Γραφῶν, ἐπάγει πάλιν 5. Οὐχ ἤϊυον κα- 
᾿Ἰέσαι δικαίους, ἀλλ' ἁμωρτω.οὺς εἰς μετάγοιαν. 
Ταῦτα δὲ εἰρωνευόμενος πρὸς αὐτοὺς λέγει δ', ὡς ὅταν 
λέγῃ " ᾿Ιδοὺ ᾿Αδὰμ γέγογεν ὡς εἰς ἐξ ἡμῶν " χαὶ 
πάλιν " Ἐὰν πειγάσω, οὗ μή σοι εἴπω. Ὅτι γὰρ 
οὐδεὶς δίκαιος ἣν ἐπὶ τῆς γῆς, Παῦλος ἐδήλωσεν εἰ- 
πὼν Πάντες γὰρ ἥμαρτον, καὶ ὑστεροῦντωι εῆς 
δόξης τοῦ Θεοῦ. ἴοῦτο 5 ὃὲ χαὶ ἐχείνους παρεμυθή- 
σατο τοὺς χεχλημένους. Τοτοῦτον δ᾽ γὰρ ἀπέχω, φησὶ, 
τοῦ βδελύξασθαι ἀμαρτιυλοὺς, ὅτι χαὶ δι᾽ αὐτοὺς παρα- 
Ὑένονα μόνους. Εἶτα, ἵνα μὴ ὑπτιωτέρους ἐργάσηται, 
εἰπὼν ἁμαρτω.1οὺς. οὐχ ἐσίγησεν, ἀλλὰ προσέθηχεν, εἰς 
μετάνοιαν. Οὐ γὰρ ὥστε ἁμαρτωλοὺς μεῖναι παρεγε- 
νόμην, ἀλλ᾽ ὥστε μεταύαλέσθαι χαὶ γενέσθαι βελτίους. 

Ἐπεὶ οὖν πάντολεν ἑἐπεστόμισςο, χαὶ ἀπὸ τῶν δ᾽ Γρα- 
φῶν, χαὶ ἀπὸ τῆ: τῶν πραγμάτων ἀχολουθίας, χαὶ οὐ- 
δλυν ἔσχον εἰπεῖν, ὑπεύθυνοι τοῖς ἐγχλήμασι φανέντες "5, 
οἷς ἐπήγαγον αὐτῷ, καὶ ἐναντίοι τῷ νόμῳ χαὶ τῇ Παλα!ᾷ, 
ἀφέντες αὑτὸν, πάλιν ἐπὶ τοὺς μαθητὰς τὸ ἔγχλημα 
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μεταφέρουσι Καὶ ὁ μὲν Λουχᾶς φησιν, ὅτι οἱ Φαρισαῖοι 
εἶπον " οὗτος δὲ, ὅτι οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου" εἰχὸς δὲ χαὶ 
ἀμφοτέρους ταῦτα εἰρηχέναι. ἙἘξαπορηθέντες γὰρ ἔχεί- 
νους, ὡς εἰχὸς, μεθ᾽ ἑαυτῶν λαμόάνουσιν, ὅπερ χαὶ ἐπὶ 
τὧν Ἡρωδιανῶν ὕστερον ἐποίησαν. Καὶ γὰρ ζηλοτύπως 
ἀεὶ πρὸς αὐτὸν εἶχον οἱ Ἰωάννου μαθηταὶ, καὶ ἀπεναν- 
τίας αὑτῷ διελέγοντο " τότε μόνον ταπεινωθέντες, ὅτε ἐν 

ἀρχῇ τὸ δεσμωτήριον ᾧχησεν Ἰωάννης. Ἐλθόντες γοῦν 
κότε ἀνήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ - μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ τὴν 
προτέραν ἐπανῆλθον βασχανίαν. Τί οὖν φασι δ΄; Διατί 
ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γηστεύομεν πο.ι.1ὰ. οἱ δὲ 
μαθηταί σου οὗ γηστεύουσι ; Τοῦτό ἐστι τὸ νόσημα, ὃ 

πάλαι ἐξέχοπτεν ὁ Χριστὸς, λέγων " “Ὅταν νηστεύῃς. 
ἀλειψαί 5 σου τὴν κεαιϊὴν, καὶ τὸ πρόσωπόν σου 
γίψαι, τὰ ἐξ αὐτοῦ τιχτόμενα χαχὰ προειδώς, ᾿Αλλ᾽ 
οὐδὲ τούτοις ἐπιτιμᾷ, οὐδὲ λέγει - Ὧ χενόδοξοι χαὶ 
περιττοί “ ἀλλὰ μετὰ ἐπιειχείας αὑτοῖς ἀπάσης διαλέ- 
γεται, λέγων " Οὐ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ γυμφῶγνος 
γηστεύειν, ἕως ἂν μετ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος ἐστίν 83. 

Ὅτε μὲν γὰρ ὑπὲρ ἑτέρων δ᾽ ὁ λόγος ἦν, τῶν τελωνῶν 
λέγω, ἵνα αὑτῶν παραμυθήσηται πληγεῖσαν τὴν Ψυχὴν, 
σφοδρότερον ἐπετίμησε τοῖς ὀνειδίσασιν " ἔνθα δὲ αὐτὸ» 
χαὶ ποὺς μαθητὰς ἔσχωπτον, μετὰ ἐπιΞξιχκείας ἀπάσης 
ποιεῖται τὴν ἀπάντησιν. Ὃ δὲ λέγουσι, τοιοῦτόν ἐστιν" 
Ἔστω, σὺ, φητῖν, ὡς ἰατρὸς ταῦτα ποιεῖς " τί καὶ οἵ 
μαθηταὶ τὸ νηστεύειν ἀφέντες ταῖς τοιαύταις τραπέζαι; 
προσέχουσιν; Εἶτα ἵνα μείζω ποιήσωσι τὴν χατηγορίαν, 
πρώτους ἑαυτοὺς τιθέλσι, καὶ τότε τοὺς Φαρισαίους, τῇ 

συγχρίσει τὸ ἔγχλημα αὐξῆσαι βουλόμενοι, Καὶ γὰρ καὶ 
ἡμεῖς, φησὶ, [222] χαὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά. 
Καὶ γὰρ δνήστευον, οἱ μὲν παρὰ Ἰωάννου μαθόντες, εἱ 
δὲ ἀπὸ τοῦ νύμου- ὥσπερ οὖν χαὶ ὁ Φαρισαῖος ἔλεγε" Νη- 
στεύω δὶς τῆς ἑδδομιάδος. Τί οὖν φησιν 4.5 ὁ Ἰησοῦς, 
Δὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ γυμφρῶνος νηστεύειν, ἐν" 
ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος , Πρότερον μὲν 
ἰατρὸν ἑχυτὺν ἐχάλεσεν, ἐνταῦθα δὲ νυμφίον, τὰ ἀπόῤ- 
ῥητα μυστήρια διὰ τῶν ὀνομάτων τούτων ἀποχα- 
λύπτων 45, Καίτοιγε ἐνῆν πληχτιχώτερον πρὸς αὑτοὺς 
εἰπεῖν, ὅτι Οὐχ ἐστὲ τούτων χύριοι ὑμεῖς, ὥστε τοιαῦτα 
νομοθετεῖν. Τί γὰρ ὄφελος τῆς νηστείας, ὅταν πονηρίας 
ἢ γέμουσα ἡἣ διάνοια ; ὅταν ἑτέροις ἐγχαλῆτε - ὅταν 
χαταχρίνητε, δοχοὺς περιφέροντες ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν, 
χαὶ πρὸς ἐπίδειξιν πάντα ποιῆτε ; Πρὸ γὰρ τούτων 
ἁπάντων χενοδοξίαν ἐχθάλλειν ἐχρῆν, «χὶ τὰ ἄλλα χατ- 
ορθοῦν ἅπαντα, ἀγάπην, πραότητα, φιλαδελφίαν. ᾿Αλλ᾽ 
οὐδὲν τούτων φησὶν, ἀλλὰ μετ᾽ ἐπιειχείας ἀπάσης " Οὗ 

δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ γυμφῶγος γηστεύειν, ἐφ᾽ ὅσον 

ιι4τ᾿ αὐτῶν ἐστιν ὁ γυμρφίος " ἀναμιμνήσχων αὑτοὺς 

τῶν Ἰωάννον ῥημάτων, δι᾽ ὧν ἔλεγεν. Ὁ ἔχων τὴν 
γύμφρην γυμφίος ἐστίν" ὁ δὲ φίλος τοῦ γυμφξίου, ὃ 
ἑστηχὼς καὶ ἀκούων αὑτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν 
φωνὴν τοῦ νυμφίου. Ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστι " Χαρᾶς 
ὁ παρὼν χαιρὸς χαὶ εὐφροσύνης " μὴ τοίνυν ἐπείσαγςε 
τὰ σχυθρωπά. Καὶ γὰρ σχυθρωπὸν ἡ νηστεία, οὗ τῇ 
φύσει, ἀλλ᾽ ἐχείνοις τοῖς ἀσθενέστερον ἔτι διαχειμένοις " 
ὡς τοῖς γε φιλοσοφεῖν ἐθέλουσι χαὶ σφόδρα ᾿δὺ τὸ πρᾶγ- 

μα χαὶ ποθεινόν, “Ὥσπερ γὰρ τοῦ σώματος ὑγιαίνοντος, 

πολλὴ ἡ εὐφροσύνη" οὕτω τῆς ψυχῆς εὖ διαχειμένης. 
μείζων ἣ ἡδονή. ᾿Αλλὰ πρὸς τὴν ὑπόνοιαν ἐχείνων ταῦτά 
φησιν. Οὕτω χαὶ Ἡπαΐας περὶ αὐτῆς διαλεγόμενος, τα- 

πείνωσιν ψυχῆς αὐτὴν χαλεῖ, χαὶ Μωῦσῆς δὲ ὁμοίως, 

δὲ τοὺς τὸ Εὐ. χατσῳ᾽ γέλλοντας Α. Ε΄. 
ἐν αὐτῷ] τούτων Εκἰι. 59 πάλιν) 
δ᾽ τῶν (6651 ἴν σὐάιϊ. ρτγρῖον Ε' 

41 ἄλειψον Ὦ. ἄλειψε ὦ. 89 ἕως ἂν 
δ᾽ ἑτέρων διἰά. αὑτῷ Α. ὅαν. ὁ δληῖς λόγας οἴ 

" ἐχχαλύπτων] εἴ Ρ. Ρ. ἐπιπληκχτιχώτερον ΕΔ. 

Ἰοσούτῳ Β. 
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ἃ φοιμπηπηίδυς ταιοοι εἰ ῖ5. ΠΠ105 Ἀσσνοτ" ργιθυμη, Εἰ 

μοβίοα ἃ ϑογίριυνί5. μη ἀἰχίδβοι οὐ, ΝΟΗ 681 ομιι8 

ταιονδης πιραϊειις,, «οὐ πιαἱς πιιϑονιϑιις,, οἱ 86 ῃ8}ΠῚ 

δι86 μιο ϊουηι δυο δον ἀοο  Γασδοί ς {π|Π0 εαἰκὶι,, 

Εμηιεε, αἰδεὶο τ ἀδί., ] ἰδοτὶοταϊαπι υοίο, οἱ ποη 

δποτὶ βεΐμηι. ος εἰ Ρηυ 085 [ΔΕἷ1. ὑγῖῸ ὀπἶτ ἃ ΘΙ 1}11- 

εἶθι5. Ὄχι} 5 δἰ γϑας : (μὲ ραδοὶ! ΟΥΕΘΟΝΙ, Εἰ ἐτ 

ἰαοίε ὁ)ιι6 ποι εσπιοαϊι (1. (ογ. ϑ. 1) 1 ἀπ ΘΟ ριυ Γ5 

᾿ϑἀποῖι, οἱ αἷϊ τ Πὲ ἰρρο παπιημ Μου δὶς δοτίρίμ ἐδέ, 

Νοι αἰἰἱρειϑὶς οα νουὶ ἰγ εγώ (Ἰώ. υ.9. ὕθ δαὶ. 40. 4): 

δοὸτα βίη, δὲς δονοΐνια σον δι 1, αἱ φαὶ ουπη (αἰ ιηι 

απηπίϊαπι, ἐς δυαπφείϊο υἱναμὶ (1. ον. 9. 14). Δά 

αἰδοίρυ!ο8. δα θη πο δἷς : 56} 58} 5118 ἰ Θι ΓΔ) 

τοὐποὶι ᾿ὺς ρΔοῖο : Νοη πιθηιη διεὶς φεΐη ας ΡανΝ, εἶ 

Ποπιΐνιιι σμΐπχιθ πα ἐπι, εἰ σοὶ ἐορἰιϊος ευἰεῳ οἷ 

(απ. 16. 9}} 

5. ϑοὰ πὸ [ἃ 56 φογὶί οὐπι ν{ 5 : νΘΓῸΠΊ Ο0Π|- 

ολπμϑιὴ ἱμανν αῖοπι σοπιμοηιοταί, οδίθ 0 ἴμ505 

οἰϊλπν ὁχ {ΠΡ ΠΊΟΓΟΙΠῚ ΠΠΠΙΘΓΟ 6556, {| πος ΘΟΓΙ ΘΙ ΠΓᾺΒ 

δαίευλα!.:, δὲ οπιποιν νἱνοη ΘΒ! βοη65., ἢ 88- 

οὐἠἰοῖ 5 το. οομπδιθονιηῖ : αι! βυθ!πἀοδ:5 

ἦρ86, ἰὰ φιοὰ ἃ ργορίνο 5. ΟΥμ1}00}5 ἀϊσῖυπι Πιογαὶ, 

Ραποἰβ γοίογι θΐσειβ : δίϑοο απ ὁδὶ, ΜΙ ἱδοτϊοογαάϊῶμι 

τοίο, εἰ ποη δαοτὶ Πείμηι (0466 0. 6). ἰδ οηΐτ Οδἴοα Π|, 

ποι 86 ἰῃΐ 6 ἄσογα, βο ᾿ῃ505 ; ἃς 5 ἀἴσογοι, (ἡ τος 

οὐδ: εἰ5 τηο 7 81. 18 ρασοηίογας διθινίο ὕ Εὐσο ΟἹ Δ - 

ἐφ πον πδὺ ((6 ΓΘ δΔοσυπ}}}}8. θΘυυά 6δἱ( δ᾽ μὲ 

ολάδιι ππρηία ἀΐςαυαί : Ῥαΐθῦ πιοῖδ πιό4ι6 πιοάυ ορεγα- 

μγ, οἰ ἐ0 ογρεγον (1: αι. ὅ. 11): οἱ 0 ΓΙΓΒΘΠΗΙ : 

Επιπίες αϊδεῖι6 φιϊά 681, Ἡ ἱεοτιογιαμι τοίο,, Θἱ πῸΗ 8ι- 

εγὶ βείμηι. ()υδηνΝἀπιοάπ δε ΐπὶ ἰοο ΠΠ6 να}, βἷς οἱ 

ορο. Υἱ ἰον᾿ φαοπηοάο {Πα αιή θην 51}  }ΠῊΔ βίη, [Ὡς 

γογο ποραρϑαγία Ὁ Νοῆηθ6 δα Οἰχη!, ΜΠ δου Ἰοογά δι 

νοΪο οἱ βαογίΠοίιηι . βαιὶ, ΜΠ δογὶοογ ἴηι τοῖο, οἰ ποὴ 

ἐποτὶ βεῖμηι. ΑἸΙΟγατη δε ΐπι ΘΟΠΊργο αν, ΔΙΊΘΡΠΠΊ Γὸς 

ργορανὶ ; ἀσιποιδίγανίαυς 4 απο ΟΥ̓ παῖ Δ μΓῸΓ 

πη του ποη νοι, 861 οἰΐμην ἰθσ6 γα ρίυπι 

0556, πλαῖθ. Πυληη Βλον οἷ : ἰρβαπηθ ἰαραπὶ νὸ- 

ἀὐγόν ἐπ ποὶς [ἷν συηϑοηδ ἰοαιοηαπι οἱ ργιβοίμιθιν- 

6). ΠΠ105 46 ρογπι γί βο 5. οἱ οχ ΘομΠΙ 0} }}}}8 

Ἔχοιηρ|15, οἱ οχ ϑογίριμγῖβ, δ οἷς : ΝΌΗ ϑοπὶ ϑυσηγα 

ἤκιβιος, 864] γμερσιίοτοδ πὰ μωπἰἐπίίαμι. Δ νογῸ ἰγοηΐο8 

Ἰοηινήίυγ, αἱ οαπὶ ἀΐοῖς : Βοος Αὐαηὶ [ποῖπ|8 68, δἷοιιί 

μοι18. ὁ ποϑὶβ (ὁπ. ὅ. 33); ἃ6 Τυγβί, δὲ ἐδιγίογος 

μ0} αἴσαμι εἰδὶ (Ῥεαὶ. 49. 132). Θυοά δον ΐ π.}}5 ὁδοί 

Ἰυσίυς ἴν ἰαγγα, Ῥαι]5 ἀοοαγαν 15 να γὈ 8 : Θμ πὸ 

επΐηι ρεσοαυδγιί,, οἱ ὁρϑη! φίοτία εἰ (Ποηι. ὅ. 35). 

οἰΐαην οἷ 4} νοοδιΐ δι σοη οἰ διοηΐ ογαΐ. ΤμΠ1}1) 

Δῦδϑὶ, ἰηηΐι, τ ροσουῖογος ΔΡΟΠ δ οη] Βα ολν τ΄. 

εἱ δὐἴατα ργορίον {Π|05 ἸΔἴυπὶ δάναπογιπι Βοϊηι ὸ, Π6 

"105. βυρίπυβ γοάδναι, οὐπῈ μΘΟΘμΟΓΕ5 ΠΙΘΠΊΟΓΑΨΙΙ., 

πο ἦλπὶ [ΔοΗ{}, 566 δ) υεἶϊ, Δά ραπθπίὶαπι. Νοιι ὀινῖν 

ἰάδο δάνομ τἋ {{Π| ροσοδίογοβ πιπογοπῖ, 566 Νἱ 1η1|- 

ἰαγοπίυγ οἱ υοἰΐογοα δνδάδγοηϊ. ὕππὶ διθη ἰΠογα} 

ΟΥΆ δΓΟΓΘ115 Οἰλυ5556ι, ἐπ οχ ΘογρΠΓῖδ, {πὶ ἐχ ἰρ5ἃ 

γογιηι δαγίθ, οἵ ἷ}} αἱτγα ἀΐσογὸ ροββοῦῖ,, σιο ἱρϑὶ 

τὶ αγι αὐ θυ5 οὔποχὶ ργουαγθυίαγ, 40" 1ρ51 ΟὈ Ομ, 

Ἰπβηρογήπο ἰοσὶ νοίθγι δἀνογβδιηι 8, {Π|10 Ὠ}͵550, ἴῃ α]- 

δείμα!ος ογίτσοι ἀγἈπβίδγιηι, [065 ((ερ. ὅ. τ. δ) υΐ- 

γπῇ ΙΝ ΜΛΤΤΙΞΌΝ ΠΟΝΠ,. ΧΧΧ, αἱ. ΧΧΧΙ. “(Ὁ 

ὀσιη αἷς ΡΠ ανίβιθος μος (ἰχίδεο, δι τς νόγο, ἀἰποὶ- 

γ105 δολινηἷβ : γοΓ βία ἀθΐθι 51 ἰμθς υἱγοβῆιιθ 

ἀἰχίβεο, αἰ οεΐην }} ἰπ ἀὐο νΟγβάγοθιΓ, νογί δὶ - 

ΠΝ ΠΡ αἱ ἢΠ|05 866 ΠΊ ἀϑλι ρϑόγυ!}, φηρ Οἱ εὐ 

ογνοσαιὶδ ροβίοι Γποογηῖ, [νι θαι! ΘΠΪ"} ΒΟΙΡΟΓ 
(μπεΐκῖο Τοση 5 (ἰβοῖ μη} }, οἋ σομτγα πὲ ρα!" θαμι; 

της ἀδυν αν Π ογὺθ οἴοοι!, οὐ δοι 05. ἢ Γγ- 

σΟΓΟ {γι5118 651. Νῖν της 14 νοπογι πυ ΠΔτπι 

26δβιι Οἰνγίκιο ς ροβίοα γογο ἴῃ ρυϊογοπὶ Γι δῖμ. ἰπνὶ- 

ἀΐληι δυιηΐ γονογϑοὶ. Οὐ ἰφίτυν εἰ ἀἰσπη.}1 4. θναγε πος 

εἰ Ῥιιαγὶφοοὶ πν τινι Ἰο)παπιμδ : αἰεὶ ρει δ τὑογο τμὶ πολ 

))υκαμηιῦ Πὶς ποῦ 65., αι οπὶ οἷδε αἰ ϑοϊάοναι ΟἹ - 

δίι οἴη αἷς: ὑπο }ο)παυοτῖδ, μη θὺ σαρμα μηνὶ. οἰ [πσἰθρὶ 

ἱμαηὶ ἰαυα (ΔΙ {|ι. Ὁ. 11) ον μγθνοῖγΓοῖ οἃ σι: ἴθ 

ῃϑϑυϊ γα δγαν ἢλλ 1. 560 [05 Πὰ πολι ἰπογδραῖ, θ.Ὸ 

ἀἰχὶι : Ουλιο σἰογῖα σα μία], οἱ ΠΗ} 5 μον 65} 50 οὐμ 

ομηπὶ πα ηϑθοίμ 6 ἔπ 05 110 ἀΐοθη5. 1 δ. ΝΌΟΝ })}08- 

διιπί β[1ϊ δροπεοὶ )ο)μπανο, φιιαηιάδι σιμη {{{18 οδὶ ἐροιδηα. 

Θυδαίο οπὶπιργὺ 21{15 απο θα! αν, ὈΓῸ ρηΠ}} 1 8115 ποιι- 

μ6, ὯΓ ΘΟΓΙΠῚ ἈΠΠΠΠῸ5. νυ ΠΟΓαΙῸ5 δυϊαγοίυγ, ΟΧ μΓὺ-» 

υυδηίος. νϑιοιμθ 8. ἱπογορανὶ: συπν ἀαΐσην ᾿ρδαμι 

οἱ ἰδεῖ μη! ὀγροθδηΐ, οἴ οὐ πὶ πιαπεος 065 

ουγγὶι ᾿ρ515. Ουο4 δυίοην ἴοι 1] ᾿νε] υϑι οὐ! ὁδὶ : 

Ενκιο, (εν πἰρυία πποάίουν ἰος [ΔΟ]Ὰ5. 2 564] ΟἿ ἀἸβοιριῖ 

υὐἱ, πιΐδδο, ἠἸωμπίο, υ)ακην ! πνοι 58 ἀσομηνμιηι ὃ 

θείμαδ αἱ τπα]όγοῦι φοοηβατομθι ΤΔΘΟΓΟΝΙ, 56 θΥἼμε}5 

ρον, ροξίοληθο ριΠαγίπ" 058, σοι ρα ται! να γ 6} 165 

οὐἴν θη δυσογὸ ; 81} Εἰ ποβ, ἰναμίπμ, εἰ ῬΠατίναὶ 

νἱμἐτμπὶ 6) αιαιμιιδ. ΝΑπν ἠο θμΆΡΆΝ., ΠΠ Δ δόλιο 

᾿Ποἰοοι, εἰ νοσο ἃ ἰορα; ᾳυοιμαάπνούιν ἰἰ6η] Ῥ᾽ ἈΓΙΒα 15 

ἀϊοιθαι : Φεῥωπο δὲς ὧι Ποναοπιαάα. (γυἱα ἰφίταν ἀεὶ 

]ονὺ5 1 Δδίμμν ροξδιμί βι ἡ δρονδὶ ἠεγμΝαγέ, φιιαιμάμι 

ἐμηὶ ἡ{ΠΠῸ ὁκι τροπδμδ ( 1κἰς. 18. 12.}} Ργίμιο αἰήίοιη 

6686 τηρύϊουμ νοσανΐὶ, ᾿ἴο το γῸ Βροηδιπι, ΒΘ ΟΓΘΙΆ μὲ γ- 

βιουΐα ρῸγ 'κθῸ πορϑΐ ΓΟνΕΙΔῊ5 ; ΠΒΆΠΙΠΠ.}}) βΟΙΟΓΩΙ 

ἰΠὺς δογίας τοίϑ!!οτο ἀΐἰοθης : ἦ05 ποη ἐμ} [15 ποῖ" 

τἰτιθαν ᾿η)σπιοι! ἸοΚ 65 ροθ θη : 40:8 οὐ 41} }}{45.Ψ 

6χ ἰδ)ιηΐο, φυϑνὰο δηΐννᾶ ἱπίφυΐίηια ρ᾽οπᾶ 681, οι ἀὸ 

Αἰτἷὶφ ἀδουβαιπὶεΐ, ον ἀδιημμδηὶ , οὐ {γι 065. [6Γι}8 

πῃ θαι 5, οἱ δὰ οϑβίοηϊδιϊοηοιῃ οιἰμηΐα ἰαοϊιἰ5 7 Δηῖα 

1 6 διῖπι οὐπἷδ νάποπ ρἰογία πὶ ΘΠ ΠΟ.Γ6 ρον ΓΑΙ 

αἴχια ἰα οπιηΐῃ ΓΟΟΙΘ ορογατὶ, σλΓ Διοπ. ἈΠ ΒΠ61}- 

ἀΐποπι, [γαϊγιν ἀπηογοιῃ. δΌγηπι 4 }}} που εἰδοι, 

ςοιἱ οππὶ οὐπεΐ πδυβυοιάνο : ΝΌΟΝ μοδδιηὶ ἢ δρομεὶ 

ἡοήπιατο, φιαπιάϊμ σιιηι εἶα ἐδ, ΘρΟΗδιιδ (“οαπ. ὅ. 9) ; 

γοῦνα δοληῖϑ. ΠΟΙ ΟΓΔΠ5 ἰδέας : (νὲ παϑεί δροηβαμὶ 

ρον διις 68. : ἀαπιῖσιι8 ἀμί (ηὶ δρονμιδὶ, 6δὶ ηκὶ δ(63 : εἰ αἱ. 

ἀΐοης ἐπηι, σαμάϊο φαμάοι ργΟρίΕΥ τοζεηὶ δροπδὶ. ΟΚι01} 

δίοι ἀἸοῖι, Πὐπβπιοα! οϑὶ : Ῥυπιβοι5 ἰδηνρα5 ΘΆ1}}) 

οἱ Πα πἰπὶ οϑι. Νὺ ἴδχυ {πνεῖ ἐπ Πυ05. Τ Β15 ηι.8 

τοϑ 661 ἠογυίνιν, ΠῸΠ ΠΆΛΠΙΓΆ 518, διε 1115 ἴηι αν 

μιβεπιίηβ αΤηοε} δηηῖ; δἱ 115 σα! θἱ  !οβορ νι γί νοίπηι, 

τὸς δθιποάιηι ἀν οἶα 681 οἱ ἐοβι μι ογΆ}}}}}5. Θιοιλ- 

πιοάυπη οὐἷπι σογρονα μη ναἰοιο, ἡ {8 "π1||8 651: 

εἰς δοΐπνα θομς ανεία,, πιΆ] 0 Γ 681 νοι 618. δρι οἱ 

ΠΙΟτιπα παθηϊοπι ᾿θὸ γοϑροιἶ!. 5)6 δἱ βαίδϑ (ὁ }»}υ- 

πο ἰοηπθιβ, Ὠθ τ} 2160} Φηῖ}} γοΟΑὶ 1Π 0 (1 2υἱ. ὅ8. 

5) : οἱ ΜΙυγϑορ δι η το (Νπιν. οθ. 14}. 
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4. Νοφυς μΐης ἰηΐα!η {ΠΠ05 γοργίπ  Ὠοηιΐηυ8, 8βεὰ 
Αἰἑπἰὁ οἰ ἴππι ι}8 νοΡ 5. : Ῥομΐοη ἀϊθ8., φμπιο ἀμ[ἐ- 
οί αὖ οἶδ δροηδ8"8, εἰ ππὸ δ) μπαύμη!. 5 ὁ} ἾΠν Οδίοι!- 

ἀπ αὐ. χ}.8 δλυθα 0} 70 πππᾶ556, 564 οχΧ Πηδι[απι 

ἀΐδρδινδιίοιθ ΠιγΆ }} : δῖ π}} νΟΙῸ ὁ ρδοβδίοπο 8:18 

υπάληιν μγα πα 1. οἱ 1118 γοβροιμίσηὰο ἀϊπείρι!08 

ἱπδιμει δι ὀχοιοῖίαι ἰπ πηοαἀϊιἰυπὸ ΓΟΓιΠῚ 4125 Ο)6- 

ΓΟ5:5 οἱ ἐἰϑί65 6556 Υἱθο αν, {18 δ ἰος ͵δηὶ 

ον πο δίῃ [υ͵5561.. φυιδιοχυΐϊάειι οὐ πὶ ροσίθᾶ 

ἀϊοιιμη 1115 [υ}}, 'ρ505 οσυμίαγθαν! : οὐτὴ δυίθιῃ 4}1}5 

ὀϊεόγοίνν, πηίμυϑ {{Π| οηογόδυτ ογαὶ. ΘΔ ρΟΓΓΟ νοσὶ- 

οἰνηιϊα ὄγαὶ ΠΠὺ5 (6 μαπδίομθ δο,πη}5 αἰίαπι ΒΆΡΘΓΟ, 
Ἰνανα ἰρϑογιμ {π ΓΘ ἱπάς βοάαϊ : πος ἰδ ἀς 
ΓΟδυΓΓοσίίοΠπ6 βου οηοῖ ἰη ποῖ: ποιμάυπι δ ἢ (6π)- 

"05 6γαϊ. ΠΠ06 ΄ι}06 δϑοιάυπι με Δἰγδηὶ οἵδι., ηποὰ 

᾿οΠ0 οὐπὶ με γοίαγ, ΠΊΟΥΪ ΓΙ οϑϑεὶ ; {ΠΠππ|| νΟΓῸ 

ϑργ ηλίπγηη. [)ο)δα (( αυοι ἀπ16 [ὑσεγαὶ, ἢ 6 480- 
αυο ίΔεῖι. Θπειηϑυιούμπι δ) εἰπῈ ΘΟ γΓοητυν οιμη 

οὐἸπἰπὶ οὐμοχίυμ! οοἰοπίογο, {04 οἰπὶ ρασύπιογίθι8 

Ἄεὐμποίογοι, συμ γί) {Π|6 μγουαν, 4 ἤθιρὸ πο 

ΓΙ ΠΘ 6556, 56 ἰαλπάμ πη} : δα. οἱ ἰός ἰούυ ουπὶ 

νΟ ἢ ργΓΟθΏΓΘ, ᾿ρ88ΠΠ| 0.) αἱ] ρΡΔΓ οδί ἀϊδεὶ μυ!05 ἰῃ- 

56 Γ6, οϑίο ἢ 605 4 {ΠΠυκ} ἀἱσογοπὶ, ᾿σηογαγα 10 

ἐκιοῖο βοσίαιυγ 5. τ 6} 65561, 56 ἰδ Γὸ ἀ00ι- 

δάγὰ : 16, Δι α δεῖ, ἰμημ!, {11 σοηιπὶςδιιταηι 

μειμηὶ πουὲ ἱπ θοςιἱοπίπι ποις. ΓΝ. ἃ συμ 8 

ΧΟ ἢ 5 ΘΟΓΠΊ ΟΠ 61} συποίημα!. ()ὑόΐ λυίδη ἀΐτιι, ἢ - 

[πϑιποάὶ ὁδὶ : Νοηύυμι [Ογ108 δύμὶ ἀἰδείρε!}, 56 δά- 

6 ΝΠ} οδοῖ ἱπα σοι : ποηάσμν σεΐε μ6Γ 

δρμίγίπν γομοναῖ 501. 5.6 διιίοιη ἃΠδοι5 ποι ορογίοί 
δγινίδ ρΓΘΟΟΡΙΟΓΙΝ, Ομ γα ρον ογο. ἢττ6 διίδηι 
ἀΐοουαι, Ἰεξ65 οἱ γϑϑι 58. ἱπ ΡΟ" 68 Οἰδαί μι} }5 5,5, εἱ 

οἰπ}} {1 ἰμ ἀἰποὶρι!ο8 δ δου θθηῖ ον 65. 4(Ἷ ἐπ Οὐ να 

ΔΟΓΓΖΓΌΙ δι, ΟΠ Πῶσ ηΔ 108 πηδηδιοίι 6 {τ8- 

οἰςηι. 17. Νεσφιθ πε η| υἱπαπι πυυλ ἴῃ πίγος υο- 

ἰεγὲδ, ιάθη" ὀχ ΘΙ ρἷα ἴμ νοϊογί ἰορ 6 υϑηγρδία 7 νοδιὶ- 

ΠΙΘΡ 11}, {105 ἢ δ γον 5. ρορυΐν νοσαϊ ΡΟΓΙΖΟΙΗΔ, 

ἰΘ 416 υἱγ65 ἸηθογΓᾶὶ δι4υ6. νἱμηπ ( .6γ. 15. 40. 

13). Θυΐα δηΐπη 46 πηθ6|5 οἱ (6 σιιϊλ Βογηιο δγηϊ, ὧχ 

ἱμ5ῖ8 Θχϑιηρ]α ἀδϑυν. Πυσὰ5 (ἀρ. ὅ. υ. 50) νόγὸ αἱἱ- 
αὐ ἀπλρ! 5 ἀϊοὶ!, πονυπν ἡθιηρα οἰ εἰ!, 5) {{Ππ|| γὸ- 

ἰοτὶ Ἰυηχογίβ. Ὑ οπ᾽ πο ἡο ὁ που! δὴν Πρ, 56 

π}8}1}158 ἀδἰγιηιθι νι ᾿ς ΟτΙΡὶ 7 ΕἸ ργαβομἶα αι σι 

μᾶγΓΑὶ, [ὩΠΓᾺ γΌΓΟ ργοα οἷς ; ποίημα ἢΠ05 πόνοϑ μοβι- 
ἐδ [Ὁἱ0Γ08 6556 : οἷ Δη!6]02η| ἴθ ὀνοι δι, ΠἾ ἢ 4::- 

δἰδγί οἱ ζγανα ἱρκοὶσ ργασαρίυμ) ἰγὶ. Νδιὴ ἡαἱ δῖ 

ορρογίσμιι (6.15, ᾿ 4}, 5.}}}}πι2. ἀοσινλία οθη- 

δι ΘΓ 40 ΤΠ, 81:10 ροβίθα ἰθιηρογα ἤθη ἰἀομοΝ Γὰ- 
γοῦίοῖ, αιο ἐΠΠ08. 500} ἰμα 115 τοϑι ἀγα. ΠΠυκὰ 

βόγγο ποὴ ὃχ υἱῇο ργουθά, πόα 6 χ π.Γ}}}58. να ἢν 

χερί οπεθυ5., 56 χ δυγυπὶ αὖἱ ᾿υὐδδγυνῖ [65ι}π|8- 

«ἴον. ΠΠἰπῸ πο δ ολυβδπιὶ ΟΣ ΟΠ, οὐγ 05 Δ᾽ Ο« 16 }}8 

ἐπ 065 τον} 5 [ΓΟ] ΠΟΙΟΥ͂ υἱδιοῖιγ. ΝΆ ΡΓΟΡΙΟΓ 

ἐυβογι πὶ ἰη ΡΠ ἢ 816 π| πη} 1 σαι 9 }}}}}8. δι: μὰ 

αὐᾶπι ρΓῸ 808 ἀἰθσηΐ ας : 4η0 ἐρδυιη ἀὰ0416 αἀἰχ δ5ο 

δἰ τὶ [τί Ζούπηθϑ : μα μαϑοο νοϑὲδ ἀἴσοθγε,, δ ποη 

φο!οείὶς ρογίαγα πιοιίίο (απ. κὐ. 18). Νᾷ μυϊάγοι! δηλ 

ἀδ!ὰ ϑυϊυιϊ ἐ556 πὰ αἀἰχὶι, υἱᾳὰς 4114 ΙΌυ5 6 πιδ)ονὰ 

5. ΖΟΑΝΝΙΒ. ΟΠΕΥΘΟΒΤΟΜ ΒΟΠΕΡ. ΘΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ, 505 

61 οομείμαγοιί, ἐπῆρ  δίοπη ΘΟΓαπν ἴῃ Ὠιούμνι 
ἀἀθυχῖι, ΡΟ] ΠἸὔτὰ5. δὰ δ6 ἀἰείαγανν, οἰπ [υγιίογοϑ ἤπια - 
τίη! : [ἃ φυοά δὶς οἰΐδιπ ἀΐεῖι : γονέφι αἴθε, σα αὉ- 
[ἐγείμγ αὖ εἰ ἐροπξιιδ, οἱ ἱμπς ἠοδιπαϑμμηι. Νὰ ἰἰδψ 06 
ΠΟῸ5 ΟΙΠΠίὰ δ Ομ θ15. ἦῃ ργίμεἰρίο οχίσϑημιθ, κει 
απδη(8 ροδδιηὶ ἤθγὶ, οἱ οἷο ργοσδιθι8 εἰ Γὰ. δὲ δι-- 
161} ῬΓΘΠΪΚ οἱ [ἐπι η88. ἰ(60 πὸ ργοιηδθ, υἱ (οὐ ἰἰης8. 
Θυοὰ 5] Πος εἰδὲ «τηΐριηα νἱάθίυγ 6886, ἃ ἰρεᾶ ΓΕΓΏΠ) 
πδίμῃγα ἀΐδοα, οἱ (υης ἀΐοιὶ νἱι οπνμθιῃ ρογοὶμίοβ : μος 
(6 ηιονοδηί ἰΐ φυΐ ἱπιρογίιιθ δοουδαμὶ; πᾶηι ᾿ιὶς οἷ 
ΡΠ ιηγβαὶ δοουβαθδηί, οἱ ἀἰδοῖρα 5 αχργυῦγαθδη!. 

ὅ. Ἠοάεγαιίο Οπνὶειὶ ἱμ αἰϊε εἰ ὑταείρες ἱμαινίοεία 
τπτἰἸογίϑες Θμοπἀαμαὶδ, ἱμαπάα. ---- Αἰιλῖποι πὲ! ἐνο- 

γιιπὶ ΟἸ τ δίνη ἃ βοι! θη ἀππηονῖ!,, πο 6 ἀἰχίᾳ {116 : 

Ρυΐογ 651 [08 ἰο᾽υμδγα οἱ 05 ποῦ [οὐ υμαγα. ϑοά υἐ 
, ΟριΪπη}}8 θη θΟΓηΔΙΟΓ ΠΟὴ ΘΟπιπιοίί5 Πυοί 5, 566 «γιὶ 
δια: ἰ 6118 68ὶ : ἢἴὰ οἱ (ΟΠ Γἰσίυ5 ἰυης [δοἷϊ. Εἰδεΐηι 

Ρυάογ οναῖ, "ον. ιοά {1} ποη οὐ πάγοι, βο4 αυυα 
Ργορίογ 76) αήν Ιο}ΠΠα νυϊογα δοοίραγθηι, ἐϊδοίη - 
ἀογονίιγ, ἀἰγυιηρογοηϊαγ. Οὐκ: οἰἴλπη πῸ 5. διιΐμιο γϑ- 

Βυϊληίο8, δ'6 ΟΥΖᾺ ΠΟΒΙΓΟΒ ΠῸ5 βοΓΑΠΊυδ. ϑ᾽ ΧΟΓΘΙ 

[3] ΘΝ, γ ΕΠ] 8, ἔμο0 οἱ μίξιποιν 5 ἀδε πὶ οἐ ἐὶς 

δε ιηΐδιη, 46} 0}}5 ἀΠΙ 6, Ἰοφθδσοαι, οἱ ργοόῦβιξ 

᾿Πῖ ; φισιηαυδηιν αἰ ςἾ]6 οδί πῃ ὕυ0}8 πλι! γα μπς 

Οὐδ συΠΟίΓΓΘΓΕ ; {Π|5 8.118. (2 πη61) 6856 ἰαἴοηι. 50 

εὐγ, πηι 68, πνυ γὼ, πο νίγαην ἀορίησίο ἢ ὅιπὶ 

οὐγί Υἱγί [] 5ηγ0αϊ πρμ]Π 6 γο εἰδίογίογεβ. 8664 δ 
δυρογηϑηα! οἴοίιι νἱγ5 ἐγ ἢ 661, εἷς ἐπμαγίμι 
ἡ} } σοι βου θΆπη5. : ποη ΄υνὰ ἰῃ (δνηΐπὶβ πεν) 

δ. πιϑαυ εἴας η" ἃ φυΐμρα οἵ ἀρὰ νἱγοβ γορογίγο ϑϑὶ, 
4 λυ θεὰς. ποὴ σοιμροίν!, μὲ μι οἰ δία, 
δι θ]γόγυ οἰ οσδίονθι, εὐμν θοΠ αἶα ρυφηθμν 5, 

οι τ [115 δἰ. Νὰ μυϊοι]ϊ8 ἀγζο πὸ5 εχ 
ϑυχθϑ Πα} ἰ5ι0 1 δομέδιρίι ἰδ ο οἴαωγὶ : δ κξῖς ἃ 
"6 ; 56ι} δι, γὸπ| ἤυ 6 ἧπνῶῖ ᾿πηᾶσο ᾿νε] 5πιοάϊ. διμ- 
Ρυηλ Γ ΘΓΡῸ π0}}}6. ΠΝΠΠΟΡ 1118, νγαῦ οι οὶ 
"0.10 διυθμι ἰρβηιν οιβοπάδγα. θΘποιμοίο οιμομδθϊὶι 

Νὴ Οηγΐα δἰμν} ρει εϊμίο 0, δοά ἰανίογα ργίμυπι, 

“5. ἢΠ4 ποπ τη] πὶ Διιϑαίι. ΝΑΠΝ δὶ του τ ἃ ρσῖ- 

εἴμ διμθ αγα [δι Π}68, 1Οἰπὶ ροτ05. Να ΘΓΡΟ 5[8- 

11} Οἱ διυγύϑ ΟΥπδηιοι ἃ δἰοΓ18 ; 5.6 ι1 ἢ0ὁ ἰπιογίη) ᾿2- 

ὑολι, ϑηυς υἱ1}Γ : 41} 1115 πιλ ἢ) νἱἀοίυν μὰ 
ὁ556, ἥπδιι Ρἰξιποηία οἱ (υου5. {ΠΠὰ ὑεμιπι δυίογαι- 

ἴγῳ ΠΟ. 6Χ οἰ ῃδιϊοι δ να] (πο γα, βοἀ οχ δυδεϊὶθηα 

οἱ Ἰαι ίαια, δχ δοοιδϑι οι ἰη Αἰ ̓ ς πν ] 6ΓῸ5. ἰη]οεία, 

ὑχ μγοργία ἴθ δϑηϊομεία δἰη6 συδίι, Ὠὶς ἢ} ἴτε - 
ποῖον : Εποὶοβ εἰππὶ [Δ1}} γμδία! 01.) ΔΌΝΔΌ 5 65, 

ἰμὸ ἐπ σανθα : Πα 6 διαο, ἰθο τ ν μα 4 Εἰ ὲ 

εἰἰπρ!ςοΓ6. οδί πηι αὐτο" Ορ!ϊθμ οι, ἃ ογ 4π|0- 

6 δα θεν Δι ἰὰὸ ἴῃ πιο ϊη, ἀΐοᾳυθ, ἰά (ογιπὸ- 

“88 ἀἈοἰογιιαγα δοίογα, υἱ πιογθιπ ἐς πιο (0118. 

ΝΙΝ διῇς ἀδ σοϊιοα ΙοΠ04 18. ΝΟ] ἀδ τοβηο : πᾶ πὶ 

[γκίγα ας ἀϊχονῦὶβ. Ρογϑυθ ἰμοῖ, πιλ]ογὶ (ἰδὲ νο- 

Ἰωμίιε: 6586. δὶ ἰῃ5 εἰ οριι8 εὐ οδιθιίδι : ἢ} 1 πὶ 

οὐ ᾳαα (Ἀοἰύπὴ ρογίγίσαι, Το πΠ| ς ἀσρίμρ»ῖι, πνυ εὶς 

ποῖ ΓΙΟγιπόβαηὶ νἱάυγι. ΡΥ ΘΠ} 5 ΓᾺΠ1Ὸ- 

οἰεἐ δ οἱ ον οα } 15 οΥγϑμ) ἀθσοιο ἰομὰ ; οἱ 

1 τι Δάποί. ΕτιΔοτο ΚἸοἃὰ δὼ μὰ. οὐ. 
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δ᾽. Οὐ μὴν ἐντεῦθεν αὐτοὺς ἐπιπστομίζει μόνον, ἀλλὰ χαὶ 
ἑτέρωθεν, λέγων’ Ἐ.λεύσονται ἡμέραι, ὅταν ἀπαρθῇ 

ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε γηστεύσουσι. Διὰ 
γὰρ τούτων δείχνυσιν, ὅτι οὐ γαστριμαργίας τὸ γινό- 
μενον ἦν, ἀλλ᾽ οἰκονομίας τινὸς θαυμαστῇς - ἅμα δὲ χαὶ 
τὸν περὶ τοῦ πάθους προχαταδάλλεται λόγον, ἐν ταῖς 

πρὸς ἑτέρους ἀντιλογίαις παιδεύων τοὺς μαθητὰς, χαὶ 
γυμνάζων μελετᾷν ἤδη ἐν τοῖς δοχοῦσιν εἶναι σχυθρω- 
ποῖς. Πρὸς μὲν γὰρ αὐτοὺς ἤδη τοῦτο εἰπεῖν, φοοτιχὸν 
ἦν χαὶ ἐπαχθὲς, ὅπου γε χαὶ μετὰ ταῦτα λεχθὲν αὐτοὺς 
ἐθορύδησε" πρὸς δὲ ἑτέρους λεγόμενον, ἀνεπαχθέστερον 
τούτοις μᾶλλον ἐγίνετο. Ἐπειδὴ δὲ εἰχὸς ἣν αὐτοὺς χαὶ 
ἐπὶ τῷ πάθει Ἰωάννου μέγα φρονεῖν, χαὶ τοῦτο ἐν- 
τεῦθεν καταστέλλει τὸ φύσημα" τὸν μέντοι περὶ τῆς 
ἀναστάσεως λόγον οὕπω προστίθησι 55 " οὐδέπω γὰρ ἣν 
χαιρός. Τοῦτο μὲν γὰρ χατὰ φύσιν ἦν, τὸ ἄνθρωπον νο- 
μιζόμενον εἶναι ἀποθανεῖν, ἐχεῖνο δὲ ὑπὲρ φύσιν. Εἶτα 
ὅπερ ἔμπροσθεν ἐποίησε, τοῦτο χαὶ ἐνταῦθα πο:εῖ. 
Ὥσπερ γὰρ ἐπιχειροῦντας αὐτὸν δεῖξαι ἑγχλήμασιν 
ὄντα ὑπεύθυνον τῷ μετὰ ἁμαρτωλῶν ἐσθίειν, ἔπεισε 
τοὐναντίον, ὅτι οὐ μόνον οὐχ δ᾽ ἔγχλημα, ἀλλὰ χαὶ 
ἔπαινος τὸ γινόμενον ἦν’ οὕτω καὶ ἐνταῦθα βουλομέ- 
νους αὐτοὺς ἀποφῆναι αὐτὸν, ὅτι οὐχ οἷδε χεχρῆσθαι 
τοῖς μαθηταῖς, δείχνυσιν ὅτι τὸ ταῦτα [555] λέγειν οὐχ 
εἰδότων ἐστὶ χεχρῆσθαι τοῖς ἑπομένοις δδ, ἀλλ᾽ ἁπλῶς 

ἐγχαλούντων. Οὑδεὶς γὰρ ἐπιθά,λ.:ϊιει, φησὶν, ἐπίθημα 
ῥάχους ἀγγάξου ἐπὶ ἱματίῳ πα.λαιῷ. Πάλιν ἀπὸ τῶν 

χοινῶν ὑποδειγμάτων χατασχευάζει τὸν λόγον. Ὃ δὲ 
λέγει. τοιοῦτόν ἐστιν’ Οὔπω γεγόνασιν ἰσχυροὶ οἱ μα- 
θηταὶ, ἀλλ᾽ ἔτι πολλῆς δέονται συγχαταθάσεως 55" οὔπω 

διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνεχαινίσθησαν. Οὕτω δὲ διαχειμέ- 
νοις οὐ χρὴ βάρος ἐπιτιθέναι ἐπιταγμάτων. Ταῦτα δὲ 
ἔλεγε, νόμους τιθεὶς “7 χαὶ χανόνας τοῖς ἑαυτοῦ μαθη- 
ταῖς, ἵν᾽ ὅταν μέλλωσι μαθητὰς λαμόάνειν τοὺς ἐχ τῆς 
οἰχουμένης ἅπαντα:, μετὰ πολλῆς αὐτοῖς προσφέρωνται 
τῆς ἡμερότητος. Οὐδὲ βάλλουσιν» οἷνον νέον εἰς 
ἀσκοὺς παλαιούς. Εἶδες τὰ ὑποδείγματα τῇ Παλαιᾷ 
ἑοιχότα; τὸ ἱμάτιον; τοὺς ἀσχούς : Καὶ γὰρ ὁ Ἱερεμίας 
περίζωμα τὸν λαόν φησι, χαὶ πάλιν ἀσχῶν μέμνηται 
χαὶ οἴνου. Ἐπειδὴ γὰρ περὶ γαστριμαργίας ἣν ὁ λόγος 
χαὶ τραπέζης, ἀπὸ τῶν αὑτῶν λαμθάνει τὰ ὑποδείγματα, 
Ὃ δὲ Λουχᾶς χαὶ πλέον τί φησιν, ὅτι χαὶ τὸ χαινὸν 
σχίζεται, ἐὰν ἐπιδάλῃς αὐτὸ τῷ παλαιῷ. Ὁρᾷς ὅτι οὐ 
μόνον οὐδὲν γίνεται ὄφελος, ἀλλὰ καὶ πλείων 55 ἡ ζη- 
μία; Καὶ λέγει μὲν τὸ παρὸν, προαναφωνεῖ δὲ τὸ μέλ- 

λον" οἷον ὅτι χαινοὶ μετὰ ταῦτα ἔσονται" ἕως δ᾽ ἂν τοῦτο 

γένηται, οὐδὲν αὐστηρὺν αὐτοῖς ἐπιτάττειν χρὴ χαὶ 
βαρύ. Ὃ γὰρ πρὸ καιροῦ ζηπῶν, φησὶ, τοῦ προσῆχον- 
τὸς τὰ ὑψηλὰ ἐντιθέναι “3 δόγματα, οὐδὲ τοῦ χαιροῦ 
χαλοῦντος λοιπὸν ἐπιτηδείους εὑρήσει, ἀχρήστους ἐργα- 
σάμενος ἅπαξ. Τοῦτο δὲ οὐ παρὰ τὸν. οἶνον συμθαίνει, 
οὐδὲ παρὰ τοὺς ὑποδεχομένους 13, ἀλλὰ παρὰ τὴν ἀχαι- 
ρίαν τῶν ἐμθαλλόντων. Ἐντεῦθεν ἡμᾶς χαὶ τὴν αἰτίαν 
ἐδίδαξΞ τῶν ταπεινῶν ῥημάτων, ὧν συνεχῶς πρὸς αὐὖ- 
τοὺς διελέγετο. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν αὐτῶν πολλὰ 
ἕλ:γε χαταδεέστερα τῆς ἀξίας τῆς ἑαυτοῦ " ὅπερ οὖν 

43 προτίθησι Βήη 4. ρ. ῥ. ἣν οι. Α. (Ὁ. 

ἹΝ ΜΑΤΤΙΈΌΜ ΠΟΜΊΙ,. ΧΧΧ. αἱ. ΧΧΧΙ. 

4. οὐχ οπ). ἀ. Ε΄. μ. Ρ. ἣν ἀδεδι πη ΕΝ. 

ὁθὃ 

χαὶ ὁ Ἰωάννης ἐνδειχνύμενος αὐτὸν εἰρηχέναι, φησί" 
Πο.1.λὰ ἔχω .1έγειν ὑμῖν, ἃ.1.1) οὐ δύνασθε βαστάζειν 
ἄρτι. Ἵνα γὰρ μὴ νομίσωσι ταῦτα εἶναι μόνον ἅπερ 
εἶπεν, ἀλλὰ χαὶ ἕτερα πολλῷ 17' μείξονα φαντάζωνται, 
τὴν ἀσθένειαν αὑτῶν εἰς τὸ μέσον τέθειχεν, ἐπαγγει- 
λάμενος, ὅταν γένωνται ἰσχυροὶ, χἀχεῖνα ἐρεῖν 3. ὅπερ 

οὖν χαὶ ἐνταῦθά φησιν" Ἐ.λεύσονγται ἡμέραι, ὅταν 
ἀπωρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ γυμφρίος, καὶ τότε γηστεύ- 
σουσι. 13 Μὴ τοίνυν μηδὲ ἡμεῖς πάντα παρὰ πάντων 
παιτῶμεν ἐν προοιμίοις, ἀλλ᾽ ὅσα δυνατόν " χαὶ ταχέως 

χαὶ ἐπ᾽ ἐχεῖνα ἤξομεν. Εἰ δὲ ἐπείγῃ χαὶ σπεύδεις, δι᾿ 
αὐτὸ τοῦτο μὴ ἐπείγον, ἐπειδὴ σπεύδεις. Εἰ δὲ αἴνιγμά 
σοι τὸ εἰρημένον δοχεῖ εἶναι, ἀπ᾿ αὑτῆς αὐτὸ τῶν πραγ- 
μάτων μάνθανε τῆς φύσεως, χαὶ τότε ὄψει αὐτοῦ τὴν 
δύναμιν ἅπασαν. Καὶ μηδείς σε τῶν ἀχαίρως ἐγχα- 
λούντων χινείτω ἐπεὶ χαὶ ἐνταῦθα Φαρισαῖοι οἱ ἐγχα- 
λοῦντες ἧσαν, χαὶ μαθηταὶ οἱ ὀνειδιζόμενοι. 

᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐδὲν τούτων ἔπεισε τὸν Χριστὸν μετα- 
θεῖναι τὴν δόξαν, οὐδὲ εἶπεν 75" Αἰσχύνη ἐστὶ τούτους 

νηστεύειν [504] χαὶ τούτους μὴ νηστεύειν. ᾿Αλλ ὥσπερ 
ὁ ἄριστος κυδερνήτης οὐ τοῖς ταραττομένφις χύμασιν, 
ἀλλὰ τῇ οἰκείᾳ τέχνῃ προσέχει. οὕτω χαὶ ὁ Χριστὶς 
τότε ἐποίησε 75, Καὶ γὰρ αἰσχύνη ἧν, οὐ τὸ μὴ νη- 
στεύειν αὑτοὺς, ἀλλὰ τὸ διὰ τὴν νηστείαν ἐν τοῖς χαι- 
ρίοις πληγῆναι, καὶ ἀποσχισθῆναι 15, χαὶ διαῤῥαγῦῆναι. 
ἽἌπερ οὖν χαὶ ἡμεῖς ἐννοοῦντες, οὕτω τοῖς οἰχείοις 
χρῴμεθα πᾶσι. Κἂν γυναῖχα φιλόχοσμον ἔχῃς, πρὸς 

ἐπιτρίμματα χεχηνυΐαν καὶ ἀνεπτερωμένην, καὶ πολλῇ 

τρυφῇ διαχεομένην, καὶ λάλον, καὶ ἀνόητον 77 χαίτοιγε 
οὐχ ἕνι ταῦτα πάντα εἰς γυναῖχα μίαν συνεμπεπεῖν " 
πλὴν ἀλλὰ διαπλάσωμεν τῷ λόγῳ γυναῖχα 5 τοιαύτην. 
Τί οὖν ὅτι γυναῖχα, φησὶ, χαὶ οὐχὶ ἄνδρα δια πλάττε:ς; 

Εἰσὶ χαὶ ἄνδρες ταύτης χείρους τῆς γυναιχός. Ἂλλ᾽ 

ἐπειδὴ ἀνδράσιν ἡ ἐπιστασία ἐγχεχείρισται, διὰ τοῦτο 
γυναῖχα διαπλάττομεν τέως, οὐχ ὡς ἐχεῖ τῆς χαχίας 
πλεοναζούσης. Πολλὰ γὰρ καὶ παρὰ ἀνδράσιν ἔστιν εὑ- 
ρεῖν, ἃ παρὰ γυναιξὶν οὐχ ἔστιν, οἷον ἀνδροφονίαν 1", 
τυμδωρυχίαν, θηριομαχίαν, χαὶ πολλὰ τοιαῦτα. Μὴ 
τοίνυν νομίσητε τὸ γένος ἡμᾶς ἐξευτελίξζοντας ταῦτα 
ποιεῖν" οὐχ ἔστι τοῦτο 55, οὐχ ἔστιν’ ἀλλ᾽ οὕτω χρήσι- 

μὸν τέως ὑπογράψαι τὴν εἰκόνα. Ὑποχείσθω τοίνυν 
ἡμῖν γυνὴ τοιαύτη. χαὶ σπουδαζέτω παντὶ τρόπῳ αὑτὴν 
διορθοῦσθαι ὁ ἀνήρ. Πῶς οὖν αὐτὴν διορθώσετα: ; Μὴ 
πάντα ἀθρόον ἐπιτάττων, ἀλλὰ τὰ χουφότερα πρότερον, 
χαὶ οἷς οὐ σφόδρα χατέχεται. ν γὰρ τὸ πᾶν ἐπείξῃς 
αὐτὴν χατορθῶσαι ἐξ ἀρχῆς, τὸ πᾶν ἀπώλεσας. Μὴ 
τοίνυν περιέλῃς τὰ χρυσία εὐθέως, ἀλλ᾽ ἄφες ἔχειν χαὶ 
περιχεῖσθαι τέως " δοχεῖ γὰρ τοῦτο ἔλαττον εἶναι χαχὺν 
τῶν ἐπιτριμμάτων χαὶ τῶν ὑπογραφῶν. Πρότερον τοί- 
νυν ἐχεῖνα ἀναιρείσθω" χαὶ μηδὲ ἐχεῖνα φόδῳ χαὶ 
ἀπειλῇ, ἀλλὰ πειθοῖ καὶ προσηνείᾳ, καὶ διὰ τῆς ἑτέρων 
χατηγορίας᾽, χαὶ διὰ τῆς σῆς ψήφου χαὶ γνώμης. Καὶ 
λέγε πρὸς αὐτὴν συνεχῶς, ὅτι Σοι οὐχ ἔστιν ἐπέραστος 

ἡ ὄψις οὕτω χαλλωπιζομένη, ἀλλὰ καὶ σφόδρα ἀηδὴς " 

χαὶ πεῖθε μάλιστα ὅτι σε τοῦτο λυπεῖ, Καὶ μετὰ τὴν 
σὴν ψῆφον, καὶ τὴν παρ᾽ ἑτέρων δόξαν εἴσαγε, καὶ λέγε, 

ὅτι καὶ τὰς εὐμόρφους τοῦτο ἀφανίζειν εἴωθεν, ἵνα τὸ 

65 ἑπομένοις] ἐπαίνοις Ἀ. 
μαθηταῖς ΒΕ. Υυραία!η π)816 σοροῦπὶ (6. Βομ. νογίσμίίο, ἐφύγαν δοοία!οτίνεις αιἱ. δεῖς δὰ βρηδοπὶ Ασιι, 
η:ὶ, ἡ: ΟΝ δεημοηδ δὶ, πο ἱπιοι σιμί. 
“5 ἐν 

“6 τῆς συγχ. ἰὦ. : 
εἶναι Ε΄, 19 ὑποδεχομένους] διϊ(, ἀσχοὺς Α. Νοὴ πδυποόγαιι Ερ. 66. Αὐτὰ, 1 πολλὰ Α. 66. 75 εὑρεῖν ἢ. Εἰ, 

αἴ ἐπιτιθεὶς Ε4, 545 πλεῖον Β. Ε΄. εἰ ργ. [). 

72 ἩΘΙΚΌΝ. Ὅτι ὁ βουλόμενος ἐνεγχεῖν τινα εἰς ἀρετὴν, μιχρά τινα ὀφείλει πρῶτον αὐτῷ παραινεῖν χατορθῶσα!ι. 
τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον χαὶ ἐπὶ γυναιχὸς φιλοχόσμου δεῖ ποιεῖν. Δ. 

76 ὑποσχ. 1}. διασχ. Ε΄. τοι ἡ, 9 (ἡ, 15 ἐποίει ἢ. ποιεῖ ΕΜ {|. 
τι εν, δὶς Ε΄, 66. Ατηὶ. σον! εἰπεῖν. Μίοχ τού- 

τ δὲς Ε΄. Ε΄ οἵ μγ. Α. οὐηῖ Αστιν. οὐλοεὶ ἀνόνητον. 
Μοχ συμπεσεῖν ΕΔ}. ρνιοίον 5 ιν. 15 γυναῖχα ο(. Δ. τοιχύτην γυναῖχα Εἰ. ᾿ ἀνδροφονίαι, οἷο. ΕΠ}. Ποῖ ὁ θηριο» 

᾿μαχίαν οι. ἢ, δ. 50(. ἐν !ε15 Πμίογρρ. ᾿μϑαρὸγ μονομαχίαν 1. 6. φίααίαίονιηι σοημτόνδιιηι δα ἀϊϊ Αγ. κ᾽ ταῦτα Με ὦ 
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πιάθος ἐξέλῃς. Καὶ μηδὲν μηδέπω περὶ γεέννης εἴπης, 
“«ηδὲ περὶ βατιλείας εἰχῇ γὰρ ταῦτα ἐρεῖς" ἀλλὰ πεῖσων 
αὐτὴν, ὅτι σΞ τέρπει μᾶλλον γυμνὸν ἐπιδειχνῦτα τοῦ 
Θεοῦ τὸ ἔργον" ἡ δὲ βατανίζουσα Ν' τὴν δύιν, χαὶ χα- 

τατείνουσα, χαὶ χονιῶσα, οὐδὲ παρὰ τοῖς πολλοῖς φαί- 
νεται χαλὴ χαὶ εὐξιδῆς. Πρότερον δὲ 5 τοῖς χοινοῖς λο- 

γισμοῖς χαὶ ταῖ; πάγτων Ψήφοις τὸ νότημα ἔχθαλλε" 
χαὶ ὅταν τούτγι: χαταμαλάξῃς τοῖς λόγοις, χαὶ ἐχεῖνα 

προστίθει. Κἂν ἅπαξ εἴπης, χαὶ μὴ πείτης, καὶ δ᾽ δεύ- 

τερον χαὶ τρίτον χαὶ πολλάχις τὰ αὐτὰ ἐπαυτλῶν ῥή- 
βᾶτὰ μὴ ἀποχάμης " μὴ μέντοι [255] μετὰ ἐπαχθείας δ᾽ 
τινὸς, ἀλλὰ μετὰ χαριεντισμοῦ" χαὶ νῦν μὲν ἀποστρέφου, 
νῦν δὲ χολάχευε χαὶ θεράπευΞς. Οὐχ ὁρᾷς τοὺς ζωγρά- 
φους πότα ἐξαλείφουσι, πότα παρεγγράφουσιν ὅταν 5 
ὄψιν ποιῶσι χαλήν; Μὴ γίνου δ΄ τοίνυν ἐχείνων χείρων. 
Εὲ γὰρ ἐκεῖνοι σώματος εἰχόνα γράφοντες τοσαύτῃ χέ- 
χρηνται τῇ σπουδῇ " πότιυ "Ἶ μᾶλλον ἡμᾶ-: Ψυχὴν ὃ:α- 
πλάττοντας πᾶσαν ἂν εἴη δίχαιον χινεῖν μηχανήν. Ἂν 
γὰρ χαλῶς τῆς Ψυχῆς ταύτης διαπλάσῃης τὴν ὄψιν, οὐχ 
ὄψει τὸ τοῦ σώματος ἀσχημηνοῦν πρόσωπον, οὐδὲ ἡμχγ- 
μένα χείλη, οὐδὲ στόμα ἄρχτου αἴματι πεφοινιγμένῳ 
προσεοιχὺς, οὐδὲ ᾿σδολωμένας ὀφρὺ; ὡς ἀπὸ χύτρας 
τινὸς, οὐδὲ χεχονιαμένας παρειὰς χατὰ τοὺ: τοίχους τῶν 
τάφων. Πάντα γὰρ ταῦτα ἁσθόλη "5 χαὶ τέφρα χαὶ χό- 
νις, χαὶ ἐσχάτης δυσειδείας δ᾽ γνωρίσματα. 

ς΄. ᾿Αλλὰ γὰρ οὐχ οἵδ᾽ ὅπως ἔλαθον εἰς τούτους ἐξ- 
ενεχθεὶ,, τοὺς λόγους, χαὶ ἑτέρῳ παραινῶν ὥστε διδά- 

σχειν μετ᾽ ἐπιειχείας, αὑτὸς εἰς ὀργὴν ἐξεχυλίσθην. 

Οὐχοῦν ἐπανίωμεν πάλιν πρὸ; τὴν ἡμερωτέραν παραῖ- 
νεσιν, χαὶ πάντα φέρωμεν τὰ ἐλαττώματα τῶν γυναι- 
χῶν, ἵνα χατορθώσωμεν ὃ βουλόμεθα. Οὐχ ὁρᾷς πῶς 
τὰ παιδία φέρομεν χλαίοντα, ὅταν αὐτὰ τῆς θηλῆς 
ἀπάγειν βουλώμεθα, χαὶ πάντα ὑπομένομεν δι᾽ ἐχεῖνο 
μόνον, ἴνα αὑτὰ πείσωμεν χαταφρηνεῖν τῆς προτέρας 
τραπέζης ; Οὕτω χαὶ ἐνταῦθα ποιῶμεν πάντων ἀνεχώ- 
μεθα τῶν ἄλλων, ἵνα τοῦτο χατορθώσωμεν. “Ὅταν γὰρ 
τοῦτο διορθωθῇ, ὄψει χαὶ τὸ ἕτερον ὁδῷ προδαίνων, 
χαὶ ἐπὶ τὰ χρυσία πάλιν ἥξεις, χαὶ τῷ αὑτῷ τρόπῳ καὶ 
περὶ τούτων ὁμοίως διαλέξῃ " χαὶ οὕτω χατὰ μιχρὸν 
ῥυθμίζων τὴν γυναῖχχ. ἔτῃ ζωγράφος χάλλιστος, δοῦλος 
πιστὸς, γεωργὺς ἄοιστο;. ἈΓΞτὰ τούτων "0.3. ἀναμίμνη- 

σχε αὐτὴν χαὶ τῶν παλαιὸν γυνα:χῶ"», τῆ; Σάῤῥας, τῆς 
Ῥεθέχχας, χαὶ τῶν εὐμόρφω" χαὶ τῶν οὐ τοιούτων, 
χαὶ δείχνυ πάσα; ὁμοίως σωφρονούσας. Καὶ γὰρ Λεία 
ἡ τοῦ πατρ!άρχου γυνὴ οὐχ οὗτὰ εὔμορφος, οὐχ ἣναγ- 
χάσθη τοιοῦτον οὐδὲν ἐπινοῆσαι, ἀλλὰ χαὶ δυσειδὴς 
οὖσα, χαὶ οὐ σφόδρα φιλουμένη παρὰ τοῦ συνοιχοῦντος, 
οὔτε ἐπενόησέ τι τοιοῦτον, οὔτε τὴν ἥψιν διέφθειρεν, 

81 ἡ δὲ βασ 7 ἣ βασ. Α. Β. ὦ. Ὁ. ρΡ. Ρ. χονιῶσα, χαὶ ὅτι οὐδὲ Α. 
νιἀδηίαν ἰιονρ». 55 χαὶ] χᾶν Ε, 
ΟΙ. ρ. ὅ10 Ο. Αὐμὲ Τοιι. χ. ρ. 87 ἢ. Εἰ. Βεη. 9345, 
ποιήσωσι 50:8 Ε. δ γίνη . Ε΄, γένῃ Β, 

5. ΟΑΝΝΙΘ. ΟἸΠΠΎΞΟΘΤΟΜΙ ΑΠΟΙΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 570 

ἀλλ᾽ ἔμενεν "" ἀχέραιον διατηροῦσα τὸν χαραχτῖρα. γαὶ 
ταῦτα ὑπὸ ᾿Ελλήνων τραφεῖσα. Σὺ δὲ ἡ πιστῇ, ἢ τὸν 
Χριστὸν ἔχουσα χεφαλὴν, σατανιχὴν ἐ πεισάγεις ἡμῖν 
μηχανήν; καὶ οὐχ ἀναμιμνήσχῃ τοῦ ὕδατος τοῦ περι- 
χλύσαντός σὴν τὴν ὄψιν, τῆς θυσίας τῆς χοσμούτης σος 
τὰ χείλη, τοῦ αἵματος τοῦ φοινίξαντός σου τὴν γλῶτ- 
ταν; Ἂν γὰρ ταῦτα πάντα ἐννοήσῃς, γᾶν μυριάχις οι- 
λόχοσμος ἧς, οὐ τολμήσεις, οὐδὲ ἀνέξῃ τὸν χονιορτὸν 

χαὶ τὴν τέφραν ἐχείψην ἐπιδαλεῖν "᾿. Μάθε ὅτι τῷ Χρι- 
τῷ ἡρμόσθης, καὶ ἀπόστηθι τῆς ἀσχημοτύνης ταύτης. 

Οὐδὲ γὰρ τέρπεται τοῖς χρώμασι τούτοις, ἀλλ᾽ ἕτερον 
ἐπιζητεῖ χάλλος, οὗ χαὶ δ" σφοδρός ἔστιν ἐραστὴς, τὸ 
ἐν τῇ ψυγῇ λέγω. Τοῦτό σοι χαὶ ὁ προφήτης ἀτχεῖν 
[555] ἐχέλευσε, χαὶ ἔλεγΞξ "5 Καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασι- 
"εὺς τοὺ κά.τλους σου. Μὴ τοίνυν περιττὰ ἀσχημο- 
νῶμεν. Οὐδὲ γὰρ ἀτελές τι τῶν ἔργων ἐστὶ τοῦ Θεοῦ, 
οὐδὲ διορθώσεως δεῖται τῆς παρὰ σοῦ. Οὐδὲ γὰρ εἰ βα- 
σιλιχῇ τις εἰκόνι μετὰ τὸ ἀναστῆναι 5" προσθεῖναι ἐπτι- 
χειρήσειε τὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ, ἀσφαλὴς ἧ ἐπιχείρησις Κ΄, 
ἀλλὰ τὸν ἔσχατον ὑποστήσεται χίνδυνον. Εἶτα ἄνθρωπος 
μὲν ἐργάζεται, καὶ οὐ προστιθεῖς " Θεὸς δὲ ἐργάζεται. 

χαὶ διορθοῦσαι; Καὶ οὐχ ἐννοεῖς τῆς γεέννης τὸ πὺρ; 
οὐχ ἐννοεῖς τῆς Ψυχῆς τὴν ἐρημίαν; Διὰ γὰρ τοῦτο 
ἐχείνῃη ἡ μέληται, ἐπειδὴ πᾶσα εἰς τὴν σάρκα ἧ σπουδὴ 
χεένοῦται. Καὶ τί λέγω τὴν ψυχὴν; Καὶ γὰρ αὑτῇ τῇ 
σαρχὶ τἀναντία συμδοαίνει ἅπαντα, ὧν ἑσπουδάχατε. 
Σχόπει δέ. Βούλει χαλὴ φαίνεσθα: ; Τοῦτό σε ἄμορφον 
δείχνυσι. Βούλει ἀρέσαι τῷ ἀνδρί; Τοῦτο αὐτὸν μᾶλλον 
λυπεῖ " χαὶ οὐχ αὐτὸν μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἔξω χατ- 

ηγόρους παρασχευάζει γενέσθαι. Βούλει νέα φαίνεσθαι: 
Τοῦτό σε ταχέως εἰς γῆρας ἄξει. Βούλει χαλλωπίζεσθα:: 

Τοῦτό σε αἰσχύνεσθαι ποιεἴ. Ἢ γὰρ τοιαύτη οὐχὶ τὰς 
ὁμοτίμους μένον, ἀλλὰ χαὶ τῶν θεραπαινίδων τὰς συν- 
ειἰδυίας χαὶ τῶν οἰχετῶν τοὺς ἐπισταμένους αἰσχύνεται" 

χαὶ πρό γε πάντων ἑαυτήν. ᾿Αλλὰ τί δεῖ λέγειν ταῦτα ; 
Τὸ γὰρ πάντων γαλεπώτερον παρῆχα νῦν, ὅτι τῷ Θεῷ 
προσχρούεις, ὅτι σωφροσύνην ὑπορύττεις, ὅτι ζηγ)οτυ- 
πίας ἀνάπτεις φλόγα "", ὅτι 3 τὰς ἐπὶ τοῦ στέγους ζγ» 

λοῖς πορνευομένας γυναῖχας. Ταῦτ᾽ οὖν ἅπαντα λογι- 

σάμεναι', χαταγελάσατε τῆς σατανιχῆς πομπῆς χαὶ τῆς 
διαδολιχῇς τέχνης, χαὶ τὸν χόσμον τοῦτον ἀφεῖσαι, μᾶλ- 
λον ὃὲ τὴν ἀχοσμίαν, τὸ χάλλος ἐχεῖνο χατασχευάσατε 
ἐν ταῖς ἑαυτῶν ψυχαῖς, ὃ χαὶ ἀγγέλοις ἐπέραστον, χαὶ 

Θεῷ ποθεινὸν, χαὶ τοῖς συνηιχοῦσιν ἧδὺ, ἵνα χαὶ τῆς 

παρούσης χαὶ τῆς μελλούστς ἐπιτύχητε δόξης " ἧς γέ- 
γοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χρἃ- 
τος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

8: δὲ] αἱ, παραινῶν Α. (. Ὁ. Νοη ἰομ] 450 
85 δὺς ν4|. ἐπεχθείας ρι. . ὁπιον ᾿ὰ ἕοτγγ, Β.) ἀπεχθείας. οὐΐο εἰ ττὰ ἴλε. 

39 ὅταν] ἕως ὅταν 
" πολλῷ Ε΄. 55 ἄσόολος Α. ΚΕ. 

. Ο. Ε΄ ὡς ὅταν με. ἢ. ἰωνιῖν Πμδτρρ. 
89 δὶς ). δυσηδείας Ε΄. απιοεὶ 

δυσειδίας. ἀδ[ογη! εἰς (ὧν. Ε44. (ιν 50 .}}} λει Αγ.) δυσωδίας, Ὧ6. πΘΙΠΟΓΔΙᾺ 4υἰδοη 8] γὰ ἰδαι ον. 
99.3) Μετὰ δὲ τ. Εἰ. αὐτὰ δείκνυε ἔ΄, 
8 χαὶ ἔλεγε) Σπέλεγε ||. λέγων Ε΄. 
ἐστι ὦ. "5 ὑπανάπτεις φλόγας ΕΒ. 

"5 ἔμεινεν Ειὰ. "3 ἐπιλαθεῖν Μον. Βὲη. 
36 δὺς (ἡ, 9). νυϊσο ἀναστῆσαι. 
59 ὁτι] χαὶ Ο. ὅτι ομϊ. Β. ὃ. 

ν᾽ χαὶ οἵ"). Α. ὃ). Εἰ. σφόδρα "}. 
»1 ἐπιχείρησις] δι), ἔσται Α. Ὁ. Β΄. δι, 

1 λογισάμεναι) ἐννοοῦσαι Εὐὰ. 

ΟΜΙΛΙΑ ΛΛ΄. 

Τωῦτα αὐτοῦ .1α.οῦντος αὐτοῖς ", ἰδοὺ ὄρχων εἰσ- 
εὐλθὼν προσεχύγνει αὑτὸν ὃ .1έγωγν" [1 θυγάτηρ μου 
ἄρτι ἐτε.εύτησεν" ἀ.1.ἰὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖμά 
σου ἐπ᾿ αὐτὴν, καὶ ζήσεται. 

α'. Κατέλαδε τοὺς λόγους τὸ ἔργον, ὥστε πλέον τοὺς 
Φαρισαίους ἐπιστομισύηναι. Καὶ γὰρ ὁ ἐλθὼν ἀρχισυν- 
ἀγωγος ἣν, χαὶ τὸ πένθος: δεινόν. Καὶ γὰρ μονογενὲς 
ἣν τὸ παιδίον, καὶ ἑτῶν δώδεκα γεγονὸς, αὐτὸ τῆς ἣλι- 

5 αὑτοῖς ἰδο5ι ἴῃ Ει. εἰσελθὼν] προσεληὼν Β. 1 ΜουΞ91 . εἷς ἐλθὼν 9 Μο5ηη. 

χίας τὸ ἄνθος "" ὃ δὴ μάλιστα χαὶ εὐθέως αὐτὸ ἀνέστη- 
σεν. Εἰ ὃὲ ὁ Λουχᾶς λέγει, ὅτι ἦλθον λέγοντες" Μὴ 
σχύ.λ:1ῖιεὲ τὸν Διδάσκειῖον" [591] τέθγηκε γάρ" ἐχεῖνο 
ἑραῦμεν, ὅτι τὸ, Ἄρτι ἐτελεύτησε, στοχαζομένου ἣν 
ἀπὸ τοῦ χαιροῦ τῆς ὁδοιπορίας, ἣ αὔξοντος τὴν συμ- 
φοράν. Καὶ γὰρ ἔθος τοῖς δεομένοις ἐπαίρειν τῷ λόγῳ τὰ 
οἰχεῖα χαχὰ χαὶ πλέον τι τῶν ὄντων λέγειν, ὥστε μᾶλλον 
ἐπισπάσασθαι τοὺς ἱχετευνομένους, “Ὅρα δὲ αὑτοῦ τὴν 

3 αὐτῷ (ἰ. Ε΄. ἘΜοΞ5η. λέγων ὅτι ἡ ὃ. 
ἔμ4. " δάι!, ἄγων Ὁ. ἄνον τὸ ἄνθος ὅιν. ὃ ζὴ } διὸ δὴ Ε΄ ΠῚ οχι πα β : Ὑἱ, βοόγδοη, αὐ Ευτὶρ. ἤδο, 10, 



δ9 

Ροϑίχισηι ᾿ἤδιη [ν}ε8π|οαϊ γὙΘΥ 8. Θπι 0 ἢ Πγγὶ5, 118 4118 

Δάϊοα. δὲ βοιη6ῖὶ ἀϊχϑγὶδ, Π66 δ βϑογὶβ, βϑουμίο, [6 Γ- 

ιἰο, οἱ δ ρίυ5 ἀἰσ45; [κπῸ γορμδίογο Π6 ργανογὶβ, "0. 

οὐΐοβα αυιάπη τατομδ, 864 ρΙδοῖ α, πυμο ἀυθγίσπο 

(6, πο δάἀυδηάο οἱ οοοπάο. Απποὺῃ ν᾽ ἀ65 μἰοίοΓΘ 8 

"οάο ἠοίογα, πιοάο ῥἱοίμγ ϑυρογδύαογα, υ [ογπιο- 

82} [Δοΐοπι ἀσρίηφληϊ Ὁ Να 518 ΟΓΡῸ τηΐηυ85 βαρὰχ {{18. 

ΝΠ] οἱ {ΠΠ| σογρογὶβ πη σίΠ πὶ μι βοηί65, ἰΔη(8 υἱὰ - 

(γ αἰ Π χαηια : πι} 10 τη ρὶδ ΠῸ5. 84.}Π}2π| ΟἸυΓη λλ 65, 

ΟΙΠΠΡΘΙῺ ΠΙΔΟΙ ΠΔΙΏ ΠΊΟΥΘΓΟ ΠΔΓ 6ϑ8ι. ΝΠ 58] [1|}815 411}- 

τη [λοΐσπὶ ΡῈ οἷ γα οἰογιιδνογὶβ, πο η υἱἀοὐἱ5 ΘοΓρο- 

τὶβ ἀοογπγδίδιη (λοΐθιη, ποπ Τυ γίοαία 12} 18, ΠΟ Ο5 

ΓΘ ΟΥἑ σΓυοηίδιο δἰ πΊ 6, ΠΟῚ Δίγα βυρογοὶ ἶα, ιδϑοὶ 

ὁχ οἷα (]Ἰφῖπθ, ποη {}|}1858 56 })28, υἱ 5ΘρΙΪΟΓΟΓΊΜΠΝ 

μνηγίοιο5, ἢπο αὐυΐρρα οἶα {{ἸσῸ., εν ]5 οἱ εἰη}8, 

Θχίγοιηΐπσια (ἰογὶβ βίψηδ. 
6. γουιην Ποβο9 410 μοί ἴπ ᾿νι}81π|0 68] ἡ γθὰ 

ἐἰοίαρϑιι5 δίῃ, οἱ ἀση 4|105 ΠΟΥΙΟΡ υἱ οἰ! πιληϑυοία» 

ἄϊια τποιϑηῖ, ἐμ ἰγδουσιαΐληῆι ἰροα θέν! 8 5.1|. 

[λενογίαπιγ ἰίληυς δὰ τη ἴογοι δι! πη η ἰ 61, 

Θην δ Π116 ΓΘΓΆΙ8. ΠΝ] Θγυὴ Υἱ τ. υὧἱ αι ἴῃ ορ- 

ἰλι15. δυιῖ ρΡογἤΠοίαπη!8. Απηοη Υἱἰὁ5. συοπηριίο [δγὶ- 

Πι115 ἰη[ΔΠ165 γὙρ]ο65 ΘΠῚ ἃ ΤΠ ΠΊΔ δ0η1 4[)51Γ8- 

Ἰοπϊ : οηγΐηθδ ἰοΟἰδΓΆπιυ5, δὰ ἰά βου, υἱἱ 1}}5 

δβιιλά οδπιυ8 ρυϊογοιῃ ἀθϑρίοσγα πιθπβδπηὶ [18 οἱ πιιης [2- 

ΟἸΔη}}5 : ΟΊ ΟΓ ΟΠ ἶἃ [ἘΓΆΠι5, υἱ ἢ06 Δ556ΠυδηΊυΓ. 

Οὐ οπἰπὶ “Πὰ οπηοπείδι απ [6 Γ]1, 4] ΓΟΟΙα Ργοδα- 

ἄογα υἱ 6 }}}8, δίχιια δ δυγθᾶ ογμδηΊοηἃ γϑι 6 8., 60- 

ἀδηιψιια πιοᾶο ἀ6 [115 οἰἶδπὶ) ΟΠ ΘΓ 5 : οἱ δ] 6 ρλυϊαιἑπη 

ΠΧΟΓΘΙῺ ΟΟΠΟΙ ΠΔη5,, 615 Οἱ ΟἴΟΓ Ορ ΪΠ}1}5., {146}18. 86 σ 

νΠ5᾽, ἀσγίοοΙἃ δίγθιυυβ. Ῥοβὶ ᾿ς Δ 6 πὶ, ἴῃ ΤΘΠΙ6ΠῚ 

ἰμβὶ γενοῦ δηιι15 1125 Π}0}}ΓῸ 8, ϑάγαηι, Πα θυσολπι, 

[ογοϑ8 οἱ ἀδίογιηθβ, οἱ οδίοηῃήρ 1}Π} οη)6 5 {1118 
Πιΐκβα ἰσ ροΓΔΠ165 οἱ [Γι]. ΝΑ [10 ρδιγίαγοδΣ ὈΧΟΓ, 

Ουπ} [ὈΓΠΟ58 ΠΟῚ ἀ556ῖ, ηυπηϊη [416 συϊάμίαπὶ 6χ- 

ἐορίαν!!, 564 ἀοσίογι 8 ΟΠ 65561., ΠΟ ΠΡ ΝΠ 8Π|8-- 
ΓΟΙΗΡ 84 νἱγοὸ,, ΠΪ}} 10} ᾿σῖπο.}} Δ 11, ἤδιι6 (οί πη 

δύληι Υἱζανῖι, βοὰ ᾿πϑηϑὶῖ ἰπί στ ΘΟΠΒΟΡνΔ8. [1π0Δ- 

πιοηίδ,, οἰἰη δὶ [5861 ἃ σοη  υς οισ418. Τὰ ν6ΓῸ 

ηυ:ῸὉ ἢι[οΠ 15. 65., οὐ115 σάρηι ΟἸγβῖ 5, βαϊδη σῶμ Π0}}}8 

ΠΟ  Δπὶ ἔπιΠ 015 3 π6 6. ΓΘΟΟΥἈΓῚ5. 8η τ ἢΠ1}Π|8.,. 41:8. 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΖΌΜ ΠΟΜΠ,. ΧΧΧΊ ἃ]. ΧΧΧΈ. 570 

[Ἀοϊοὶ {{:5 οἰγουμηιδα δι}, ΒΔ ΓΙ ἢ οὐ, φυοά ἰαἰῖα ἀῶ 

ογηανὶ!, δδησυΐϊη δ, 4} ηφιδλην (8η} ογυθη αν} } δὶ 

Θηΐνι ἰδ. Ομ ἷα ἰδοι} Γαρυίδγοβ, συδηίιπην!5 Ο᾽ πα- 

εἰ ι15. 1} 5 ηλ0 1 ἀοἀΠΠἃ 65568., ΟῚ δυάύθγοϑ {8 ν 6 Ὁ. 

ΗΠ} πὶ οἰμογθιηῆια Δι} ὕογ. Ὀίβος [6 ΟΠ ͵ οίο ἐϑροι- 

δηίλῃ 6550, οἱ 06 ἀδάδοι!5 ἀνουύβᾶγο. Νοῦδ ὁπ ἢΠ|Ὸ 

14} 115 ἀο]δειαίυν ρῥἱοιυνγὶδ ; 56 4114πΔΏ αυλλγῖι ρι}}0}}}}- 

ταὐϊποπι, ηπαη ΥΘΙ ΘΙ δ 6 διηδὶ,, Δ τη: ἀΘΟΟΓΟΙῚ 
ἀϊοο. ἤπιος (6 ργορἰιοία συφγογα [υδοῖ ἢ}15 νογυὶβ : Κὲ 

εοπομρίδοοί γος ἀδοογέηι ἱμμμι (αἰ. ἀϊ. 12). Νἧ ᾿ϊλ 16 

δΙρΡΟΓυ2 οἱ ᾿πμάθοογᾷ ΔΙ ΓΆΙΏΉΙ5 : ΠΟΠ] 016. ΘΙ ἢ ΟΡΙ8 
οὶ φηοάρίτηι ἱιπρογίδοιυη ὁδὶ, οἱ τ. οροῶϊ οὐγγο- 

οἰἰοιδ. Νϑιη 5ὶ αυΐβ ἐμ ραγηιογί: ἱπμισί ἱ Ἔγθοία ἈΠ} 

(6 ϑιιὸ δἀϊΐσογα ἰθιίγοῖ, ποη ἰατυ8 65561 σοηδίι5, βὺ 
οχίγοιμο ρουίςσιϊο ἴογοὶ οἰμοχίιβ. Αἰχηὶ ἰνοπιὸ 1} 18 

ορόγδιυβ σϑί, οἵ ἢ}}}}} 42.|}}6]5. : ]6 λόγο ου8 δυοίοῦ,, 
οἱ Θμηοη15 3 Νοη οΟς}148 οἰ θηη ἰριθ 7 ΠΟῚ δι" 

τιδῖὴ πορίοοίλτῃ ἢ [060 παηλι6 11 ποσί θεῖ 65, αι 

ἰοἱὰ αὐγὰ ἰπ ὀάγηθιῃ ΘΟ ]Δί4 [{|. Εσοηϊὰ ἐς δε 

ἰυχυὺγ ὃ Ναι ἰμϑὶ φυυᾳιθ σαγηΐὶ σοι γαγίὰ σοπιηρμπί 

115 αυα; γο5 ορίαιἰ8. "Π}|5 νοῦ Δι{6 46. Υἱδ [ὉΓΠ]088 ἀρ- 
ΡΆΓΟΓΟ  ΠΟΟ [6 ἀοίογιθπι οδίθιμ  (. Υ͵5. ρίδεσγε νἶγο 

10 {Ππ|πὶ πιγυγθ αἰ Ποϊ : δ πθαια ἐἰ ππὶ δ] ἢ, 56ι} 

ΟΧΙΘΓΙΟ5. ΟΠ Π65 {0 Δοσιιβαίογοδ οϊεϊ(, Υἱδ ἡυμΐο 

ἈΡρΑΓΘΙ οὗ Πος ἴα οἰτἴυ8 'ῃ δαποοιϊυϊαη) ἀυςσεί. Υ͵5 ογιδν 

110." εἰθὶ ἀεασοοτί οι. Νά ἢ} 5η10.}} πε ον ΠΟῚ τ η1|8- 

65 πιοίο, 564 δηςὶ!]8 σοπεοίαβ οἱ (πηηοϑι 608 56: Π|0 5 

Ρυάογα «Ποία ; πηυ!οηι πιδρ᾽5 5θ ρϑᾶπι. δ6ι, ΟἿ ᾿) 1 
ἀΐοαπι 3 Ναπι αυοά οπληἶτπὶ ΘΟ ΓΑΥ Ξβ᾽ μλπὶ 651 ρΓΛΟΥ- 
εἰσὶ : 16 πθιηρα θοῦ οἤτηάοΓα, ο85ι{|{2|6Π| δι ΗΠ ἀογα, 

ζοϊοιγ μία ἤδη πιὰθ ΔοσΘΠάοΓα, ργοϑι ἃ δι} (ογμἶ6 

δοογίἃ ἰμἰτο τὶ. δ ο δαυς οηνηΐᾶ οοΟφ (Δι 65, 5126 8}}} 
ΡΟ Ρληι,, ἀϊλθο! απ] 06 ἀγίδην ΘΟΠΙΕΠΊ 6, ἀἰΠηΐ850 - 

{06 ἢ|1ὺ ογπδία,, ἱπιὸ ἀσάφοογο, ρυϊο με ΐ ποι ἰΠ δ πὶ 

ἐπ δηὶηνα 5 νοβίγίβ Δρράγαίθ, 40: Δ 5615 81}}4}}}}5.. 

ἢ 60 ΟΡ(4}}}}}5. οἱ Θυηβογ 985 δυλν 8 6ϑὶ, υἱ οἱ ργ,Έ501}» 

(οπὶ οἱ [υἱυγδιη φίογίαπι ςοηβοηυληιίμ : {δι αἱ81} 

"08 πιο 8 δ ρ δοδπλυνγ, σγαιὶα οἱ ὑδηϊσηΐιδίο οι 

πυϑίγί 565ὺ Οἰνεῖδεῖ, οὐ ρἰογία οἱ πη ρθι μη, ἐν βου 

58 60} 00}Π}. ΑΠπΊ6η. 

ΒΟΜΙΠΙΑ ΧΧΧΙ. ἃ]. ΧΧΧΙΙ. 

(κν. 9. ν.18. σε ἱΠο ἰοηιοπί6, δε ο ρΥΐποορς ἱπογθεδιι8 

αἀογαθαί δπιπι ἀἰσοπε ; ΕΠ α ἡϊέα πιοίο ἀε[μηεία «εἰ ; 

εο( πυϑπὶ, ἱπιροπο Ἰπαπιπι (μαηὶ δι ΡΟΥ ἐαηι, οἱ υἱυοί. 19. 

Εἰ διγρειδ ὅ6ει5 ξοηιιτι8 οε' ομηι,, οἰ αἰδοὶριι 6}8. 

1. Οριυι8 Βαγοι 08 56 4001) 651, ἐ8 υἱ πηλαὶβ ΡΙ}8- 
ΤἰΒΘΟΓΙ ΠῚ ΟΥΔ ΟΟΙΠΡΓΪΠΠΟΓΘΡ : Π4ΠῈ αν δορδϑϑῖῖ 

ΒΥΠΑΚΟΚΙΒ ρΡΓΪΠΟΟρΒ ογὰϊ, ἰυοίυβηι6. φγανὶβ : υμἱοᾶ 
ομἶν! ρθ6 11 οὐαὶ, δημογυθπαιο ἀυοάοοὶπι, αυοά {08 

γαῖ φἰδι18 : οἱ ϑἰδιΐπ {ΠΠπ| βυβοὶίανιί. (οι οἱ 0025 

ΠΆΓΡΑΪ νοηἶδβ86 αὶ ἀΐσόγοηι : Νοίἐ υϑχαγα πιαρὶδίγιηῖ; 

ἡποτίμα οπὶπι εἰ (μι. 8. 49) : αἰσοπηυβ ΠΠυ, Δ] 00 

ἀε[μπεία εξἰ, ἃ ᾿ΟἸΠρυΓΟ ἴῃ ΘΓ ᾿Π50Π}00 “ΟΠ ] οἰ ἢ- 

εἰς {ι|585.. ταὶ οαἰϑιη (816πὶ δυφοη!8. ΝΙΟ5 ΘΠ ΠῚ 500 - 

Ρἰ ου 651. Π1212 5.8 νϑγ 8 ΧΟ] γα, οἱ 0118 αι8π| 

νέα δἷϊ ἀἰοθζθ, υὲ [λο. 15 γοζιίο8 ἀχογομῖ. Υἱἀ δι.- 
λ 

16} 4η12Π| Υυ15 51. 00 ΟΠ ροϑίι αἱ 4 ΟΠ γβίο,, υἱ 

τουδὶ, οἱ πηδησμ ἱπιροναῖ : αιοά βἰσηιπι οΓΔ 1 1051} 

θλπὶ δάϊιιις ϑρίγδηίοπι γα] 1556. Πυς οἱ ϑύγιδ Ε|| 

Νδϑιηδὴ ἃ ΡΓΟρ Ια ραίουαι [115 νορ ὶν : Εαχίϑὶις φὲ 

πιαπιηὶ δμαηὶ ἱροποὶ (4. ἴσο. δ. 11). Νέηι νίου οἱ Το- 

θει5 δα ἷν δαϑπέυμι σλάδιι 0.8. Ορ0}5 [4] επί ἢ 4] γα ΐο- 

Γὶ5 δηΐη! 5διη|. Μάγουβ ((ἀρ. ὅ. 57) μουτὸ ἀἱοὶι ἰρβαιι 

ἰγ9 858: Πι|ρ 5556 Οἶσθ 05, ποάδηυθ ((ἰρ. 8. 
51) δἰ πίον; ᾿ς νόγοὸ εἰἰδοίμι!05. δἰ πιρ! ἴα ν. (ὐγ 
αγσο Μίδα Π.}} ΠῸῚ Δοσορὶῖ, αι ΠΌΡΟΡ ΔΟΟΟΒβογαι ἢ 

ὕχ᾽ ΠΡ ἢ 1η ππιλ]όγοιη συμ! λίδιη ἱπ ϊσογοι,, οἱ φιοά 

ἐπιροτίροιογ δά ο 65861. 00 διἷ} 1}|05 ΠΟΠΟΓΑΙ, 

τι ἢ 05. ἰμ ΘηΓ. Μία .{)}:80 Δ.}.6ΠῈ 545 οΓαῖ, φυθὰ 

διησιη!5 ἤιιχυ ᾿θογδηίσηι ν᾽ 556, οἱ ησοά λύθη 

πιοηδὰ αἰκηαῖι5 [ι556ὲ,. ὁ} υδι 6.1} 84|15 ραΓΙΪοἰ ρα 006. 



11] 5. ΤΟΛΝΝΙΘ ΟΠΠΠΥΞΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟ ΠΕΡ. ΓΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

ΒΗΓΘΟΠΙοΠῚ ΡΟΙΓΟ ΤΡ} κοι υ} δη!,, παϑὶ δὰ τη8- 

συθμν πἰγασυϊηηι, οἱ ο αἰκη δίθην ἀσοούθη 15, {6π| 

οἰἰδιι «μὐΐα αν δἢΠνὰ6 τινάΐογοϑ πο ἴλην πιο - 

γϑπι, ΄ππνῶὶ σογρογίβ βϑη !λ161} σηΒγο νη: Θ᾽ σὐηΠπ6- 

Βληΐ, 41{| κυΐδ δοΏ ρει 5: πιον 1 5,}}}} συγ" 01,5 ΔΙ ΟΓΙΡΗῚ 

δρυοίδίογοϑ 6586 ουρίου!65:ἀοοἰ γῖ πιο Δι16Π} Θλ1|5Ὰ ρημΕἱ 

ἰηϊαγί πῃ δὰ οὐπὶ ἐοσοίίοθαηι. Νἧαο σΟμΠο5511 605 (ΟἹ Π1Π| 

ἱπρστοάϊ, 5 ἀϊδοϊρυΐϊος ἰΔμιππ|, ΠΟ΄Ή6. ΟΠΊΠΟ5. 10]716 

ἢ08 ἰπϑεΠπ6ης5 τὰ νυϊσὶ ὀχ ϑυδηοηοπι ἀῤρο!] ιν ἢ}. 

Αγοναϊ ταιῖο περι ϊοτὶβ Πμχιιηι δαπσμὶη δ μα εἶα, 41. 

ΖεπΠἰτ. ΟΠτῖδις ποπῖο πον φίογίαπι απιαϑαϊ. --- 320. Εἰ 

φεοὸ πεν φῦ δαπρηϊηὶδ βηαηι μαι ἰοϑαίνν αὶ ἀπο 6- 

εἶναι ππηὶβ, πγεθϑϑὶ! ΤοΙτο ; οἱ ἰοΠἰσὶ βιιϑδΥῖαν ὑδοιἱν ον ἢ 

οἦιι4. 21. Πίοοναι ομΐα ἱμίνγα δὲ : δὶ [οἰἰφοτο απ πηι 

υεεῖ δε ταηὰὶ οὐδ. δαίυα ὁγο. Οὐιγ ποπ Πιϊ 6 Γ “ἰ ΠΠυἹ 

ἀοσοϑεῖ! 7 Θπυ ρεάστοι ὁ τόσο ; 5656 ΠΔΠΊΠΠ6 ἰπ- 

τ πήδιη ρυδιραι. ΝΟ 51. ΠΙΟΝ ΚΙ ΓΗΔ 4. ΠΟ ΤΠ ([Ὰ 

Ρυϊλ αισ, πλι!0. πνη καῖ. Π1π| αυχῦ ΕΠ λον ΠῸ [ οΓ Αι 

ἰά ογοίογο μοίογαι : Π)ιδιμοῦ! οὐ ᾿πλιμμ 105 

πλῖρπα βοοιμν πα ἰοσο} θυϊ θα Γ 6550. [60 βθϑὸ 

αὐ οἱ σοι! αι. ΑἸϊοχεΐπ γογοὸ ποηάειπ {4 δομβὸπ- 

1δηθᾶπὶ οἱ ροτγίοσιλι ἐ6 0 ορίπίοηθη ἰΔθοθ αὶ : π6- 

4π6 οηἷπι ρυιᾶ588ῖ 86 ἰλίοΓῈ ΡΟ586. Ῥγίπιᾷ ΨΈΓῸ {τς 

ἸΏ Ὁ ρυθ]οα δοοοαΐι : οἰοιίμ δυάϊνί!, ἰρδιιπλ δἰ] 

0  ΟΓο5. σγάγα, οἱ ρυοι αην πιογίυδιη Δ ἶγα. [ἢ ([0- 

επ δυ πὶ νΟσΆΓ ΠΟΙ! 8158 6σπί, οἰοὶ ἀἶνθθ δϑϑοῖ : 

"646 ρα δοροβϑὶί, 50] οἰ. πὶ οαη} {6 νΟ5Π ΠΟ Ά 
ιοιἰαιι. Νοη ἀεθιμινιι, ἀδῆιο ἴῃ δοῖρβα αἰχὶὶ : Νιμη 11- 

ὈΟΓΆΠΟΡ ἃ πηοῦῖν, σοι ἢ 56 6 δα η 216 ΓΟ ρΟΓα 

(οηἤιίοης δοροβϑϑὶὶ : ϑέσοϑα! φημ, ἸΠητῖ, ἐπίγα 86 : δὲ 

δοἰνιηι (εἰἴφετο υοσϑιπποηίμι 678, δαίθα εγο. Νονογαὶ 

οὐΐπι ὁχ 4} ὁσγοζογαῖνν ἰοίνο, δῖ ΡῈ ΡΠ πη οΓαπι, 

οἵ φιυϊπδη! ΒΟ ΠΟΓΘαΓ,, ὩΣ} ρΟσΟΔΙΟΓΟ5. οἵ μι» 

Η] ςαηΐ : 56 νάΓῸ Οὐππία ἤιἰσιῃ ἰρϑὶ ἱπδθαπι. Οιὰ 

ἰσίίαγ Ογίνειβ ἢ ΝῸΠ μογι δι δ ἰἡ6 γα, 80ιὶ 

ἰῃ πιοάνπι δι  χὶς, οἱ 0} 185 (6 ολ11518 Π|πΔῈ π|ᾶἃ- 

εἰ ΠΟϑίλιη 6856 γο]εΐ. Ομ δηϊ]ιλπι ηυλίδι 5106] 61- 

σδιι, ἰος ὑρέθ ἰἄ00 (ὉΟἰ586., ηοι! σ]ογίδῃν ἈηιαΓοί. 

(υν οπἷπν, ἐσουϊα!, πο ροΓην 1 ΠΠ|λ} ἰλτογὰ 3 Ουά 

ἀϊεῖ5,, δυβοογηθ ὁ αυΐ }αθ οι ΙἌΘΕΓΟ, 4} Βαχοθι ἃ η}ΐ- 

γδοι] μγιογουνγὶῖ, σ᾽ονίηπι ἀπιαὶ 7 ΟἿν ἐγρο ΠΠἸΔτὴ 

ἴν πιο μην δι ἰοῦ Ῥείη 50 ν}1 πηι} 65. Εἰπιοῦθηι, 

τὸ δονβοίοη ἴα δι μι} 15 σία, υϊροία 4115) σγα πη 

ΕΠ 5 Πηγα18 οσ56ῖ:, ΘΟΓΌΡ]0 ἰΔθογαγοι. ϑοοιηϊο, 

ἱρεδιη οογγίψιι, χιοά 56 ἰαίθγα ρείαγοί. Τογιῖο, δ οπὶ 

ο͵υ οπιηἶθυ5 ποίλπι το 1}, υἱ 4|}} δα ᾿πηϊγοηί 

ἡ δάυ τηΐη1}8 βίψινπιη ΘΠ, οὐπὶ ΟΝ] Πα 86. ΘΠ. α 

βοῖγα, ΄συδπὶ οἴη} ἤυχυη βδησιίηΐα. οΟἰ οι. Ποΐπά 8 

ΡΟ ἰσγηλσοσινην, ου}}8 Π65 ρΡΟΓΙ ΘΙ Δ] δ τμΓ, 00 ρ8610 

οὐνΐα ραν ἀἰββοῖς, ΡΟΓ πο! ὀγθιῃ {ΠΠπ| ΘΟ ΠΡΠΊΑ 1. 

ΝΆ νοθογληιὶ 4υἱ ἀϊσονοη!: Δ' οἱἱ ϑόχατο πιαρ᾽δίγίιη ; παι 

μιογίπα εἴ ρμοία {{μις. 8.19). Οὐ ἀιίοπι ἰῃ ἀολμηο γᾶν 

γι ουαμ! οαπιὶ, 406} ἀΐσαγαι ἢ] δῇ ἀογηνῖγα; Ὑϑγ 5 1η]- 

ἰοχαα ογαϊ ραίγαπι οἰΐαπι {υ} ἀρῖαπὶ 511}}}6 ῬΆΘ50Π| 6550. 

4 [ἀδο ΠΠ|4πὸ ἱπΠγ ΔΘ η1 ΡΓΐτ15 ΘΠ! πύλῃ, τη1}16Γ- 

οὐἶνι δἰ μοῦ αι. πιϑάϊυν. Θημοα οηἰπι δἀπιοίι Γὰ 

ἀϊς ΠΠα δβϑοὶ, δ] φυὶὰ ἱρϑὶ ἀΐοαι: Νὰ εἰπιεας, ἴμ 50" 

[μῆὶ οτος, οἱ διίνα οτὶς ( 1014. υ. ὃ0.). Νπν (6 ἱπάιι- 

οἰτία τογαθηίαγ, αἱ τς ἃ΄ οὐἀογοῖ,, αὐ τ 0 Γι: 
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Οο5οῖ., (ἡ ΟἸηΓΆ ΓΟΒΌΓΓΟΟΙΪΟ 68861. [ιἰοίγοο ἰδγιίιι 

ἰποδθῖι., οἱ τη] οὶ πηι} ἰοφιίίαγ,, τ ἰδ όγέιη 

ἡ ΠΠὰ τηουόγοιιγ, οἱ δοσούογοιὶ 40} ἰνθο μυ]γοι, ἃς 

ἀΐϊέόγοηι : Νοίδ υοχατο μιασὶξίτιαπ. [106 οἱ ἀνα 511 

δ ἡ εἰΐσαι εἶσαι : Αὐδιμα 60 ἰοφιιοιία,, σϑόπότι ἀἐ 

ἄοιο αἰσεηίοδ : ονίμα ὁδὶ βίϊα μα ; ποίϊ υοχαγὲ πιὰα- 

σὶ δίνη. Δ ΌΙΟθΑΙ οὐ ον αγὶ οἱ σγρ αὶ! ̓ πογίομν., πα 

ΓΟΘΙΓΙΘΟΙΪ9. ΘΠ ΒΡΟΟΙΆ 65861. Εὶ πος υμημπα [Δοἰ1. ΘῈ 

οἱ ἢν πον 6 ἰμεζανΐ,, ροϑῖ ρει, βδοσ! ἢ [6 Γ- 

ελπηπ. εἴδη δοοοβϑὶ. δι Πὰν ἦν ΝΠ πὶ 

δἰ μοῖι οἱ αἷὲ : 22. (οηβείε, ἢ ῖα ; βῖσυϊ οἱ ρυναὶγιῖοο 

ἀἰόαῦαι, σοι βάο, Νἰὶ ( κι. 9. 3). Εν Πυθα ρθε 

ΔΝ ον αὐ, ἰθσοπιθ ἀἰοὶί, οι ὁ, οι ΠΠδπν νοσϑι - 

ἢλ1} ἤιίος. ΠΣ ἢ οἰξοσιαὶ : ᾿εἶτ 6 ἰὼ Ἰδυΐοηι 

6108 ὁἐοὶι : ΕΪώος μα (6 φαίυαιπ [6εἷ. (νος νογὼ ρα 

ΔΠ.. ΠΟΙ ἷς ἀ6 τυ] γα πλγγῖ. Οἰϊπὶ οὐ ἀσσθϑυΐίβεοι, 

ἱθαἶ 1, 6᾽ συγ! [δῖ θη 5|:4{{π|Ώ Π13πἢὶ (ἰ γίδες 

γοσανὶ!, 506] ρεΐπ5. ἰχῖ : Οπΐς 6 1610} Ὠοϊεμί Ροῖγο 

δι 4115 ἀοδι εἰ! ν5 : Ῥιαζρρίυτ, {πγϑιδ ἐὰ ζοηδιγὶη ΗΜ 
οἰ εομιμγμμί, οἱ αἰεὶς, (νὶδ η16 0} ([ς. 8. 45) 

αιοιὶ τϑχι πὶ δίχηιν ογαϊ,, ρθη) ΘΓ. νογὰ 

οἰγουημίαι) {π|580,. οἱ [51 ΟΠ ΠῚ ΟἸΪ Άβπὸ : 

"Ο΄πα δεἑῃ ργοσυ! δοηιο αν, 50 ππ 06 σοπι- 

ΡΠ μι; 16 νύγο, ἔπ}, «ἴοι 8 μογοίι : ΤΟΙΠΘΗ 

16 αἰϊμὶδ : πουὶΐ φηὶμι υἱγίμίθι οὐ 16 ὀαὶυΐϊδες (ἰὑϊ]ά. υ. 

40) ; γυνϑογθηι ΓΟΑΡΟΙ ΟΠ ΠΓῸ ἀπ ΠΟΤ σΆρΙ οἱ 

ορίΐοπα ὁοποίπλη5. Π1π|Ὸ δυ!θι Πἰσαῦι., ὧἱ ΠΩ 

4ἰ οομῇιοιη ᾿πάσοογοῖ. Ποιὸ ποῖ] δίδεῖπη ἢΠΠλτῃ 

ἀὐααϊ, 0 οϑιο δ ῃ 8, 56 ΟΠηΪΆ 1 Θτίοεια βογα, ϑυλιοτοῖ 

1} ἢ οἷα συλ δροηῖα εἰδοϊαγαγοι., οἱ 4υυ [οίιν 

ογεΐ ργαοηγοί, "6 5ἱ ᾿ρ56 εἰ χίδ5 ῖ, ϑιϑρούϊυϑ νἱἀστοίιγ, 

4668 πμιοΥὶς δαπφμιὶς βιχιιν μαι ολμἷς. ---- Ν ἸΦον 

ηλαΠΠ}ἜΡ ἢ ΔΓΟΙ ΒΥ σορῸ ρεπιϑιδ τοῖν ᾽ ΝῸΠ τὰ ἷ- 

πεῖ, 0 ΔΡΡΓΟΙΙΟΙ ΑΝ ; 586 5} }}5 ἰδηῖυ} ἀϊσ ες 

ἰουσηι, δὲ σαν ὦ] {18 νοι ἰ580ῖ, ὈΓΙΟΓΡ δ ιδ1: ἀἰθοσβϑιι. 

16 πιοίοιη δι δχὶι ἀοονυμι; [ππ6 [ἀσἴ15. 50} 115 52,118 

[εὐ : π8}}} οἰϑὶ τσγ 6 ᾿ἰσαγοίυν, {ἰδ σου 415 «{1{0}- 

ἰαυλιγ. Ρογροι ας διίδι φηομοθο ἡΠΠ|4ν ὑομηκοίϊενωῦ 

ἀΐσοιιβ: Εἴ 46. ἰα (6 ξαίναηι [ὁεἷϊ. Αἰᾳμ! 5ἱ οϑίθῃιη- 

εἰοιὶβ οαυβα ἰῃ τποὐμπεν ἢ ρι ἀυχίδ:6 1, π' ηπ8- 

φιυδλπὶ ἢΠΠπ| δ δοίηγιιδ ἜΡαῚ ; 566 ᾿ς αἰχὶϊ υἱ Ἀγο]- 

δυμασοσι δὶ ογοθμαιμν ἐδ ΠογΘΙ,. δὲ πλ ΠΟ σγθιν 
σομιπγοπίαγοῖ,, δίψα [}158. νοῦ νυ ιριαίοιη ἐμ 5ὶ υἱ}- 

᾿Ππθι {6 ΡΒ θΟΓΟΙ σογροῦ5 ΘΠ ΓΔ ΠΟΙ 6 ΠΝ Μ᾿ ΠΟΤ ΟΠ. 

Θιοιἱ Δυΐίδαι δὰ τημ]ογοπι οοἰουγηνὐθδη ΟὐοΓοβ 

διηομιλπ608 ἰά [δοοτὶϊ, η0η Διί6ι) συ οδβιοι με 

οδι5}, γα] ἷπς σου δρίουυιϊη 651, φιιοᾷ 'μ56, ἢος οἰἶδιπ 

ἀοηνρμίο βἶψηο, π 10 πιΐπι5 δα πἀυ5 [ας Γι15 δ βϑοῖ, 
συ} εὐουγίογα εἰν 15 μεν α.5 οἰσγουπηϊυδεθμ! σαι 

τηΐγδου α, οἱ ἰΙοψ6 ΠΙ)ογὰ [ὁοἰδδεῖ (ΔΘ ΓΌΒ4Ν ἐβϑοὶ : 

ΒΝ Π|}Θγ νογο, εἶϑι1 ἃ ἰϑοίιν 6586ὶ, ἰαῖ6::5 οἱ ἰδη|5 

γδοια ΔῈ }}}0.5 Δ 50 6 5815561. [6046 ᾿ρθ8π)1ὴ δ ἢ 

Δι ποίαν! σα γανὶ, Θ᾽ 5486 τἰπλογοι ἀδρυλ : π8πὶ 

Ττοηϊοπδ αεοοδε(1ὑϊά. υ. 4), ἰπ4υ}. ᾿ρϑόηυς 11} {ἰεἰ- 

οἵαν ἱμπ| 4 οὐ οὐ σογρογὶ5. νἈ] ΟΠ 6, 4118 ἐμαὶ 

γἰλιϊοα ἀοα, ἀἰεοη5,  ωάέ ἐπ ραεᾷ (4. νυ. 48). 45. 

γομίδις δαῖθη ἐν ἀομιμηι ργϊπεὶμὶδ,, νυἱἀθπδῆκε Πδὶςὶς 

πόϑ εἰ (ὐϑαμι Γμμϊμἰμαπίοι,, δῖ. αἰχὶ! Σ θ᾽ δεσαϊε ὃ 

ποι οδὶ οὐἷμε Ἰπογμα ϑμοίία,, 4861 ἀογιμὶ. [54 ἀεστὶ εϑαπί 
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παχύτητα. Δύο γὰρ ἀπαιτεῖ καρὰ τοῦ Χριστοῦ, καὶ παρα- 
Ὑενέσθαι αὐτὸν, χαὶ τὴν χεῖρα ἐπιθεῖναι“ ὅπερ ση- 
μεῖον ἣν τοῦ χαταλιπεῖν αὐτὴν ἐμπνέουσαν ἔτι. Τοῦτο 
χαὶ ὁ Σύρος ἐχεῖνος ὁ Νεεμὰν τὸν προφήτην ἀπήτει. 
ἜΔΛλΕΥΟΥ γὰρ, φησὶν, ὅτι " καὶ ἐξελεύσεται, καὶ τὴν 
χεῖρα αὐτοῦ ἐπιθήσει. Καὶ γὰρ χαὶ ὄψεως δέονται χαὶ 
αἰσθητῶν πραγμάτων οἱ παχύτερον διαχείμενοι. Καὶ ὁ 
μὲν Μάρχος φησὶν, ὅτι τοὺς τρεῖς ἔλαδε μαθητὰς, καὶ ὃ 
Λουχᾶς" οὗτος δὲ ἀπλῶς φησι τοὺς μαθητάς. Τίνος οὖν 

ἕνεχεν τὸν Ματθαῖον οὐ παρέλαδε, καίτοιγε ἄρτι προσ- 
ελθόντα ; Εὶς πλείονα αὐτὸν ἐπιθυμίαν ἐμδάλλων, χαὶ 
διὰ τὸ ἀτελέστερον ἔτι διακεῖσθαι. Διὰ γὰρ τοῦτο ἐχεί- 
νους τιμᾷ, ἵνα οὗτοι χατ᾽ ἐχείνους γένωνται. Τούτῳ δὲ 
ἤρχει τέως τὰ " χατὰ τὴν αἰμοῤῥοοῦσαν ἰδεῖν, χαὶ τὸ 
τραπέζῃ τιμηθῆναι, χαὶ χοινωνίᾳ ̓  ἁλῶν. ᾿Αναστάντ' 
δὲ ἠχολούθουν πολλοὶ, ὡς ἐπὶ θαύματι μεγάλῳ, χαὶ διὰ 
τὸ πρόσωπον τὸ παραγεγονὸς,. χαὶ ὅτι οἱ πλείους πα- 
χύτερον διαχείμενοι οὐχ οὕτω ψυχῆς ἐπιμέλειαν, ὡς 
σώματος ἰατρείαν ἐζήτουν " καὶ συνέῤῥεον, οἱ μὲν ὑπὸ 
τῶν οἰχείων συνωθούμενοι παθῶν, οἱ δὲ τῆς τῶν ἀλλο- 

τρίων διορθώσεως σπεύδοντες θεαταὶ γενέόθαι . λόγων 
δὲ ἕνεχεν καὶ διδασχαλίας προηγουμένως ὀλέγοι οἱ παρ᾽ 
αὐτὸν φοιτῶντες ἧσαν τέως. Θὺ μὴν εἴασεν ἀὐτοὺς εἰς 
τὴν οἰχίαν εἰσελθεῖν, ἀλλὰ τοὺς μαθητὰς μόνον, χαὶ 
οὐδὲ τούτους πάντας, πανταχοῦ παιδεύων ἡμᾶς τὴν παρὰ 
τῶν πολλῶν διαχρούεσθαιϑ δόξαν. 

Καὶ ἰδοὺ, φησὶ, γυνὴ ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη 
ἔχουσα, προσῆήνϊθεν ὄπισθεν, καὶ ἥψατο τοῦ χρασπέ- 
ὄου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. "Ἐ.1εγ8 γὰρ ἐν ἑαυτῇ " ᾿Εὰν 
ἑόνον ἄψωμαι τοῦ ἱματίου 15 αὑτοῦ, σωθήσομαι. Τί- 
γος ἕνεχεν οὐ μετὰ παῤῥησίας αὐτῷ προσῆλθεν; Ἐσχύ- 
νετο διὰ τὸ πάθος, ἀχάθαρτος εἶναι νομίζουσα. Εἰ 
Ὑὰρ ἣ ἐν χκαταμηνίοις οὖσα οὐχ ἐδόχει εἶναι χαθαρὰ, 
πολλῷ μᾶλλον ἡ τοιαύτην νοσοῦδα νόδον δ" τοῦτο ἂν 
ἐνόμισε " καὶ γὰρ πολλὴ παρὰ τῷ νόμῳ ἀκαθαρσία ᾿" 
ἐνομίξετο εἶναι τὸ πάθος. Διὰ τοῦτο λανθάνει χαὶ χρύ- 
πτεται. Οὐδέπω γὰρ 15 οὐδὲ αὐτὴ τὴν προσήχουσαν καὶ 
ἀπηρτισμένην περὶ αὐτοῦ δόξαν εἶχεν" ἐπεὶ οὐχ ἂν 
ἑνόμισε λανθάνειν. Καὶ πρώτη προσέρχεται δημοσίᾳ 
αὔτη ἡ γυνή χαὶ γὰρ ἤχουσεν ὅτι καὶ γυναῖχας θερᾶ. 
«εύει, χαὶ ὅτι ἐπὶ τὸ θυγάτριον ἀπέρχεται τὸ τετελευτη- 
χός. Καὶ εἰς τὴν οἰχίαν μὲν αὐτὸν χάαλέσαι οὐχ ἐτόλμησε, 
καίτοιγε εὔπορο: οὖσα᾽ ἀλλ᾽ οὔτε δημοσίᾳ προσῆλθε, 
λάθρα δὲ μετὰ πίστεως τῶν ἱματίων ἥψατο. Οὐδὲ γὰρ 
ἀμφέθδαλεν, οὐδὲ εἶπεν ἐν ἑαυτῇ " ἾΑρα ἀπαλλαγήσομαι 
τοῦ νοσήματος; ἄρα οὐχ ἀπαλλαγήσομαι; ἀλλὰ θαῤ- 
ῥήσασα περὶ τῆς ὑγίείας οὕτω προσῆλθεν. [558] Ἔ.1εγ8 
γὰρ, φησὶν, ἐν ἑαυτῇ" Ἐὰν μόνον ἄψωμαι τοῦ ἱματίου 
αὐτοῦ, σωθήσομαι. Καὶ γὰρ εἶδεν ἂχ ποίας ἐξῆλθεν 
οἰκίας, τῆς τῶν τελωνῶν, χαὶ τίνες ἧσαν οἱ ἑπόμενοι, 
ἁμαρτωλοὶ καὶ τελῶναι" καὶ ταῦτα πάντα εὐέλπιδα '" αὖ- 
τὴν ἐποίησς. Τί οὖν ὁ Χριστός ; Οὐχ ἀφῆχεν αὐτὴν λαθεῖν, 
ἀλλ᾽ εἰς μέσον ἄγει καὶ δήλην καθίστησι, πολλῶν ἕνεχεν, 
Καίτοιγέ τινες τῶν ἀναισθήτων φασὶ, δόξης αὐτὸν 
ἐρῶντα τοῦτο ποιεῖν. Διατί γὰρ, φησὶν, οὐχ ἀφῆχεν αὖ- 
τὴν λαθεῖν; Τί λέγεις, ὦ μιαρὲ καὶ παμμίαρε ; ὁ χελεύων 
σιγᾷν, ὁ μυρία παρατρέχων θαύματα, οὗτος δόξης ἐρᾷ; 
Τίνος οὖν ἕνεχεν εἰς μέσον ἄγει; Πρῶτον λύει τὸ δέος 
τῆς γυναιχὸς, ἵνα μὴ ὑπὸ τοῦ συνειδότος χεντουμένη, 
γαθάπερ χεχλοφυῖα τὴν δωρεὰν, ἐν ἀγωνίᾳ διατρίδῃ. 
Δεύτερον, αὐτὴν διορθοῦται, ἐπειδὴ ἐνόμισε λανθάνειν. 
Τρίτον, πᾶσι τὴν πίστιν αὐτῆς ἐπιδείχνυται, ὥστε χαὶ 
τοὺς ἄλλους ζηλῶσαι" χαὶ τοῦ στῆσαι τὰς πηγὰς τοῦ 
αἵματος οὐχ ἔλαττον σημεῖον παρέχεται, τὸ δεῖξαι ὅτι 

5 "Ἔλεγε γὰρ, ὅτι Ειἰὰ. 4 τὰ] τὸ Καὶ, 
» ἀποχρούεσθαι Εὐώ. 
Βαά. 
5 εὔξλπιν Ε΄. εὐελπίσειν (εἰς) Β. 
γεγϑὰ. “ παραλυτιχῷ Ο. Ὁ. Ε. 

18 πεπονθένα: 
18.830 οἰπεῖν ἢ. ΚΕ. 

ΙΝ ΜΑΤΤΙ ΕΌΜ ΠΟΜΠ,. ΧΧΧΙ. 4]. ΧΥΧΙΙ. 

Ἶ χοινωνίαν Ε΄. κοινωνῆσαι Α. ΒΕ. 
19. ἱματίου] χρασπέδον Ε΄. 1 Μοβι. 

"2 ἀχαθαραί(α] διά. τοῦτο Δ. (. Ε.. ἐνομ. εἶναι τοῦτο τὸ π. ἢ. 
ὑποπτεῦσαι Ε΄. 

3. ἑπτερωμένη Κάά. ἣν στη. Ε΄. 

Ἐχχ᾿ 

πάντα ἐπίσταται. “Ἔπειτα, τὸν ἀρχισυνάγωγον μέλλοντα 
διαπιστεῖν, χαὶ ταύτῃ τὸ πᾶν διαφθείρειν, κατορθοῖ διὰ 
τῆς γυναιχός. Καὶ γὰρ οἱ ἐλθόντες ἔλεγον " Μὴ σκύ.1..8 
τὸν Διδάσκανλον, ὅτι τέθγνηχε τὸ χοράσιον᾽" χαὶ οἷ ἐν 
πῇ οἰκίᾳ χατεγέλων αὐτοῦ εἰπόντας, ὅτι Καθεύδει" καὶ 
εἰχὺς ἣν χαὶ τὸν πατέρα τοιοῦτόν τι πεπονθέναι "". 

β΄. Διὰ τοῦτο προδιορθούμενος ταύτην τὴν ἀσθένειαν. 
ἄγει τὸ γύναιον εἰς μέσον. Ὅτι γὰρ τῶν σφόδρα πα- 
χυτέρων ἣν ἐχεῖνος, ἄχουσον τί φησι πρὸς αὐτόν: Μὴ 
φοδοῦ, σὺ μόνον" πίστευε, καὶ σωθήσεται. Καὶ γὰρ 
τὸν θάνατον ἐπίτηδες ἔμενεν ἐπελθεῖν, καὶ τότε παρα- 
γενέσθα:, ὥστε σαφὴ γενέσθαι τῆς ἀναστάσεως τὴν ἀπό- 
δειξιν. Διὰ τοῦτο χαὶ σχηολαιότερον βαδίξει, χαὶ διαλέ- 
Ὑεται τῇ γυναϊχὶ πλείονα, ἵνά συγχωρήσῃ τελευτῆσαι 
ἐχείνην, χαὶ παραγενέσθαι τοὺς ταῦτα ἀπαγγέλλοντας 
καὶ λέγοντας. Μὴ σκύ.1.:16 τὸν Διδάσχαιον. Τοῦτο 
γοῦν χαὶ ὁ εὐαγγελιστὴς ᾽6 αἰνιττόμενος ἐπισημαίνεται 
λέγων, ὅτι “Ετι αϊοῦντος αὐτοῦ, ἤϊιθον οἱ ἀπὸ τῆς 
οἰχίας 1όγοντες" Τέθγνηκεν ἡ θυγάτηρ σου, μὴ σκύλ.8 
τὸν Διδάσκα.ον. ἘΘδούλετο γὰρ πιστευθῆναι τὰν θάνα- 
τον, ἵνα μὴ ὑποπτευθῇ ἡ ἀνάστασις. Καὶ τοῦτο πᾶν» 
«αχοῦ ποιεῖ, Οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ Λαζάρον, καὶ μίαν χαὶ 
δευτέραν χαὶ τρίτην ἡμέραν ἔμεινε. Διὰ δὴ ταῦτα πάντα 
ἄγει αὐτὴν εἰς μέτον, χαί φησι’ Θάρσει, θύγατερ" 
ὥσπερ χαὶ τῷ παραλύτῳ "7 ἔλεγε Θάρσει, τέκνον. 
Καὶ γὰρ πεῤιδεὴς ἦν ἡ γυνή" διὰ τοῦτό φησι, Θάρσει, 
χαὶ θυγατέρα χαλεῖ" ἡ γὰρ πίστις αὐτὴν θυγατέρα 
ἐποίησεν. Εἶτα καὶ τὸ ἐγχώμιον " Ἡ πίστις σου σέ- 
σωχέ σε. Ὁ δὲ Λουχᾶς χαὶ πλείονα τούτων ἡμῖν ἕτερα 
ἀπαγγέλλει περὶ τῆς γυναιχός. Ἐπειδὴ γὰρ προσῆλθε, 
φησὶ, χαὶ τὴν ὑγίειαν ἔλαξεν, οὐχ εὐθέως ἐχάλεσεν 
αὐτὴν ὁ Χριστὸς, ἀλλὰ πρότερόν φησι" [350] Τίς ἐστιν 
ὁ ἁψάμενός μου; Εἶτα τοῦ Πέτρον καὶ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ 
λεγόντων: Ἐπιστάτα, οἱ ὄχιϊιοι συγέχουσί σε καὶ 
ἀποθιλίδουσι, καὶ «1έγεις, Τίς ὁ ἀψάμενές μου; (ὃ 
βέγιστον ἣν σημεῖον τοῦ χαὶ σάρχα αὐτὸν ἀληθῇ περι- 
χεῖσθαι, χαὶ πάντα τύφον χαταπατεῖν" οὐδὲ γὰρ πόῤ- 
ῥωθεν εἴποντο, ἀλλὰ συνεῖχον αὐτὸν πάντοθεν ") αὑτὸς 
δὲ ἐπέμενε, φησὶ, λέγων, ὅτι Ἥψατό μού τις" ἐγὼ γὰρ 
ἔγνων δύγαμιν ἐξ ἐμοῦ ἐξελθοῦσαν πρὸς τὴν ὑπό- 
νοιᾶν τῶν ἀχουόντων παχύτερον ἀποχρινόμενος. Ταῦτα 
δὲ ἔλεγεν, ἵνα χαὶ ἐχείνην ἀφ᾽ ἑαυτῆς ὁμολογῆσαι πείσῃ. 
Διὰ γὰρ τοῦτο οὐδὲ εὐθέως αὐτὴν ἤλεγξεν, ἵνα δείξας 
ὅτι πάντα οἷδε σαφῶς, αὐτόματον πείσῃ πάντα ἐξει- 
πεῖν ..19. χαὶ αὑτὴν ἀναχηρῦξαι τὸ γεγενημένον παρὰ- 
σχευάσῃ, χαὶ μὴ λέγων ὕποπτος εἶναι δόξῃ. 

Εἰδες τοῦ ἀρχισυναγώγου βελτίονα τὴν γυναῖχα ; Οὐ 
κατέσχεν, οὐχ ἐχράτγυσεν" ἀλλ᾽ ἄχροις τοῖς δαχτύλοις 
ἥψατο μόνον, χαὶ ὑστέρα ἐλθοῦσα, προτέρα θεραπευ- 
θεῖφα ἀπῆλθε, Καὶ ἐκεῖνος μὲν ὅλον τὸν ἰατρὸν ἦγεν εἰς 
τὴν οἰχίαν " ταύτῃ δὲ ἤρχεσε χαὶ ἀφὴ μόνον. Εἰ γὰρ καὶ 
τῷ πάθει ἦν συνδεδεμένη, ἀλλὰ τῇ πίστει ἣν ἀνεπτερω- 
μένη "". Σχόπει δὲ πῶς αὐτὴν παραμυθεῖται λέγων" 
πίστις σου σέσωχλέ σε. Ἑαίτοιγε εἰ ἐπιδείξεως ἕνεχεν 
αὐτὴν εἴλχυσεν εἰς τὸ μέσον, οὐχ ἂν τοῦτο προσέθηχεν" 

ἀλλ᾽ ὁμοῦ "5 τὸν ἀρχισυνάγωγον παιδεύων πιστεῦσαι, 
ταῦτά φησι, χαὶ τὴν γυναΐχα ἀναχηρύττων, χαὶ οὐχ 
ἐλάττω τῆς τοῦ σώματος ὑγιείας διὰ τῶν ῥημάτων τού- 
κων παρέχων αὑτῇ τὴν ἡδονὴν καὶ τὴν ὠφέλειαν. τι 
γὰρ ἐχείνην δοξάσαι βουλόμενος ταῦτα ἐποίει, καὶ ἑτέοους 
διορθῶσαι, ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτὸν ἀποφῆναι λαμπρὸν, δῆλον 
ἐντεῦθεν. Αὐτὸς μὲν γὰρ ὁμοίως ἔμελλεν εἶναι θαυμα- 
στὸς χαὶ τούτου χωρὶς ( ὑπὲρ γὰρ τὰς νιφάδας αὐτὸν "ἢ 
περιέῤῥει τὰ θαύματα, χαὶ πολλῷ τούτου 3) μείζονα καὶ 

8 αὐτῶν Β. οἱ περὶ αὐτὸν Ἐ΄. 
δ ἡ τ᾿ ν. νόσον] 51. ΕΡ. οἱ οὐ. ἡ τοιαῦτα νοσοῦσα 

1 Οὐδέπω γὰρ] Ἄλλως τε οὐδέπω Ε,. 
"6 εὐαγγελιστὴς] δ᾽. ΕΒηἀ. Λουχᾶς οοὐά. εἰ 

3 ὁμοῦ] δὰι). χαὶ ΒΕ. ἀλλὰ 
παιδεύων τὸν ἀρ. πισ. Εαὺ. Πείηάθ νότια χαὶ τὴν γυναῖκα ἀναχηρύττων ἀδδιηῖ ἴῃ οοἐὐά. ρτιεῖογ ΒΕ. βοὸ ἰοξίϑδε 
νἱάειν Αγπι. ἢ αὐτὸν] αὐτῶν μγ. Β. περιέῤῥει] δὶς Ε΄ [οἱ Βοάϊ. 2945.}] Υαἱχο, ὑπέῤῥει, 3" τούτων Εφι. 
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“«ἰργάσατο χαὶ ποιήσειν ἔμελλεν). ἡ δὲ γυνὴ, εἰ μὴ 
τοῦτο γέγονε, λαθοῦσα ἂν ἀπῆλθε, τῶν μεγάλων τούτων 
ἀπεστερημένη ἐπαίνων. Διὰ τοῦτο αὐτὴν εἰς μέσον ἀγα» 
γὼν ἀνεχήρυξε, καὶ τὸ δέος ἐξέδαλε (χαὶ γὰρ τρέμουσα, 
φησὶ, προσῆλθε), καὶ θαῤῥεῖν αὑτὴν παρεσχεύασε, χαὶ 
μετὰ τῆς ὑγιείας τοῦ σώματος χαὶ ἕτερα αὐτῇ δέδωχεν 
ἐφόδια, εἰπὼν, Πορεύου ἐν εἰρήνῃ. 

ἐξελθὼν δὲ εἰς τὴν οἰχίαν τοῦ ἄρχοντος, καὶ ἰδὼν 
“τοὺς αὐλητὰς, καὶ τὸν ὄχιιον θορυδούμεγον, ἔ.1εγεν" 
᾿Αποχωρεδῖτε᾽ οὐ γὰρ ἀπέθανε τὸ χοράσιον, ἀλ.λὰ χα- 
θεύδει. Καὶ κατεγέλων αὑτοῦ 35. Καλά γε τῶν ἀρχισυν- 
αγώγων τὰ τεχμήρια, ἐν τῷ "" ἀποθανεῖν αὐλοὶ χαὶ χύμδα- 
λα θρῆνον ἐγείροντες. Τί οὖν ὁ Χριστός; Τοὺς μὲν ἄλλους 
ἅπαντας ἐξέθαλε, τοὺ: δὲ γεγεννηχότας εἰσήγαγεν, ὥστε 
μὴ ἐγγενέσθαι εἰπεῖν, ὅτι ἄλλως " ἐθεράπευσε " χαὶ πρὸ 
τῆς ἀναστάσεως δὲ ἐγείρεις τῷ λόγῳ, λέγων " Οὐ τέθνηκε 
τὸ χοράσιον, ἀ.11ὰ καθεύδει. Καὶ πολλαχοῦ δὲ τοῦτο 
ποιεῖ. Ὥσπερ οὖν ᾽“ χαὶ ἐπὶ τῆς θαλάττης ἐπιτιμᾷ τοῖς 
μαθηταῖς πρῶτον οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα τὸν θόρυδον ἐχ- 
δάλλει τῆς διανοίας τῶν παρόντων, ὁμοῦ καὶ 35 δειχυὺς 

ὅτι εὔχολον αὐτῷ τοὺς τεθνηχότας ἐγεῖραι (δ δὴ χαὶ 
ἐπὶ τοῦ Λαζάρου πεποίηχε, λέγων . Λάζαρος ὁ φί.1ος 
ἡμῶν [560] χεχοίμηται), καὶ ἅμα παιδεύων μὴ δεδιέναι 
τὸν θάνατογ’ οὐ γὰρ εἶναι θάνατον αὐτὸν 35, ἀλλ᾽ ὕπνον 
λοιπὸν γεγενῆσθαι. Ἐπειδὴ γὰρ χαὶ αὐτὸς ἔμελλεν ἀπο- 
“Θνήσχειν, ἐν τοῖς ἑτέρων σώμασι προπαρασχευάζει τοὺς 
“μαθητὰς θαῤῥεῖν, χαὶ πράως φέρειν τὴν τελευτήν. Καὶ 
γὰρ αὐτοῦ παραγενομένου 8 λοιπὸν ὕπνος ὁ θάνατος ἣν. 
Ἀλλ᾽ ὅμως χατεγέλων αὐτοῦ " αὐτὸς δὲ οὐκ ἠγανάχτη- 
δεν ἀπιστούμενος ἐφ᾽ οἷς μιχρὸν ὕστερον ἔμελλε θαν- 
ψματουργεῖν" οὐδὲ ἐπετίμησε τῷ γέλωτι, ἵνα χαὶ αὐτὸς, 
“χαὶ οἱ αὐλοὶ, χαὶ τὰ χύμθαλα, χαὶ τὰ ἄλλα πάντα ἀπό- 
εἰξις γένηται τοῦ θανάτου. 
γ΄. Ἐπειδὴ γὰρ ὡς τὰ πολλὰ μετὰ τὸ γενέσθαι τὰ 

θαύματι ἀπιστοῦσιν ἄνθρωποι, προχαταλαμδάνει ταῖς 
οἰχείαις ἀποχρίσεσιν αὐτούς" ὃ δὴ χαὶ ἐπὶ τοῦ Λαζάρου 
γέγονε, χαὶ ἐπὶ τοῦ Μωῦσέως. Καὶ γὰρ Μωῦσῇ φησι" 
Τί τοῦτο τὸ ἐν τῇ χειρί σου ; ἵν᾽ ὅταν ἴδῃ ὄφιν γεγε- 
νημένον, μὴ ἐπιλάθηται ὅτι ῥάδδος ἣν πρὸ τούτου, ἀλλὰ 
«ἧς οἰχείας ἀναμνησθεὶς φωνῇς ἐχπλαγῇ "" τὸ γινόμενον. 
Καὶ ἐπὶ τοῦ Λαζάρου φησί - Ποῦ τεθείχατεα αὐτόν; ἵνα 
οἱ εἰπόντες, “ἔρχου χαὶ ἴδε, χαὶ δτι “Ὅξει, τεταρταῖος 
γάρ ἐστι, μηχέτι ἀπιστεῖν ἔχωσιν, ὅτι νεκρὸν ἀνέστη,- 
σεν. Ἰδὼν τοίνυν τὰ χύμδαλα χαὶ τοὺς ὄχλους, ἐξήγαγεν 

ἅπαντας, χαὶ παρόντων τῶν γονέων θαυματουργεῖ, οὐχ 
ἀτέραν ἐπεισάγων Ψυχὴν, ἀλλ᾽ αὐτὴν τὴν ἐξελθοῦσαν 
ἐπανάγων, χαὶ ὥσπερ ἐξ ὕπνου διεγείρων. Κατέχει δὲ 
πἧς χειρὸς, πληροφορῶν τοὺς ὁρῶντας, ὥστε προοδοποιῇ» 
σαι διὰ τῆς ὄψεως τῇ πίστει τῆς ἀναστάσεως. Ὁ μὲν 
γὰρ πατὴρ ἔλεγεν, Ἐπίθες τὴν χεῖρα " αὐτὸς δέ τι 
“πλέον 5 ποιεῖ᾽ οὐ γὰρ ἐπιτίθησιν, ἀλλὰ χαὶ χατασχὼν ἀν- 
ἔστησι, δευκνὺς ὅτι πάντα αὐτῷ ἕτοιμα. Καὶ οὐχ ἀνίστησι 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ τροφὴν χελεύει δοῦναι, ἵνα μὴ δόξῃ 
φάντασμα εἶναι τὸ γεγενημένον. Καὶ οὐχ αὐτὸς δίδωσιν, 
ἀλλ' ἐχείνοις χελεύει " ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τοῦ Λαζάρυν 
εἶπε". Λύσατε αὐτὸν, καὶ ἄφετε ὑπάγειν, χαὶ μετὰ 
ταῦτα χοινωνὸν ποιεῖ τῆς τραπέζης. Καὶ γὰρ ἀμφότερα 
ἀεὶ κατασχευάζειν εἴωθε, καὶ τοῦ θανάτου χαὶ τῆς ἀνα - 
στάσεως μετὰ ἀχριθείας ἀπάσης τὴν ἀπόδειξιν ποιού- 
μενος. Σὺ δὲ μοι μὴ τῇ; ἀνάστασιν σχόπει μόνον, ἀλλ᾽ 
ὅτι χαὶ παρήγγειλε μηδενὶ εἰπεῖν “ χαὶ τοῦτο μάλιστα διὰ 

"9 6Γ}}Δ χαὶ χατεγ. αὐτοῦ ἐδδύπι ἰῃ Β. Εἰ, Αγη. 
πον πιαπάπίο Ατιῃ. Ἄυϊζο ἄλλος, 35 οὖν οἴη. Β. (. 
δειχνὺς εἶτα δείχνυσι Ε, 
ἐχπλαγείη. 85 τι πλέον] δ5᾽ο Ε'. οπιοτὶ μειζόνως. 35 εἶπε] λέγει Εἀι!. 
ΒΔ4. 9 γῦν] χαὶ γῦν Κἀἀά. 35 ὃν) ὧν Β. ὃν οἴ. ὅν. Βειι. 
λευτηχότας. Δ. 59 πένθος (. ὃ. 

5. ΖΟΔΝΝΙΘ (ΠΕΎΘΟΒΘΤΟΝΙ ἈΠΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

34 ἐν τῷ] μετὰ τὸ Εαά. 
Ὁ. Ε. Καὶ ὥσπερ ἐπὶ Βἀά. 55 ὁμοῦ χαὶ οπι. Α 

4. αὐτὸ Βαά. λοιπὸν] αὐτὸν Β. Ε΄. 
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πάντων παιδεύου ὅδ, τὸ ἄτυφον χαὶ ἀχεγόδοξον" καὶ 
μετὰ τούτου χἀχεῖνο μάνθανε, ὅτι τοὺς χοπτομένους 
ἔξω τῆς οἰχίας ἐξέδαλε, καὶ ἀναξίους τῆς τοιαύτης θεω- 
ρίας ἀπέφηνε" καὶ μὴ ἐξέλθῃς μετὰ τῶν αὐλούντων, ἀλλὰ 
μένε μετὰ Πέτρου χαὶ Ἰωάννου καὶ Ἰαχώδου. Εἰ γὰρ 
τότε ἐξέδαλεν ἐχείνους ἔξω, πολλῷ μᾶλλον νῦν 35. Τότε 
μὲν γὰρ οὕπω δῆλος ὁ θάνατος ἣν ὕπνος γεγενημένος " 
νῦν δὲ χαὶ αὐτοῦ τοῦ ἡλίου τοῦτο φανερώτερον. ᾿Αλλ᾽ 
οὐχ ἢγειρέ σὸν τὸ θυγάτριον νῦν ; ̓Αλλὰ πάντως ἐγερεῖ, 
χαὶ μετὰ πλείονος τῆς δόξης. Ἐχεῖνο μὲν γὰρ ἀναστὰν 
πάλιν ἀπέθανε" τὸ δὲ σὸν ἐὰν ἀναστῇ, μένει λοιπὸν 
ἀθάνατον 3) ὅν. 53 Μηδεὶς τοίνυν χοπτέσθω λοιπὸν, μτδὲ 
θρηνείτω, μηδὲ [56] τὸ κατόρθωμα τοῦ Χριστοῦ δια- 
ὀαλλέτω. Καὶ γὰρ ἑνίχῃσε τὸν θάνατον. Τί τοίνυν πε- 
ριττὰ θρηνεῖς; Ὕπνος τὸ πρᾶγμα γέγονε. Τί ὀδύρῃ χαὶ 
χλαίεις ; Τοῦτο γὰρ εἰ χαὶ Ἕλληνες ἐποίουν, καταγελᾷν 
ἔδει" ὅταν δὲ ὁ πιστὸς ἐν τούτοις ἀαχημονῇ, «ποία ἀπο- 
λογία ; τίς ἔσται συγγνώμη τοιαῦτα ἀνοηταίνουσι, χαὶ 

ταῦτα μετὰ χρόνον τοσοῦτον χαὶ σαφῆ τῆς ἀναστάσεως 
ἀπόδειξιν; Σὺ δὲ ὥσπερ αὐξῆσαι τὸ ἔγχλημα σπεύδων, 
καὶ θρηνῳδοὺς ἡμῖν ἄγεις Ἑλληνίδας γυναῖχας, ἑξάπτων 
τὸ πάθος 3", χαὶ τὴν χάμενον διεγείρων, χαὶ οὐχ ἀχούεις 
τοῦ Παύλου λέγοντος" Τίς συμφρώνησις Χριστῷ πρ΄ς 
Βειίαρ; ἣ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου ; Καὶ παῖδες 
μὲν Ἑλλήνων οἱ μηδὲν περὶ ἀναστάσεως εἰδότες, ὅμεος 
εὑρίσχουσι λόγους παραμυθίας, λέγοντες" Φέρε γενναίως" 
χαὶ γὰρ ἀναλῦσαι τὸ γεγενημένον οὐχ ἕνι, οὐδὲ διορ- 
θῶσαι " τοῖς θρήνοις " σὺ δὲ ὁ φιλοσοφώτερα χαὶ χρηστό- 
τερα τούτων ἀχούων, οὐχ αἰσχύνῃ μείζονα ἐχεΐνων 
ἀσχημονῶν ; Οὐδὲ γὰρ λέγομεν Φέρε γενναίως, ἐπειδὴ 
τὸ γεγενημένον ἀναλῦσαι οὐχ ἕνι " ἀλλὰ, Φέρε γενναίως" 
χαὶ γὰρ ἀναστήσεται πάντως" χαθεύδει τὸ παιδίον, χαὶ 
οὐ τέθνηχεν " ἡσυχάζει, καὶ οὐχ ἀπόλωλεν. ᾿Ανάστα- 
σις γὰρ αὐτὸ διαδέξεται, χαὶ ζωὴ αἰώνιος, καὶ ἀθανα- 
σία, χαὶ λῆξις ἀγγελική. Οὐχ ἀχούεις τοῦ ψαλμοῦ λέ- 
γοντος, Ἐπίστρεψον, ψυχή μου, εἰς τὴν ἀνάκαυσίν 
σου, ὅτι Κύριος εὑξργέτησέ σε; ἘΕὐεργεαίαν ὁ Θεὸς τὸ 
πρᾶγμα καλεῖ", χαὶ σὺ θρηνεῖς ; Καὶ τί πλέον ἂν ἐ ποίη- 
σας, εἰ πολέμιος χαὶ ἐχθρὸς τοῦ τετελευτηκότος ἧς : Εἰ 
γὰρ δεῖ θρηνεῖν, τὸν διάδολον δεῖ θρηνεῖν. Ἐχεῖνος χο- 
πτέσθω, ἐχεῖνος ὀδυρέσθω, ὅτι πρὸς τὰ μείζονα ὁδεύο- 
μεν ἀγαθά. Τῆς ἐχείνου πονηρίας ἀξία αὕτη ἡ οἱμωγὴ, 
οὐχὶ σοῦ τοῦ στεφανοῦσθαι μέλλοντος χαὶ ἀναπαύεσθαι. 

Καὶ γὰρ λιμὴν εὔδιος ὁ θάνατος. Σχόπει γοῦν πόσων 
γέμει χαχῶν ὁ παρὼν βίος" ἐννόησον ποσάχις αὑτὸς 
χατηράσω τὴν παροῦσαν ζωήν. Καὶ γὰρ ἐπὶ τὸ χεῖρον 
τὰ πράγματα πρόεισι, χαὶ ἐξ ἀρχῆς δὲ οὐ μιχρᾷ συν- 
εχληρώθης χαταδίχῃ. Ἐν γὰρ λύπαις τέξῃ τέχνα, φησί" 
χαὶ, Ἐν ἱδρῶει τοῦ προσώκποι σου φάγῃ τὸν ἄρτον 
σου" καὶ, Ἐν τῷ χόσμῳ θλζριν ἔξετε. ᾿Αλλ᾽ οὐ περὶ 
τῶν ἐχεῖ τοιοῦτον οὐδὲν εἴρηται, ἀλλὰ τοὐναντίον ἅ παν, 
ὅτι Ἁπέδρα ὀδύνη, «11τύπη, καὶ στεναγμός" καὶ ὅτι 
᾿Απὸ ἀνατολῦῶν καὶ δυσμῶν ἤξουσι, καὶ ἀνακ.λεθή- 
σογται εἰς τοὺς κόλπους ᾿Αδραὰμ, καὶ Ἰσαὰκ, καὶ 
Ἰαχώδ' χαὶ ὅτι νυμφὼν τὰ ἐχεῖ πνευματιχὸς,, χαὶ 
φαιδραὶ λαμπάδες, χαὶ μετάστασι; πρὸς τὸν οὐρανόν. 

δ΄ Τί τοίνυν χαταισχύνεις τὸν ἀπελθόντα- τί παρασχευά» 

ζει; τοὺς ἄλλους δεδοιχένα!: χαὶ τρέμειν τὸν θάνατον: 
τί ποιεῖς πολλοὺς κατιγορεῖν τοῦ θεοῦ, ὡς μεγάλα ἐρ- 
γασαμένου δεινά; μᾶλλον δὲ τί μετὰ ταῦτα πένητας 
καλεῖς, χαὶ παραχαλεῖς ἱερέας εὔξασθαι; “ἵνα εἰς ἀνά- 

᾽ ἄλλως] 51]. Β. (Ο. Ε( αἰΐέεν, εἰ 
. ὁμοῦ καὶ 

γινομένου Α. (. Ὁ. ΒΕ. 85 δ5]ς Εαὰ. εοάϊοες 
δ παιδεύων Ε΄. ὅδν. Ρ. ρΡ. μετὰ τοῦτο 

δ ΗΘΙ͂ΚΟΝ. Ὅτι οὐ δεῖ θρηνεῖν τοὺς τετε- 
διορθώσασθαι Βαά. Ρ. Ρ. σὺ δὲ φιλοσοφώτερος καὶ χρηστότερος «τ, ἃ, 
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εἰπι. Ῥυ ΘΙ ΓΆ ἐατία Ἀρογυδσορογῦπι ἱπάϊοϊα,, οὐπὶ 
Ροβι πιογίοιῃ υἰδία» οἱ ογπηθαῖ δὲ ἤοίυπι πιογογοηϊ, 
Ουϊὰ ἱφίπεν ΟΠ γίβίυβ 3 ΑἸΪο5 Ομ 68 Ἔχρῃ δ, ΡΆγοη 68 
δυο ἰἰγοάινὶϊ, η6. ἀεὶ ροβδοί αἰ υπὶ ουγανΐδ886 : οἵ 

δηίοχυδιη βηποῖίαι, νοοο ἰΠΠυὰ οἴ οἶῖ, ουπι αἷς, Ν οι ἐεί 
Ἰποτίμα ρμείία, 2644 ἀογηιῖ. Μυ}115 φιιοαια 4118 ἰῃ ]οςἷΒ 

ἰος (Δεἰϊ : ἃς βίους ἴῃ πηρὸν ργυηι ἀϊδοῖρυϊοπϑ ἰπογα- 
ρανῖι : δὶς οἱ πος ἰοὺ δχ ργι θη πὶ πηδινι} ῦ.}8 ρ6Γ- 

ἰυγθαικίονοπι οὐϊεὶδ, β'πμὶ οδιθηάδηβ, [π0}}6 δ᾽ δὶ 6550 

τπογίι05 8υϑείίδγα (φυοά οἰἰδιη ἴῃ [άΖᾶγο [δοἷϊ ἀϊοεης: 
ἴαλατας απιϊοις ποεῖον ἀοτηι [9ο0αη. 11. 11). υπὰ ό- 
δθῃ8 ποη {ἰπιοπύλπν 6586 πιοῦίθηι : Π6406 Θηΐπι [Δ πὶ 

᾿ 8886 πιογίοπι, δ6ἀ δοηιηυπι. Νἧαπι αιΐα 'μ86 πιοΥὶ (}ΡῈ}8 
δγαϊ, Δ] Οὔ} ΘΟΓΡΟΓΆ δυβοϊί(η40 ἀΐδείρυ 08 ργξρᾶ- 
γῶραι δὰ Πυοίαπι δυπιοηάεπι,, πιογίοπηηυ δυϑη ἰΘηΐ- 

ἰοΣ ἐογοηάδηιμ. Ῥοβί4ι8πι ΘΙ 'ρ56 ἀἀνοαπογαϊ, ΠΊΟΓΒ 

ἦδαν ποπηΐδί βοπίηι8 Γαι. Αἰἰδηγοη ἀογ δα υδηϊ διιηι : 

ἦρ58 νϑῦο ποὴ ἱπάΐξῃς ἴ}}}, ευπὶ "οη σγράθγαηι 18 

αυ: πιὸχ ἷρ56. πνΐγα  ΠΠΠ6΄ Ορογαίυγιβ ογαὶ : ἤθῆμο 

ἱπεγαρανὶι τἰάθηιο5,, υἱ οἱ Γ8115 οἱ {{0|τὸ οἱ ογπι! να] 
ἀἰϊδφια Οπμ 8, πιοῦ 5. οβ8εμῖ [650 0ἷᾶ. 

ὅ. Ολνίειμς φμοιποίυ γρεμγτεοιοημμι φιας ορεγαϑαίων 

νεγίαἰϑηι αὐείγμεγο δοίεγει. Κ᾽ αείμπι εἰ υαπαηι οἰογίαηὶ 

οππἷηο υἱαπάπν ἐεἰ. ἩοΥ ποη πιο κονάα. Υὶμ ργαεοηῖὶε 
“ποία. ---α Οιἷᾶ δεἷπὶ 8ἘΡ6 πιϊγϑοι ρἐγαῖδ ΠΟῚ ΟΓ6- 

ἀυηὶ ᾿ιομΐη68, 5018 ἱρβοτιπ Γοϑρομπδίοηα ἰ|08 ργνο- 
εἷῖ, οὐ οἱ ᾽ν [,Δ2ΖΆΤΟ οἱ ἰῃ ΜΟγ56 [(λουπὶ 661. Μογϑὶ 

πϑη486 ἀἰχὶϊ : Ομ πος 6ει ἱπ πιαπὰ ἱμα (Εποά. ἃ. 3} 
"ὦ οὐηι νὴ 5561 Βογραηίδπι [ἀοἴυ, ΠΟ Οὐ ν᾿ ϑοογοίαγ, 

υἰγφᾶπι ργίιι5 [556 ; 5364 γοοΐβ ργυργί5 γοοογίδ! 5, ἀ6 
τὰ φοβία οὐδίῃραϑοογοι. Εἰ ἀ6 1μΖᾶγο αἷϊ : {ὃὲ] ροεπῖ- 

“8 σμηι7 αἱ 4] ἀϊχογυηί, γοπὶ, οἰ οἷαε; εἰ, δαπι [ὦ - 

(εἰ, φμαιγἰἀμαλμιδ ἐπῖηι ἐδ (]οαπ. 11. δ4. 39), ποι! ἀι:- 

υὐαγα ροβϑϑιῖὶ, φυΐη ἰρβυπὶ πιογίυυπι δυδεί (ἃν 556. 
γι άρη5 ἰσίἐυγ ογπιθα]α οἱ ἰυγθαϑ8, Οπ}}05 6}}εἱϊ, δἱ ἴῃ 

ῬΓαβοηιίΆ ράγοπίυπι πιϊγαουϊυπι Ορδγαίυγ, ποη Α]ϊδιη 
ἰηόυσαιιβ δηϊπιδηι, δα ᾿Πἰ8πὶ ἰρ58πὶ αυ85 αχίογαὶ γούυ- 

ὁ6η8, 6ἱ 45] ΕΣ ΒΟΠΊΠΟ Θχοϊίδη8. Αρργεπαιΐῃ νΈΓῸ 

πιδηυπι, υἱ δροοίδίογοβ οογίίογοδ ἤαγθηὶ, οἱ ῃος ἐχοιη- 

νἷο νἱαπὶ ραγῶγαεὶ λά β ὸπὶ γοϑυγγθοιοπΐβ. ῬΔΙῸΓ ππν- 

406 ἀϊοοῦαι : “περοπε τεαπμιὶ (Ἀ] αἰἡ.. 9.18); {Π|6 νΘΓῸ 

Ρἰας (Δεῖ! ποὴ ἱιπροηὶὶ οπΐπι, δοὰ ρργεἰιδηάϊὶ, εἰ 

διιδοίίαὶ ᾿Ἰϑογίυδπι, οδίο πάθης ΟΠ ηἶΔ ἐμὲ ργοπιρί ρᾶ- 

τλίδηυα 6586. Νόαια πιοὰο βυκοίίαι, δι οἴθιπὶ ἱροὶ 

στα ἡ νοῖ, π6 υἱδθγθίυν γὰς 6556 ριληιδθπιᾶ. Νοαυθ 

μεθ ἀδι, βεὰ αἱϊοβ ἀῶγα ᾿υθαὶ : χιεπιαδπιοάδυπι οἱ ἀθ 

1,Ἀτάγο δἷϊ : δοίνιε ἡ μηι, εἰ αἰνΐι6 αὐἷγε (]οαπ. 11. 

44), οἱ ροβίδθα Ὠιθηϑ815 σομβυγίοηι αἤε!!. ΕΟ ΠῚ 501:- 

56 αὐτί 46 ΘΟΠΊρΡΓΟΡΩΓΟ 5οἱ οἷ, εἰ ΠΙΟΓΊΕΙΩ Εἰ ΓΟΒιΓν 

γοοιοινδιιι δοοιιγαι ββίηα δϑϑογίδπ). Τι: νογῸ ΠΟ 50Π| 

γεϑυγγδοιοηθηι ρογροηάδϑ νοϊϊπι, 80 οἰἰάπιὶ συοὶ ργῶ- 

εοροεὶς οὐ παπλῖη! ἀϊσογθηὶ ; Θ᾽ ΡῈΓ οτηηΐα ἀἰ5025, [Δ- 

βίυπι γδπϑπιηῦς φίοτίϑιη 6556 ΟΠΙΠἧ ΠΟ νδηήδη : [|- 

᾿ϑάφυς ργαίονοα αἀἰδοα5, ἰρδῦπι ᾿ θη 168 Ἔχ Γᾶ ἀοηυμι 

εἰεεἶδβα, δίφυδ υϑῖυν ἱπάϊβηοθ 121] βροοίδουϊο ἀθ6]8- 

τβ86. Τὰ νϑγοὸ πὸ 6χδλβ οἵπὶ {ἰ οἰ δι15; 564 ΠπΙΔΠ8 

οὑπὶ Ροΐῖτο, ϑοληηα οἱ ϑδοοῦο. Ναπὶ 8] ἰῃπς ἰ|105 [ὉΓΔ8 

οὐθεὶϊ, παυϊιο πιδρῖβ πυις ἰὰ (οἰαί. Τὰπο θηΐπι ποησπι 

ραΐαπι ΟΓΆΪ Ππιογίοπὶ [8Π| ΒΟΠΙΠΌΠῚ 6888 [ἈΟΙ8ΠΔ : Ὡς 

ΙΝ ΜΔΤΤΙΠ ΕΜ ΗΟΥΠῚ,.. ΧΧΧΙ. αἱ. ΧΧΧΙ. “14 
10 Πὶ ̓ρ080 8016 οἰαγίας 6581. Αἱ ἤυης ἤθη ἢ] Ϊλπὶ λιη 
δικαίαν! ̓  56 διυιβοϊαϑΐε {Π8πὶ ουπὶ πιᾶΐογα εΕἰονγία. 
Π}1ὰ οινΐπι 4υ:5 βυγγοχὶϊ, ἰΘγαπι πιογιιὰ 681 ; ἰυὰ νϑγὼ 
ΟὐΠΔ ΒΟ ΓΓΟΧΟΣΙΙ, ΤΔΉΘθ 11 ἱπηπιογί}} 15. Νόπηο ἰϊδηιια 
ἀοίποερβ Ἰυροαῖ, θυ ἰΔιηδι εἴα τ, ἤθῖο ΟἸειδι1 γὶ- 
οἰογίδηι οδἰυπηηίδιυτ. ΥἹοἷ( ὁπ πὶ ἢ |6 πιογίοπι. Ουἱά ἐγζο 
[γυδίγα ρίογδ 7 Μοῦ δοιμηυ8 εἤκοϊα ε5ὶ. Ουἱὰ ΙΔπιοη- 
ἰλγὶβ οἱ ἰυφ65 7 {Δ δηΐπι δἱ σϑῃι!οβ (δοογϑιῖ, ἱγγὶ- 
ἀεπαϊ δββθηὶ : οὐ πὶ Δμ!|6η} ἤκ6|}5 ἰυς Ταγρί!ογ (ροδγῖε, 
48} [μα "6 11} δχουδαιίοποηι ἢ 4025 νϑηΐᾶ δεῖ! μας ἰῃδὶ- 
Ρίεπ δῦ δρθπιΐθυδ ροδί ἰΔπίιηι [ΘΠ ροΓὶβ οἱ οἷ" ΓΆΠῚ τὸ 
ΒυΓΓΘΟΙΟη 5 ργοδαι ποι ἢ Το, ν ΓΟ, 86 δἰ βιυάθηβ ἢος 
Ροσολίαπι Δη)ρ  ἤσᾶγο, ργἤο:8 (α) ΠΟ Ϊ5 φαηι 65. 1(|- 
ἀυςΐβ, Ἰυσίυπι οχοίίδης οἱ [ὐγιδοο ἱποθηθῃβ : Π6Ὸ 
δυα 8 Ραυϊη ἀϊσοιηίδπι : μα εοεὶείαα (μτίειΐ εὐηὶ 
βειϊαί  αμὶ φωιῶ γοτίΐο βαείϊε ἐμηὶ ἱπβαάεί! (8. (ον. θ, 
15) } Οδγίδ ρθη 68, 4υΐ πἰδ}} (6 γοβυγτγοοιίοπα βοίαηι, 

οοηϑοϊαπαΐ ἰληδη Γαιΐοηο5 ἰμνοηΐυηϊ, ἀϊοδηί65 : Ευτ- 

{6 Ρ (Θγῶ5; ποῆυδ Ροίογῖβ ἰά φυοά (Δείυπι εδὶ, ἰηΐοο- 

ἴα γα ογθ, νοὶ Ἰδπηθη 18 ΓΟΠῚ ΠημΔΓΘ ; ἴῃ γ6ΓῸ «εἱΐ 

51:0} γἷβ ἀ ΠΟΥ 5ᾳ 6 ΡΠΟΘΟΡ ἢ: ργαοορία δυάΐβ, 

ΠΟῚ ΘΓ 5.18 ἰυΓρίογα 4ιδιη {1 ἀρθης ̓  ΝΟ} 6 ΘΠ ΙῺ 

Οἰοίπηυβ Π05 : ΕΌΓΙΪΟΙ [ὉΓΔΒ; ΠΟῚ ροβϑιυπυφ ΘΠ ΪπΠῚ 

φυυαὰ [μοίυπὶ 681 ἰηίδοίυπι τοάάθεε ; δα, ΕὐγΙΙογ [6- 

ΓΆ5 ; Π2η} ΟΠ ΠΟ Γοδυγροί ; ΟΟΥΠ Θπΐη Ρυ6 114, ποη 

ΠΙΟΡΙΙΆ 6ϑὶ : αυϊοδοὶϊ, πος ροεγὶϊϊ. {ΠΠ4π| Θχοίρίοι γόβυγ- 

Τοοιίο, νἱιᾶ δοιηρίιθγηβ, ἱπηπιογίδ! 85, 805 Δηφο Ϊοᾶ. 

Νοη δυά8 Ῥραϊπηνιιπ ἀϊοοι πη), (οη δου ί6γ6, απ πιὰ ἸΝ δα, 

ἐπι τεηνίεπι ἰμαπι., φμῖα θοηιΐπμε δεπο[εεῖ! δὶ (Ῥεαί. 
4114. 7) 3 θουβ πιογίοπι θοποἤοϊ απ) νοοϑ!, οἱ ἴῃ ᾿π 565 
Ελ ᾳυϊ μὰ δι λι8 [Δ ογ68 δἱ ἀοίιμοι ᾿ηἰ της τ. οἱ Ποσιἰ9 

6.568 δὲ ᾿υφοηάυπι, ἀϊαθοϊο ᾿Ἰυχαπάυπι 65ι. |6 Πισοαὶ, 

16 Ἰηπιθηίδιυν, 4υΐὰ δὰ πρλΐογα νοι ρογρίηιυϑ. {ΠΠ}|5 
ποαυϊεῖα αἰσηᾶ 65 οἱ υβηγοῦὶ ᾿λπηομ τ ε10 : β6ουδ (ι, 4 
δἰ σογοηϑιὴ οἱ Γοίοπι νοοογὶβ. Νδην ροΟΓΙΓ15 ἰγηηηυ }- 
05 ΠΙΟΓΣ 65ι. Ριγροπάς ἰδίυγ 4Ποὶ 1415 μίοηδ εἷῖ 

Υἱ ἃ ργαΒΘῃ8 : οορῖ18 ηιοιίθδ ἰμ5ὶ πια δἰ χογὶβ. Νδιη ἰη 
ρΡοὶυ8 ΒΟΠΡΟΓ Γ68 νογίυπίυγ, δἰ4ι6 ἃ υγἱποὶρίο πρη 

τηοαΐοδπ) ἀΔπηπαιἰομαπὶ 80 {{π|8 65. 15 ἀοίογίϑιις, ἴῃ - 

ᾳυΐϊ, ρατγὶες βίϊοε (δ. ὅ. 10) : οἱ, ἴπ ἐμάογθ υμί 

{μὶ εοηιεάες μαπεηὶ (μη (1. υ. 17): οἷ, [πὴπριπάο ἰγἷ- 

ὑμίαιϊοπεηι ἰαϑεὺ 5 (Ποαη. 10. δ5). Αἱ ὁ6 [υἱυγὶ5 γοὶ5 
πΙ1} δε) υδηηοάϊ ἀϊοίψιΓ, ἱπιοὸ εοπ Γαγί πὶ ρΓΟΓΒυϑ : 

Ἐζυσὶ! ἀοίον, (τὶ διἱ εἶα 6 φεναίίεις (1 αἱ. ὅδ. 10) : εἰ, Α᾽ 
ογἱεμίδ οἱ οὐεἰάεηίς ϑεπίθμ!, οἰ τεςεμεϑεηῖ ἰἱη εἰπε Αὐγα- 

δώ, εἰ ]εαας, εἰ ]αεοὐ (Μαιιίι. 8. 11) : οἱ {Π||6 Βρθῃ - 

δ05 ερί γι υ8}15, ᾿σσογη: (Οἱ ἀπ, ἰΓληδ᾽ 110 ἐν Θ0Ὁ] 0]. 

4. Οἷς ἐγᾷο "ποτγίυυμη ἀσίυγραδ ἢ ΟΗΓ 8115 {ΠΠ|ΟΓυ τὴ 

ἰΓΟΠΙΟΓΘΙΊΠ1|6 ΠηΟΓΕ8 30 Οοι 51» ἢ Οὐ ΟςΟΑϑ 6 ΠῈ ΠΙυ 1 κ 

ΡγΟ5 ἱπουδοηδὶ θδυπ), υἱμοῖθ αυἱ τσ 5η8 ((οογὶϊ "8 - 

14) ἴπὸ ὙΟΓῸ ΟἿΡ ροδίθα βαυρογοθ τυόολβ, οἱ βι661- 

ἀοιεβ γομᾶβ δὰ ργϑοδηάυμ ὃ ὕ] ἰῃ γοαυΐοπι α᾽οάᾶι, 'η- 

ηινΐα8, 8 φυὶ πιοτίυυβ δὶ, υἱ ργορὶ τυ Παρδδὶ [υ}- 

66π|. ἕὰ ἰφίυν 46 οδυϑᾶ ρίοΓα8 εἰ ἱμπξδιἾδο͵5 ἢ Εγχο 
ἰϑουπι 'ρθὸ ρυρπᾶθ.. οὑπὶ ἢ}}} ἰοπηροβίαι 68. ρεγβ 4ηὶ δὲ 
ρογίυμῃ Δ}. Ετ φυ!ὰ [Δοΐδπι} ἰμ 4068 : ἰά πδίυγα δχ,- 
εἶι. Νοη 6δὲ παίυγας οὐρὰ πϑῆυθ τογυπὶ βουὶοὶ ; 86 

α) Ὧδ ργῶθβολ νἱάδ Απιίαυίι. Τ. 5, Ρ. 1, εὲ ἀδ ΟΡ δι» 
Ἂς: ἐκωλαία βυρρίοιηθηίΐμηι Τ. ὅ, Ρ. 16. ᾿ 



510 

ποῦ 4υΐ οπιηΐα 809 ἀοη08 νογιΐπιι}8, Π.ΟἾ 168 Πἰπηΐιπὶ 58- 

τὴι15, ποϑίγαπι ργοάϊπιυ5 πο} Π 416 πὶ, εἰ ἱηΠῆ 6165 

ἀεριογίοτοβ [λοϊπιυ8. Θυυπιοῦο οπίαι οπηὶ 110 ἀ6 ἱπΠὶ- 

πιογίδ!αῖδ ἀἰ98ογοπηυβ 488 Γαι 0η6 βοπιί 6. δά {ΠἸαπὶ 

οτοιοηάδηι ἰπάσοοταυβ, οὑπὶ πη36}5 αι8η} ἢΠΠ 6 πηοτίοπὶ 

Πογγοδηηι8. οἱ υἰπιοαῖηυβ᾽ Μοὶ δορί ὁχ ρα 0 υ8., 

χυὶ ἱπηπιογιδ! λῖοπὶ πο ογοάδθαηι, πιογίυβ ἢ}}}8, 

ἱπιροδίτα 5:0] οοτοηᾶ (α), νϑοῖοπι σδηἀἰἀλπὶ πάθον, 

αἱ ργαξοηίοπι φἰογίαπι δυσαραγοηίγ ; τὰ Υ6ΓῸ π6 Ὁ 
[υἱυταῖ αυΐϊάσπι φίοτίαπι 665585 οἴδεπιίπδίο ΠΊΟΓΘ ἴ3- 

πιοηϊατὶ, οἱ μίδηγι το, 56 ἀ Πογθάθπι ἤθη Πα θ68, Ὠ64υ6 

διιοοαββογθῃ  Ουϊὰ νΘΓῸ πα }15, θΟΠΟΓΙΠΙ ᾿υογιιπὶ [16- 

Τοάσηπι 6556, δὴ σαίογυπι ἢ ́υϊὰ τα 118, 8η υἱὶ [116 (τ 
οχοϊρίαι θοπα, 4: ὕγνὶ το ηχισπάα δγιμῖ, δὴ τηΔ- 

ῃΘη4 φίογπα]αο Ὀο0η8 7. ΠΠΠπ|πὶ ᾿ογοάδπ το μα θν}}51], 
βοὰ ᾿ιαδυΐϊ Πουβ : πο [υἱὲ ΘΟΙΘΓ65 [ΓΔΙΓΆ ΘΌΟΤΙΠΙ, 

δοἀ [υἷι ΟἸεγῖϑεῖ. Επ οὐ γοϑίοβ, ἰη 168, οὐ Φάα5, ουΐ 

βοῦνος οἵ ἄστὸς ΤΟ πη οπλι85 ἢ 108] ῃγοίθοίο, οἱ 5ἷο 

{15 ΓΟρΡΟΠ65., 408} δὶ νίνογοί  μ}}}}} φυΐρῃ6 ἴς ᾿η- 

Ροάϊι, Ναπὶ 51 ὑγθαγὶ υΝ8 οὐπὶ ἀοίυηο 15 Γὰ5 ᾿ 3ΟΓΙΙΠῚ 
ΘΓΘΠΊΔΓΟ δοΐδη!, ΠῚ Ὸ τηΔ 615 (6 ρᾺΓ οϑὶ δΔ( ἀοίυποίυπὶ 

ἸηΠἴογα δὰ φυαὶ δά ἰρϑυπὶ ρογιϊηδιῖ, ηοη υἱ ἴῃ οἰπ6- 

τοη γοδιοδηιην αἱ ἐ||, 5ο ἃ αἱ τπα]ογοπὶ {}}} φ]ογί πὶ 

ρΑγίδπὶ ; οἱ δἰ ρέσολῖοῦ ἀσορϑϑί!, υἱ ροοοδί οἰυδηίαυν; 

5] υκῖ5, ὺἱ Π| πιογοοαβ ἃς γοι τ θυ ηἷ58 ΔΌσΠΙΘΠ ΠῚ 

δοοροάδι. Αἱ νἱύογο ἰρ5ιπὶ ἀ6ο᾽ἀἐγὰς ἢ Βδηγάθη ἰρ! 0 
ατι8π| 'ρ56 νἱϊδπι ἰΓληϑίσα., εἰ οἷϊο 14 580 γΓὰ νἱβϑίῦπθ 

ἐρυοτὶβ. ΠῚ πῶ οἰἴατη οοσίία,, (6 51 Ω05 ΠΟ δυαίθορὶβ, ἰη 

[μἴυγοὸ ἰΔά οπιηῖπο δχρογίαγῦπ 65:6. ογυὰ ἃ} 18 υἱὲ 

ΤΏΘΓΟΘ65 ΟἿ᾽ : π8η} ἃ [6 πΊρογὶ5 ἀϊυϊυγηϊ 16 ΘΟη 50 4110 

11 εἰ] ἀοοοάδι. 51 βόγγο πὰπο ὉΠ ΒΟ ΠΔΓΙ νο  ]6 Ὁ]8, 

10 γθοϊρυι ᾿0ρΡΠΟΡΪΒ; (6 συρΡ6 ἃ π|8}1}5 οἰ ΓΟΙΠῚ- 

ΒΔΠ{Π}0}15 οὕς. οἱ δρ  η  ἀἶογα σΟγοη8 ἃ θὼ0 ἀοηλ- 

ὕογῖβ. ΕΠ ΟΠ ΟΘΥΠΔΠ ΘΠ ΐἶ πὶ Πλ0]145η06 1185 ν᾿ Γι 68 50- 

Ρογδῖ ολἰδη  ίυπι τοἸογαηιϊἃ. (οσίία ἰρϑιη Ὠοὶ ΕἸ- 

ἢ πὶ ΠλΟΡΙ.1 6556 ; {6 ὉΓῸ ἴ6 πιογί 5 ἀπῖ, ΠΣ ΡΓῸ 

ἰοἶρ50. Ὀἰχὶ! δυίδη : δὲ ρμοδεὶθὶ6 εδἰ, ἰγαπεραὶ α ἢϊΟ σα - 

"ἶα ἰδ (Μαι}. 20. 59} : δἊ (γίβι} 18 ἸηΟΓΟγ 406 40 - 

εἴυ15 πΠΙΟΡΙ τ πὸ) οἴτυσιι, 5οδὰ οιΐληι μ᾿] υγὶ πι8 ἰογίυς 

ον υ.5., πιογίδπὶ 50} πο νυΐϊβάγοηι,, 86] οἵη» 

εὐ τ {πΓμ] 951 Π|2Π| : οἱ ἃπί6 τηογίοπὶ ΠΆσΟ|]Δ., Δπία 

ΠΆσΟΙΠΔ νόγῸ σοην οῖα,, ἀδγ βίο θθ, Θοη υΠ]6} 125, [6 

ἰηδί 6 Π5 Δι οπιηΐα ἔυγΕ 6 Γ (ογοηάἃ. ϑο ροβὶ πλογ- 
(ἐπι, Ροϑίιιδπι σοΓρη5 ἀσροδιογδῖ, “Πυ Δ οὐΠΊ ΠπηΔ] γα 

σογία γδϑιπιρδ᾽ῖ, [646 θΟηΔ 5ρ6 [9ὨὈ]6εἷϊ. ΗΠδος 5[ ποη 

υἷα. δυπῖ, μ6 Ρίογαϑ : 6 δὲ ογθ Ὁ 18 ρη!αβ., μ6 
ἸΔΟΓΥΠΊΟΓΙ5 ; 5] γογο Πονογὶς,, φυοιηοάο Ροιαγὶ9 σομι,- 
[5 ρΟγδ Δ 6Γ6 [6 γῈΓῈ ΟΓΘάΘΓΟ 

5. Ῥοτιμὶ ποπ εἶπ πιοίίο [προπαϊὶ. ---- Δι (ἰ}}]} τι Π}νς 

ἰηιυ!ογα Ὁ}}}19. 4518 Π|ὸ ν οῖαν ̓  Εγροὸ ποὸπ Ἰυχοιάυβ 

ἰά6ο 116 65ῖ, χυΐ ἃ τοῖ σα  81|11.5 [4η} 65 ΠΡΟ. Νὰ 

Ἰδαυθ ἱρδὶ ἰηνίἀθι8. Νάπι {Π0] ΟὟ ἱπιγηδιη γι πὶ 6115 
ΟὈϊτα πὶ τλογίθιη ορίμιγο,, ᾿πσογοαθ, αυΐα θῖν ΥἹΤΊΙ, 

1 [118 πηυ]ὰ ρει αίυγ,, ἰηνϊ σαγία 6βι. Νοὶῖϊ ΠῚ ὩΣ 

συσιίγα ἴρ51}} ΠΗΠΙΠυΔΠῚ ἀΟΠΊυΠῚ 6986 τγοὐἀϊαγιῃι, 

(α) θ)ὸ ΧΘηορμθαίθ ἀἰοἰίαγ, ἰμδιιαι ουτῃ οογοηδίυ 5380Γ,- 
θολγοὶ, υἱ αὐυάϊνηι ΠΠΙαπὶ ἰῃ ΜΑπίϊηδρα ρυσηᾶ σοοϊα 856, σοτο- 
ΒΆπι ἀδροδυΐίϑθο, δὲ ὙΘΓῸ ΔοῦίιοΣ δηΐϊθι ΟΟΥΓΌ 550 
σου ΡΟΓΙ, σογοπδπὶ ἰϊόγυτ οἰ ἰ ἱπηροϑι:556. 

ῷ, ΤΦΌΑΝΝΙΘ. ΟἸΛΎΥΒΟΘΤΟΜΙ ἈΠΟΊΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. δι 

564 16 ὑγανὶ δὰ ᾿Πυπν 6856 πιϊφραιυτυπι. Νὰ οφρί δι 
ἰρδη} ΠΟῚ ΠΓΓᾺ ἰΝ}6 68:6 νϑηίυγυπι, 5θὰ οοχίία Βσ"ς 
Υἰβ᾽ ἢ 8 πόα ἰτὰ υἱ δῃηϊ πιδηβῦγα., βϑὰ 1"ξηβίογηηπἷία 
6686. Νπι| οΟἸΌπι, ἰογγᾶ, πηᾶγα οἱ οπιηΐα ἰγλῃ5πι- 
ἰδ, ἰυπόχαθ ἢ] απ ἰσυ}}} γοοὶ ρίδο πιδ)οῦὶ ρἰοτία 
σογοπδίυπι ᾿. Εἰ 5ἷ φιϊάδπι μδοσδίον 40}, ποῃυίΐεῖδα 
ΘΟΌΓΒΙΙΒ ἰηἰογοορίυς (1; πΠ6η 66 6ηΪπὶ 8] πγαίηάυπι ἱΠΌ τη 
ἴογε θϑὺυβ ργων ἀἰςβαὶ,, {Π0πῈ δη16 Ραδηϊ οπείαπι Ὡργὶ- 
νυΐδδδῖ ; δὶ Υ6ΓῸ 5105 ἀϊδοαϑϑῖξ, ἰη ἰυ10 "οηδ 50} ρΡο9- 
ϑίάει. ὕππῶ6 πιαηϊθβίυπη 6ϑ8ὶ ἰδογγπιαθ ἰωδ8 ποὴ 
6886 ἰΔΟΡΓΥΓΠῺΒ ΔΠΊΟΥΪΒ, 861 ἱγγδιί μα} 5 αἤΠοίας, 
Νδιῃ δἱ ἀδίυποιυ!η Δηιῆγαβ, ραιάθγα ορογίογοι δὲ 
ἰαιαγὶ, φιυοὰ ἃ ργϑβθηι 5 Πασεὶδυβ εἷϊ ογορίας. 
Ουϊὰά Θδηΐπι Δπιρίϊυ, ηιαδο, νίογα δε ῦ θυϊά 
ἱπβο πὶ εἰ πονυπὶ! ἢ ΝΌΠΠΘ ολάεπι ἰρεὰ αυο- 
(ἰά16 τονοῖνὶ νἱάθπγυβ  Ὀίδπὶ ποὸχ δχοῖμί!, ποοίοπι ἀϊας, 
ΒΕ ΠΊΟ ΠῚ 585, διβίδί 6 πὶ ἢ ΐ6Π|5., οἱ πἢ}}} ἀπιρίϊει5. Εὶ 
ἴδε αὐυϊάο πὶ) 56 ΠΊΡΟΡ 6ϑ 61 : Π1212 γ6ΓῸ 56ΠΊΡ6Γ ἰη80- 
᾿Πἃ εἰ πονᾷ. Ηκπιε δγᾷο ν ]θ")ὰ5 ἤ]υπὶ φυοεϊαΐθ ᾿ὰυ- 
τῖγο ᾽, δἱ Ἰιΐς ΠΙΆΠΟΓΘ, Ὡὡρτοίαγα, ἰυφογο, (ἕπογα, 
ἐΓΕΠΊΘΓΘ, οἱ αἰϊα π|8}} ρδιϊ, 4118 Τογτηΐάδγο Ἱ Νϑημὃ 
Θπἰπὶ ἀἴσαγα διι5ῖ8, ροίυΐ886 ἔΠυτι Ἰοισυην ἢος ραίασυϑ 
ἐγ] Ἰοἱεπίοπι,, πιο γογίθα8 530|}]1οἰτυἀϊη δα ι6 τοσαῦτ 
6886. Αἀ ἢδο ρογραπάδ ἴ6 ΠΟ1 4 586 ἱπηπΙΟΓ(Ά [6 ΠῚ: 
80 5] ΠΟῊ 4ΠῈ ΠΊΟΓΓ 5 659 61, ραυΐο ροβίοα πιογίϊηγιιῃ 
[υ͵586. Αἱ ποη 541|2{π|5 6ΓῚ8. {ΠΠ|ι8 οοηςυδίυάίης ἢ 564 
ἰνἱ ΘΘΠΉροΓ || Ππιιογὶβ. ΑἹ νοὸς "εἰς ἰρβαπι νίάογο ἢ Εἰ 
αυϊα νοίδι ̓  1ιἰοοὶ αἰ ΠΩ νά, δὶ βαρίαβ : 8005 
ΘηἷπῚ [ΠΠΠΙΡΟΓΌΠΙ ᾿ρ850 Υἱδὰὶ οἰαγίοῦ 6ϑὶ. Τὰ υϑγῸ ςεἱ ἴῃ 
Γορία εββϑοῖ, ἰθίᾳυθ ἤογογαῖ, ποὴ φυςεεῖββεϑ ]Ππὶ 
νἱδγο : ἃς οὐτῃ δά ἰουσα ΠΟ ΟΓ6ΠῚ δογίθη αὐ ϊογίι:, 
ῬΓΟΡΙΘΓ ρῶγνυπ) ΔΌ5Θη[18 ἰαΠΊρι15 Δηΐπηο ἀοἤοΐβ, συμ 
πη χἰΠ]6 ΘΟΠΘΟΡ6ΠῚ ΘΟ ΠῚ ἢδ 0615 ἢ ϑοὰ νίγυπι! ποθὴ 
8068 3 Αἱ σομ ΒΟ ιογαπὶ ᾿αθ65 ῬΔΙΓΟΝ ΟΓρ απογαπι 
εἱ ϑυδΐοοπι νἱάπδτγυπι. Αὐἀδ΄ Ῥασΐαπ) ἤδης νἱἀυ δίσπι 
μβδδίαπι μγορϊοϑηίθηι,, ἃς ἀϊοσθηϊοπι : πῶ σμίοπε ϑέγα 
υἱάμα ἐεί εἰ δοίἱαγία δρόγαῦῖ πα Θοηιῖπο (1. ΤΊηι. δ. 5). 
Εἰοπίπι Ἰιάς ῬΓΟΒ: ΤΟΥ οὶ δ, 41:8 πγαόγοηι δα! ἡ δυο 
Ραιϊοηιίδηι. ΝΟΙΪ ἐπί τν ἸΌρΟΓα ἀς δα τὸ 4υδ5 εἰδὶ ὀογη- 
ΠᾺΠῚ ρᾶγαὶ, (6 ΄υδλ΄ ᾿πογοθάοπι ροβίι19. Βοδάϊα αὶ 
Θηΐη) ἀδροβίψιπ), δὶ ἰά4 φιιοά ἰδ] ἐγϑαΐιπι γαῖ θυ ἣ]- 
Βυΐ 51}. Να 515 γῦρο 50} }εἶϊ., δἱ ἴῃ {ποϑᾶυτο ἰην! ΙΔ]: 
φυοά ροδδϊἀδθα8 ἀεροβυϊϑιϊ. 51 ροῦγὸ ἀ Ἰοογ 8, {πα 
81 ῬΓάϑθη8 υἱῖϑ, συ ΓππΓὰ ; σιοάαιῃα ἰγδια 511 δγϑυρᾷ 
οἱ υπηῦγα, Οπγηἶᾷ ΥΘΓῸ 415 ἢπ [8 ϑυηΐϊ, ᾿πηπηοία ἰπηηγοξ- 
ἰα]δαυ 6, ποη 4}10 Θρθ 5 Βεγποης, Ναπα οπΐπι 5 
1115 40 Οπληΐ πηυ Δ 110Π6 ΘΡΘΡΙαΒ 65ὶ : 3[ ἡυΐοιῃ δὲς πῃρ- 

ς᾿5561, [για ΒΟΠ15, [γα πη ]}ὺ5 Πι 0Ρὺ4 γαῖ. Απδοῦ νυἱ- 

ἀ65, φιοῖ ἰνοπ)ῖ 68 ΠΠ]08 505 Δ᾽ Ϊον ηιὍ οἵ σποί μοίογας 
ἁὐϊοαι5 σορυηίαν ἀοπιὶ ΓοιΠΟΓΘ᾽ Π1|.: 6 ἰἴδασα ἰπ πιδιθς 
νογβϑη(68 ΡΠ ΠΟΘΟΡ οπλυν: [18 Θηΐηι οἱ ἀοίαπείοργαιὶ ον» 

η)115, οἱ ἀρυ ΠΟπιηΐη685 πγ0} 15 ἰδ 5 ἔΓυδπηων, δίψος ἃ 

Π 60 πιδϑηλη ρ4{15}}}85 πηογοοθπη ΓΟ ΓΟ Π.05, δ΄ 6Γτι3 - 
406 θ0Πὴ σΟΠΒΟαυ ΘΠΊΙΓ ; 41:5 μέ 3πιὶ ΠῸ6 0η1Π65 δαϊρὶ- 

50, σγαίία οἱ ποι σηϊδι6 Βοπὶπὶ ποβινὶ ὅθϑυ (ἰδεῖ - 
δι}, ουἱ φἰογία οἱ ἱπιρουλ πὶ, Π ββ 8 δ συ ΟΡ. Απνοι 

Ἢ Μοτ. Βθῶ., μιπογμα οπιπῖα σμη ἨϊΩ)ΟΥΘ θίοΥδα πεςῖρϑεῖ 
με ἱμεΣ. 

3. ΑἸϊὶ, υἱάεγο. 
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παυσιν ἀπέλθῃ, φησὶν, ὁ τετελευτηχὼς, ἵνα Ὦλεωοιν σχῇ 
τὸν διχαστήν. Ὑπὲρ [569] τούτων οὖν θρηνεῖς καὶ ὀλολύ- 
ζεις ; Οὐχοῦν σαυτῷ μάχῃ καὶ πολεμεῖς, ὑπὲρ ὧν εἰς λι- 
μένας ἀπῆλθεν ἐχεῖνος, χειμῶνα σαυτῷ "1" χατασχευά- 
ζων. Καὶ τί πάθω ; φησί" τοιοῦτον ἡ φύσις. Οὐχ ἔστι 
φύσεως τὸ ἔγχλημα, οὐδὲ τῆς τοῦ πράγματος ἀχολουθίας" 
ἀλλ᾽ ἡμεῖ; οἱ πάντα ἄνω χαὶ χάτω ποιοῦντές ἐσμεν, οἱ 
χαταμαλαχιζόμενοι, χαὶ τὴν οἰχείαν προδιδόντες εὐγέ- 
νειᾶν, καὶ τοὺς ἀπίστους χείρους ποιοῦντες. Πῶς γὰρ 
ἑτέρῳ περὶ ἀθανασίας διαλεξόμεθα ; πῶς πείσομεν τὸν 
ἐθνιχὸν, ὅταν μᾶλλον ἐχείνου τὸν θάνατον φοδώμεθα χαὶ 
φρίττωμεν ; Πολλοὶ γοῦν παρ᾽ Ἕλλησι, καίτοιγε οὐδὲν 
περὶ ἀθανασίας εἰδότες, δστεφανώθησαν "5, τῶν παίδων 
αὐτοῖς ἀπελθόντων, χαὶ λευχειμονοῦντες ἐφαίνοντο, ἵνα 
τὴν παροῦσαν χαρπώσωνται δόξαν " σὺ δὲ οὐδὲ διὰ τὴν 
βέλλουσαν παύῃ γυναιχιζόμενος καὶ χοπτόμενος. ᾿Αλλὰ 
χληρονόμους "Ὑ οὐκ ἔχεις, οὐδὲ διάδοχον τῶν ὄντων ; Καὶ 
τί μᾶλλον ἐδούλου, τῶν δῶν αὐτὸν εἶναι χληρονόμον, ἣ 
τῶν οὐρανῶν ; τί δὲ ἐπεθύμεις "5, τὰ ἀπολλύμενα αὐτὸ" 
διαδέχεσθαι, ἃ μιχρὸν ὕστερον ἀφιέναι ἔμελλεν, ἢ τὰ 
μένοντα καὶ ἀχίνητα ; Οὐχ ἔσχες χληρονόμον αὐτὸν, 
ἀλλ᾽ ἀντὶ σοῦ ἔσχεν αὐτὸν ὁ Θεός" οὐχ ἐγένετο τῶν ἀδελ- 
φῶν τῶν ἰδίων συγχληρονόμος, ἀλλ᾽ ἐγένετο τοῦ Χριστοῦ. 
Καὶ τίνι, φησὶ, τὰ ἱμάτια, τίνι τὰ οἰχήματα, τίν: τὰ 
ἀνδράποδα καὶ τοὺς ἀγροὺς καταλιμπάνομεν “"᾽; Αὐτῷ 
κάλιν, χαὶ ἀσφαλέστερον, ἣ εἰ ἔζη τὸ γὰρ χωλύον 
οὐδέν. Εἰ γὰρ "9 βάρδαροι συγχατακαίουσι τοῖς ἀπελ- 
θοῦσι τὰ ὄντα, πολλῷ μᾶλλον σὲ συναποστεῖλαι τῷ τετε- 
λευτηχότι δίχαιον δ' τὰ αὐτοῦ, οὐχ ἵνα τέφρα γένηται, 
χαθάπερ ἐχεῖνα, ἀλλ᾽ ἵνα πλείονα τούτῳ περιδάλῃ δόξαν" 
χαὶ εἰ μὲν ἁμαρτωλὸς ἀπῆλθεν, ἵνα τὰ ἁμαρτήματα 
λύσῃ" εἰ δὲ δίκαιος, ἵνα προσθήχη γένηται μισθοῦ χαὶ 
ἀντιδόσεως. ᾿Αλλ᾽ ἰδεῖν αὐτὸν ἐπιθυμεῖς ; Οὐχοῦν τὸν 
αὐτὸν αὑτῷ βίου βίον, χαὶ ταχέως ἀπολήψῃ τὴν ἱερὰν 
ἐχείνην ὄψιν. Μετὰ δὲ τούτων χἀχεῖνο λογίζου, ὅτι χἂν 
ἢμῶν μὴ ἀχούσῃς, τῷ χρόνῳ πάντως πεισθήσῃ. ᾿Αλλ᾽ 
οὐδεὶς τότε σοι ὁ μισθός" τοῦ γὰρ πλήθους τῶν ἡμερῶν 
γίνεται ἡ παραμυθία. “Ἂν δὲ νῦν βουληθῇς φιλοσοφεῖν, 
δύο χερδανεῖς τὰ μέγιστα " χαὶ σαυτὸν τῶν ἐν μέσῳ 
χαχῶν ἀπαλλάξει;, χαὶ παρὰ τοῦ Θεοῦ λαμπρότερον 
ἀναδήσῃ τὸν στέφανον. Καὶ γὰρ ἐλεημοσύνης χαὶ τῶν 
ἄλλων πολλῷ μεῖζον τὸ πράως συμφορὰν ἐνεγχεῖν. Ἐν- 
νόησον ὅτι χαὶ ὃ" ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἀπέθαν:" χαὶ ἐχεῖνος 
μὲν διὰ σὲ, αὺ δὲ διὰ σαυτόν. Καὶ εἰπὼν, Εἰ δυνατὸν 
“«ταρϑ.1θέτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ ποτήριον "ἢ, χαὶ λυπηθεὶς, χαὶ 
ἀγωνιάσα:, ὅμως οὐ παρέδραμε τὴν τελευτὴν, ἀλλὰ χαὶ 
μετὰ πολλῆς αὐτὴν ὑπέστη τῆς τραγῳδίας. Οὐδὲ γὰρ 
ἁπλῶς θάνατον ὑπέμεινεν, ἀλλὰ τὸν αἴσχιστον᾽ χαὶ πρὸ 

τοῦ θανάτου μάστιγας, χαὶ πρὸ τῶν δ" μαστίγων ὀνείδη 
καὶ σχώμματα καὶ λοιδορίας, σὲ παιδεύων πάντα φέ- 
ρεῖν γενναίω;. ᾿Αλλ᾽ ὅμως ἀποθανὼν, χαὶ τὸ σῶμα 
ἀποθέμενος, πάλιν αὐτὸ ἀνέλαδε μετὰ μείζονος δόξης, 
σοὶ καὶ ἐνταῦθα χρηστὰς ὑποτείνων [5205] ἐλπίδας. Ταῦτα 
εἰ μὴ μῦθος, μὴ θρήνει᾽ ταῦτα εἰ πιστὰ νομίζεις εἶναι, 
μὴ δάχρυς " εἰ δὲ δαχρύεις, πῶς δυνήσῃ πεῖσαι τὸν 
Ἕλληνα "5, ὅτι πιστεύεις; 

ε΄. ᾿Αλλὰ χαὶ οὕτως ἀφόρητον ἔτι σοι φαίνεται τὸ 
συμθάν; Οὐχοῦν δι᾽ αὐτὸ τοῦτο οὐχ ἄξιον ἐχεῖνον θρη- 
ψεῖν" πολλῶν γὰρ τοιούτων ἀπηλλάγη συμφωρῶν ἐχεῖνος. 
Μὴ τοίνυν αὐτῷ φθόνει, μηδὲ βάσχαινε. Τὸ γὰρ ἑαυτῷ 
ιαὲν θάνατον αἰτεῖν διὰ τὴν ἄωρον ἐκείνου "5 τελευτὴν, 
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πενθεῖν δὲ ἐχεῖνον, ὅτι μὴ ἔζη, ἵνα πολλὰ ὑπομείνῃ 
τοιαῦτα, φθονοῦντος μᾶλλόν ἔστι χαὶ βασχαίνοντυς. Μὴ 
δὴ τοῦτο ἑννόει, ὅτι οὐκέτι ἀναστρέψει 57 εἰς τὴν οἰχίαν, 
ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ αὐτὸς ἀπελεύσῃ μιχρὸν ὕστερον πρὺς αὐτόν. 
Μὴ τοῦτο λογίζον, ὅτι οὐχέτι ἐπανέρχεται ἐνταῦθα, ἀλλ᾽ 
ὅτι οὐδὲ αὐτὰ "5 ταῦτα τὰ ὁρώμενα μένει τοιαῦτα, ὀλλὰ 
χαὶ ταῦτα μετασχηματίζεται. Καὶ γὰρ καὶ οὐρανὸς καὶ γῇ 
χαὶ θάλαττα χαὶ πάντα μεθαρμόξεται, χαὶ τότε ἀπο- 
λήψῃ " σου τὸ παιδίον μετὰ πλείονος δόξης. Καὶ εἰ μὲν 
ἁμαρτωλὸς ἀπῆλθεν, ἔστη τὰ τῆς χαχίας" οὐδὲ γὰρ ἂν, 
εἰ μεταδαλλόμενον ὁ Θεὸς ἧδει, προανήρπασεν ἂν τῆς 
μετανοίας " εἰ δὲ δίκαιος ὧν χατέλυσεν, ἐν ἀσφαλεΐχ τὰ 
ἀγαθὰ χέχτηται. Ὅθεν δῆλον, ὅτι οὐχ ἔστι φιλοστοργίας 
σου τὰ δάχρνα, ἀλλὰ πάθους ἀλογίστου. Ἐπεὶ εἰ τὸν 
ἀπελθόντα ἐφίλεις, χαίρειν ἔδει χαὶ εὐφραίνεσθαι, ὅτι 
τῶν παρόντων ἀπηλλάγη χυμάτων. Τί γὰρ τὸ πλέον ; 
εἰπέ μοι" τί δὲ τὸ ξένον χαὶ χαινόν : οὐχὶ τὰ αὐτὰ χαθ' 
ἐχάστην ἡμέραν ὁρῶμεν ἀναχυχλούμενα ; Ἡμέρα χαὶ 
νὺξ, νὺξ χαὶ ἡμέρα " χειμὼν καὶ θέρος, θέρος χαὶ χει- 
μὼν, καὶ πλέον οὐδέν. Καὶ ταῦτα μὲν ἀεὶ τὰ αὐτά- τὰ 
δὲ χαχὰ ξένα χαὶ χαινότερα. Ταῦτα οὖν αὐτὸν ἀντλεῖν “9 
χαθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν ἐδούλου, χαὶ μένειν ἐνταῦθα, χαὶ 
νοσεῖν, χαὶ πενθεῖν, χαὶ δεδοιχέναι, χαὶ τρέμειν, χαὶ τὰ 
μὲν ὑπομένειν τῶν δεινῶν, τὰ δὲ μήποτε ὑπομείνῃ φο- 
δεῖσθαι ; Οὐδὲ γὰρ ἐχεῖνο ἂν ἔχοις εἰπεῖν, ὅτι τὸ μαχρὸν 
τοῦτο πλέοντα 5' πέλαγος, δυνατὸν ἣν ἀθυμίας χαὶ φροὺ- 
εἴδων χαὶ τῶν ἄλλων ἀπηλλάχθαι τῶν τοιούτων. Μετὰ δὲ 
τούτων χἀχεῖνο λογίζου, ὅτι οὐχ ἀθάνατον ἕτεχες " χαὶ 
ὅτι εἰ μὴ νῦν ἐτελεύτησε, μιχρὸν ὕστερον ἂν τοῦτο ὑπ- 
ἐμεινεν. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἐνεπλήσθης αὐτοῦ ; ̓Αλλὰ ἀπολαύσῃ 
πάντως ἐχεῖ, ᾿Αλλὰ χαὶ ἐνταῦθα ἐπιθυμεῖς ὁρᾷν ; Καὶ 
τί τὸ χωλύον ; “ἕξεστι γὰρ χαὶ ἐνταῦθα, ἐὰν νήφῃς" ἡ 
γὰρ ἐλπὶς τῶν μελλόντων ὄψεως φανερωτέρα. Σὺ δὲ, εἰ 
μὲν ἐν βασιλείοις ἣν, οὐχ ὧν ποτε αὐτὸν ἐπεζήτησας “5 
ἰδεῖν, ἀχούουσα εὐδοχιμοῦντα " πρὸς δὲ τὰ πολλῷ βελτίω 
ὁγνῶσα ἀποδεδημηχότα, ὑπὲρ ὀλίγου χρόνου μιχροψυ- 
χϑῖς, χαὶ ταῦτα ἔχουσα ἀντ᾽ ἐχείνου τὸν συνοιχοῦντα ; 
᾿Αλλ᾽ οὐχ ἔχεις ἄνδρα; ᾿Αλλ᾽ ἔχεις παραμνθίαν, τὸν 
Πατέρα τῶν ὀρφανῶν χαὶ χριτὴν τῶν χηρῶν. "Αχουσον 
χαὶ Παύλου ταύτην μαχαρίζοντος τὴν χηρείαν, χαὶ λέγον- 
τος᾽ Ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμογωμέγη [504 ἤλπισεν 
ἐπὶ Κύριον. Καὶ γὰρ εὐὑδοχιμωτέρα ἡ τοιαύτη φανεῖται, 
πλείονα ἐπιδειχνυμένη τὴν ὑπομονήν. Μὴ τοίνυν θρήνει 
ὑπὲρ οὗ στεφανοῦσαι, ὑπὲρ οὗ μισθὸν ἀπαιτεῖς “5, Καὶ 
γὰρ ἀπέδωχας τὴν παραχαταθήχην, εἰ ὅπερ ἐνεπιστεύ- 
θης παρέστησας. Μηκέτι φρόντιζε λοιπὸν, ἐν ἀσύλῳ 5" 
τὸ χτήμα ἀποθεμένη θησαυρῷ. Εἰ ὃὲ χαὶ μάθοις, τί; 
μὲν ὁ παρὼν βίος, τίς δὲ ἡ μέλλουσα ζωὴ, καὶ ὅτι οὗτος 
μὲν ἀράχνη χαὶ σχιὰ, τὰ δὲ ἐχεῖ πάντα ἀχίνητα χαὶ 
ἀθάνατα, οὐ δεήσῃ λοιπὸν ἑτέρων λόγων. Νῦν μὲν γὰρ 
ἀπάσης τὸ παιδίον ἀπήλλαχται μεταθολῆς" ἐνταῦθα δὲ 
ὧν, ἴσως μὲν χρηστὸς, ἴσως δὲ οὐ τοιοῦτος ἔμενεν ἄν. 
Ἢ οὐχ ὁρᾷς, ὅσοι τοὺς ἑαυτῶν ἀποχηρύττουσι παῖδας; 
ὅσοι τῶν ἀποχηρυττομένων χεέρους ὄντας ἀναγχάζονται 
οἴχοι χατέχειν ; Ταῦτα πάντα 55 λογιζόμενοι" φιλοσορῶ- 
μεν" οὕτω γὰρ καὶ τῷ τετελευτηχότι χαριούμεθα, χαὶ 
παρὰ ἀνθρώπων πολλῶν ἀπολαυσαόμεθα τῶν ἑπαίνων, 
χαὶ παρὰ τοῦ Θεοῦ τοὺς μεγάλους τῆς ὑπομονῆς ἀπο- 
ληψόμεθα μισθοὺς, καὶ τῶν αἰωνίων ἑπιτευξόμεθα ἀγα- 
θῶν᾽ ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶ; ἐπιτυχεῖν 55, χάριτι χαὶ 
φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα. 
χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

41.1.5 σαυτῷ] 5ῖς. Ε.. [εἰ οι]. 4945.] σαυτοῦ Α. Β. αάτέτειις (οἴρεμηι ας. χειμῶνας αὐτοῦ (. Ε΄. χειμῶνας αὐτῷ 
ΕΒ. 4. δ ἐστερανώσαντο Ε,. αὐτοῖς} αὐτῶν Α. Β. (. Ρ. ἍΤ χλῃρονόμον Εἰ. 55 ὅὃ'ς Βάμ. οοἀΐςε8 ἐπιθυμεῖς. 
δῖοχ ἃ καὶ μιχρὸν ΒιΙ4. 59 χαταλιμπάνωμεν Β. χαταλίγυμεν ἃ. ὅ9 γὰρ] δι4. καὶ Εαἀὰ. 5' δίχατον οηϊ. ἰδ. (, 
Ε΄. τῷ τετ. τὰ αὐτοῦ δεῖ Α. Ε. Μυμυ8 6ὁδι ἢν. [. οοά. ἢ. Ράμ]0 ροϑὶ τέφρα οπι. . 
85 ποτήριον] δά. τοῦτο ΕΔ. "" τῶν οπι. Α. Β. Ε. δὲ τοὺς Γἕλληνας ΕΜ. 
στρέψει Εἀἀ. 58 αὐτὰ οπι. Α. Β. Ὦ. Ε. ταῦτα οπι. Ε΄. οὐδὲ ταῦτα ὁρώμενα ργ. (. 

40 ἀντλεῖν] 5’. Δ. Ε΄. (6. Αὐτὰ. ἰδἰογὶ ὀρ". 
4. ᾿ἀλυστεύτῳ Εὐμ. 45 Ταῦτ᾽ οὖν ἅπαντα ΕῸπά, 

γον. Βοη. σοΟμΓ8. Εὐμ ΠΕ δον ῥι τ 
κὭσας Ε΄. ἐξήτησας ΕΠ. Ἠλιτῆ Ὁ: 
Ὁ πετυχεῖν ἀδυδι ἰῃ Δ. 8. ἢ. Κ΄. 

δι χαὶ ἀρρδὶ 1) ) 05. 
δ ἐχείνου) αὐτοῦ ΕΜ. 7 ἐπανα- 

δ᾽ ἀπολήψῃ]) ταῦτα ἀπολήψεταε 
6 διαπλέοντα Εἰ. 43 ἐπεθύ-. 

(6 ΟἸἴλασι}9. ὧν... 
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ΟΜΙΛΔΙΑ ΛΒ΄. 

Νωὶ παράγοντι ἐχεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν " 
ὄύο τυφ.ἱοὶ χράζυντες καὶ γτες" Ἐ.έησον ἡμᾶς, 
υἱὲ Δαυΐδ. Καὶ ἐλθόντος αὑτοῦ 5 εἰς τὴν οἰχίαν, 
προσήϊθον αὑτῷ οἱ τυφλοὶ, καὶ λέγει αὑτοῖς ὁ 
Ἰησοὺς" «Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; ν 
Λέγουσιν αὐεῷ᾽ ε Ναὶ, Κύριε. ν Τότε ἥψατο τῶν 
ὀφθαλμῶν αὑτῶν, .1γων᾽ « Κατὰ τὴν πίσειν ὑμῶν 
γενηθήτω ὑμῖν. ν Καὶ ἀγεῴχθησαν αὐτῶν εἱ ὁφ- 
θα.μο!’. 

α'. Τί δήποτε παρέλχει αὐτοὺς χράζοντας ; Πάλιν ἐνταῦ - 
ϑα παιδεύων ἡμᾶς τὴν παρὰ τῶν πολλῶν διωθεῖσθαι δό- 
ξαν. Ἐπειδὴ γὰρ πλησίον ἣν ἡ οἰχία, ἄγει αὐτοὺς ἐχεῖ 
χατ᾽ ἰδίαν θεραπεύσων. Καὶ τοῦτο δῆλον ἐξ ὧν χαὶ παρ- 
ἔγγειλε μηδενὶ εἰπεῖν. Οὐ μιχρὰ δὲ αὕτη τῶν Ἰουδαίων 
κατηγὸρία, ὅταν οὗτοι μὲν, τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῖς ἐχχε- 
χομμένων, ἐξ ἀχοῆς μόνης τὴν πίστιν δέχωνται" ἐχεῖνοι 
δὲ θεωροῦντες τὰ θαύματα, χαὶ τὴν ὄψιν μαρτυροῦσαν 
τοῖς γινομένοις ἔχοντες, τἀναντία πάντα ποιῶσιν. "Ὅρα 
δὲ αὐτῶν καὶ τὴν προθυμίαν, χαὶ ἀπὸ τῆς χραυγῆς, καὶ 
ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς “ ἐντεύξεως, Οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς προσῆλ- 
θον, ἀλλὰ μεγάλα 75 βοῶντες, χαὶ οὐδὲν ἕτερον ἀλλ᾽ ἣ 
ἔλεου 7; προδαλλόμενοι. Υἱὸν δὲ Δαυῖϊδ ἐχάλουν, ἐπειδὴ 
«ὃ ὄνομα τιμῆς ἐδόχει εἶναι. Πολλαχοῦ γοῦν καὶ οἱ προ- 
φῆται τοὺς βασιλέας, οὗς ἐδούλοντο τιμᾷν χαὶ μεγάλους 
ἀποφαίνειν, οὕτως ἐχάλουν. Καὶ ἀγαγὼν αὐτοὺς [505] εἰς 
τὴν οἰχίαν 73, δευτέραν ἐρώτησιν προσάγει. Πολλαχοῦ γὰρ 
ἑσπούδαχεν 15 ἱχετευόμενος ἰᾶσθαι, ἵνα μὴ τις νομίσῃ διὰ 
φιλοτιμίαν αὐτὸν τοῖς θαύμασι τούτοις ἐπιπηδᾷν᾽ χαὶ 
οὐ διὰ τοῦτο μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα 7" δείξῃ, ὅτι χαὶ ἄξιοι ἦσαν 
θεραπείας " χαὶ ἵνα μή τις λέγῃ, ὅτι Εἰ ἐλέῳ 7" μόνον 
ἔσωζε, πάντας σώζεσθαι ἔδει. "Ἔχει γάρ τινα χαὶ ἣ φιλ- 

ανθρωπία λόγον, τὸν ἀπὸ τῆς πίστεως τῶν σωζομένων. 
Οὐ διὰ ταῦτα δὲ μόνον τὴν πίστιν αὐτοὺς ἀπαιτεῖ, ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ εἶπον υἱὸν "5 Δαυῖδ, ἀνάγων αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ὑψη- 
λότερον, χαὶ παιδεύων, ἃ χρὴ, περὶ αὐτοῦ φαντάζεσθαι, 
,φησί' Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; Οὐχ εἷ- 
πεν, ὅτι Πιστεύετε ὅτι δύναμαι παραχαλέσαι τὸν Πατέ- 
ρα μου, ὅτι 17 δύναμαι εὔξασθαι, ἀλλ᾽, Ὅτι ἐγὼ δύνα- 
μαι τοῦτο ποιῇσαι. Τί οὖν ἔχεῖνοι; Ναὶ, Κύριδ. Οὐκέτι 
Δαυῖδ υἱὸν αὐτὸν χαλοῦσιν, ἀλλ᾽ ὑψηλότερον ἀνίπτανται, 
χαὶ τὴν δεσποτείαν ὁμολογοῦσι. Καὶ τότε λοιπὸν χαὶ 
αὐτὸς ἐπιτίθησι τὴν χεῖρα, λέγων Κατὰ τὴν πίστιν 
ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. Ποιεῖ ὃὲ τοῦτο, τὴν πίστιν αὖ- 
τῶν ῥωννὺς, χαὶ δειχνὺς μεριστὰς ὄντας τοῦ χατορθώ- 
ματος, καὶ μαρτυρῶν ὅτι οὐ χολαχείας τὰ ῥήματα ἦν. 
Οὐδὲ γὰρ εἶπεν, ᾿Ανοιχθήτωσαν ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ, ἀλλὰ, 
Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν" ὃ πολλοῖς τῶν 
προσελθόντων λέγει, πρὸ τῆς τῶν σωμάτων ἰατρείας τὴν 
ἐν τῇ ψυχῇ πίστιν προαναχηρῦξαι σπεύδων, ὥστε χαὶ 
ἐκείνους εὐδοχιμωτέρους ποιῆσαι, χαὶ ἑτέρους σπουδαιο- 
πέρους χατασχευάσαι. Οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ παραλυτιχοῦ " 
καὶ γὰρ πρὸ τοῦ σφίγξαι τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν χειμένην 
ἀνίετησι, λέγων: Θάρσει, τέχγον, ἀφέωνταί σου αἱ 
ἁμαρτίαι" χαὶ τὸ χοράσιον δὲ ἀναστήσας χατέσχε, χαὶ 
διὰ τῆς τραπέζης ἐδίδαξεν αὐτὴν τὸν εὐεργέτην χαὶ 
ἐπὶ τοῦ ἑχᾳτοντάρχου δὲ ὁμοίως ἐποίησε, τῇ πίστει τὸ 
πᾶν ἐπιτρέψας" χαὶ τοὺς μαθητὰς δὲ ἀπαλλάττων τοῦ 
χειμῶνος τῆς θαλάσσης, τῆς ὀλιγοπιστία;ς πρῶτον 
ἀπήλλαττεν Οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα' ἤδει μὲν χαὶ πρὸ 

«ἧς ἐκείνων φωνῆς αὐτὸς τὰ ἀπόῤῥητα τῆς διανοία :" 
ἵνα δὲ καὶ ἑτέρους εἰς τὸν αὐτὸν ζῆλον ἀγάγῃ, χαὶ τοῖς 

ἄλλοις χαταδήλους αὐτοὺς ποιεῖ, διὰ τοῦ τέλους τῆς ἐ2- 

τρείας τὴν χρυπτομένην αὐτῶν πίστιν ἀναχηρύττων. 
Εἶτα μετὰ τὴν ἰατρείαν χελεύει μηδενὶ εἰπεῖν. χαὶ 

οὐχ ἁπλῶς χελεύει, ἀλλὰ μετὰ πολλῆς τῆς σφοδρότη- 

τος. ᾿Εν: εθριμήσατο γὰρ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, φησὶ, .16- 
γων" Ὁρᾶτε, μηδεὶς γινωσκέτω. Οἱ δὲ ἐξε.ἰθόντες, 
διεφρήμισαων αὑτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐχείνῃ. Οὐ μὴν ἣν- 
ἐσχοντο ἐχεῖνοι, ἀλλ᾽ ἐγένοντο χήρυχες καὶ εὐαγγελισταῖ" 
χοὰ χελευόμενοι χρύπτειν τὸ γεγενημένον, οὐχ ἣν- 
ἐσχοντο. Εἰ δὲ ἀλλαχοῦ φαίνεται λέγων" "Λπε.θε, καὶ 
διηγοῦ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ" οὐκ ἔστιν ἐναντίον ἐχεῖνο 
τούτῳ, ἀλλὰ καὶ σφέδρα συμὄαϊνον. Παιδεύει γὰρ ἡμᾶς 
αὐτοὺς μὲν περὶ ἑαυτῶν μηδὲν λέγειν, ἀλλὰ χαὶ τοὺς 
βουλομένους ἡμᾶς ἐγχωμιάζειν χωλύειν" εἰ δὲ εἰς τὸν 

Θεὸν ἡ δόξα ἀναφέροιτο, [566] μὴ μόνον μὴ χωλύειν, ἀλλὰ 
χαὶ ἐπιτάττειν τοῦτο ποιεῖν. Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, 
φησὶν, ἰδοὺ 3.35 προσήγεγχαν αὐτῷ ἄγθρωξτον 
κωρὸν, δαιμονιζόμενον. Οὐ γὰρ τῆς φύσεως ὧν τὸ 
πάθος, ἀλλὰ τοῦ δαίμονος ἡ ἐπιδουλῆ᾽ διὸ καὶ ἑτέρων 
δεῖται τῶν προσαγόντων. Οὐδὲ γὰρ δι᾽ ἑαυτοῦ παραχα- 
λέσαι ἠδύνατο, ἄφωνος ὧν, οὐδὲ ἑτέρους ἱχετεῦσαι, τοῦ 

δαίμονες δήσαντος τὴν γλῶτταν, χαὶ τὴν ψυχὴν μετὰ τῆς 
γλώττης πεδήσαντος. Διὰ τοῦτο οὐδὲ ἀπαιτεῖ πίστιν αὖ- 
τὸν, ἀλλ᾽ εὐθέως διορθοῦται τὸ νόσημα. Ἐκδ.1ηθέντος 
γὰρ τοῦ δαίμονος 55, φησὶν, ἐλάλησεν ὁ κωφός. Οἱ δὲ 
ὄχιλοι ἐθαύμασαν, .1έγοντες" Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως 
ἐν τῷ Ἰσραή.1. Ὃ δὴ μάλιστα ἧνία τοὺς Φαρισαίους, 
ὅτι πάντων αὐτὸν προὐτίθεσαν, οὐ τῶν τότε ὄντων, ἀλλὰ 

χαὶ τῶν πώποτε γενομένων 55" προὐτίθεσαν δὲ͵ οὐχ ὅτι 
ἐθεράπενεν, ἀλλ᾽ ὅτι ῥᾳδίως, χαὶ ταχέως, χαὶ ἄπειρα 

νοσήματα. χαὶ ἀνιάτως ἔχοντα. Καὶ ὁ μὲν δῆμος οὕτως. 
β΄. Οἱ Φαρισαῖοι δὲ τοὐναντίον ἅπαν "Γ᾽. Οὐ γὰρ μόνον 

διαδάλλουσι τὰ γεγενημένα, ἀλλὰ γαὶ ἐναντία λέγοντες 

ἑαυτοῖς οὐχ αἰσχύνονται, Τοιοῦτον γὰρ ἣἧ πονηρία. Τὶ 
γάρ φασιν; Ἔν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκθά.1.1ει 
τὰ δαιμόνια" οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν ἀνοητότερον; Μάλιστα 
μὲν γὰρ, ὃ καὶ προϊών φηάιν, ἀμήχανον δαίμονα ἐχδάλ- 
λειν δαίμονα" τὰ γὰρ ἑαυτοῦ συγχροτεῖν εἴωθεν, οὗ κατα- 
λύειν δ ἐχεῖνος. Αὐτὸς δὲ οὐχὶ δαίμονας ἐξέδαλε μόνον, 
ἀλλὰ χαὶ λεπροὺς ἐχάθηρε, χαὶ νεχροὺς ἤγειρε, χαὶ 
θάλατταν ἐχαλίνου, χαὶ ἁμαρτήματα ἔλνε, χαὶ βασι- 
λείαν ἑχήρυττε, χαὶ τῷ Πατρὶ προσῆγεν ἅπερ οὔτ᾽ ἂν 
ἕλοιτό ποτε δαίμων, οὔτ᾽ ἂν δυνηθείη ποτὲ ἐργάπασθαι. 
Οἱ γὰρ δαίμονες εἰδώλοις προσάγονσι, χαὶ Θεοῦ ἀπ- 
ἀγουσι, καὶ τῇ μελλούσῃ ζωῇ ἀπιστεῖν πείθουσιν. Ὁ δαί- 
μων ὑδριζόμενος οὐχ εὐεργετεῖ, ὅπου γε καὶ μὴ ὑδριζό- 
μενος βλάπτει τοὺς θεραπεύοντας αὐτὸν χαὶ τιμῶντας. 

Αὐτὸς δὲ τοὐναντίον ποιεῖ’ μετὰ γὰρ τὰς ὕδρεις ταύτας 
χαὶ τὰς λοιδορίας, Περιῆγε. φησὶ, τὰς πόλεις πάσας 
καὶ τὰς χώμας, διδάσχων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, 
χαὶ κηρύσσων τὸ Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ 
θεραπεύων πᾶσαν γόσον καὶ πᾶσαν μα.ῖαχίαν. αὶ 
οὐ μόνον αὐτοὺς οὐχ ἐχόλασεν ἀναισθητηῦντας, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ἁπλῶς ἐπετίμησεν᾽ ὁμοῦ τε τὴν πραότητα ἐπιδειχνύμε- 
νος, χαὶ ταύτῃ δ᾽ τὴν χαχηγορίαν ἐλένχων᾽ ὁμοῦ τε βου- 
λόμενος διὰ τῶν ἑξῆς σημείων πλείονα παρασχεῖν τὴν 

47 ἠχολούθησαν] δά. αὐτῷ Α. 2 Μοε4ᾳη. “5 Ἑλθόντι δὲ αὐτῷ 6] Ρ. Ρ. οἱ δύο τυφλοὶ Εἰά. “5 ἀπ' αὐτῆς τῆς] 
ἀπὸ τῆς Β. Κ΄ Ἶ5 μεγάλα] μέγα (. Ὁ. Ε΄. χαὶ μέγα Β. "7' ἔλεον] δῖς οοἀά. εἰ 66. τὸ ἐλέησον ΕΔι(,. 5 εἰς 
οἰχίαν οπ!. Β. Ε. 75 ἔσπο 8. ἐλεῶν Εἰ 4. 76 υῇ Βἀάά. 

τίὺν 

δὲ ἅπαν ἀοα5ί ἰη ηδὶ8 ; δ6ἀ ἐπ6.ΠΓ ἘΡ. 55 8:ς 

εν Εἀὰ. "" ἵνα] 14. χαὶ Ε. ρ. ρΡ. ὅτι δὴ ἄξιοι ἰάοηι. 
τι ὅτι πὶ ΑἈ. οἱ δἷε ἰδεῖ6 οἱ. Βϑιν. ὅτι οὐ δύναμαι νας οἱ ρϑιυίο Δη16 Ε, 

ἰά. 585 δαιμονίου Α. Ε΄. Ερ. εὐπὶ ὁ ποκα. Μοχ ἐθαύμαζον Εἰ. 
ρ. οἱ οοάκ(. οὐχ ἀναλύει 

ςοάϊεεδ5 «αἰῇ Ατπὶ. εἰ λας ταίΐοπε ἡδίογμιπ τη αἰεαϊςαπίἰαιη τοάανσιρης Οο. 

8.8 Αὐτῶν... ἰδοὺ] Τούτων ἀπελθόν- 
8 τεγένημενων οἱ ᾿ Ρ' ἐθεράπευσεν Εδά. 
" Βα. 3 ταύτην (( Ε΄, Ρ. Ρ. χατηγορίαν 
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ΒΟΜΙΊΓΙΑ ΧΧΧΙΙ. ἃ]. ΧΧΧΙΙ, 

(λυ. 9. υ. 47. Εἰ ρμνοβεὶϊεοεπίε ἱπάς 7962, δαὐγμμίϊ 

“νπί διη ἄπο εαεὶ, εἰαπιαπίεδ οἰ ἀἱοέπίες : ΗπϊεογΕΤΟ 

ποείτὶ, Πἰὶ δαυὶά. 38. ΕἸ οἰηι υεηΐδδει ἢ; ἀθπιμηι, αὐ- 

εεεεεκμηί αὐ. οἰιπὶ ἀμο ε(Βεὶ : εἰ ἀεὶ! εἰς όεις : Ογδάϊ- 

εἷ6 φιΐα ἤος μοδεμπι [ἀτογε δίομπί εἰ, Ὀἰφμε, θο- 

“εἷπ. 439. Τμης (εἰἰοῖ! οομίοα δοΥ ΩΝ αἴοενδ, ϑέεειη.» 

ἀμπι βάφηι υϑδίγαπι βαὶ ϑοδϊε. 50. ΕἸ ἀρετιὶ ειη οειΝὶ 

Φογμηι. 
ἃ, ΟἿν ἰ1108 οἰδπιδηί68. ργοί γι ᾽ ΠῚς ΓΠΓβ1}}}) ..05 

ἰηβιϊυἱι δα ναηᾶπὶ σἰογίαπι [υρίοπάδηπι. ()εἷα δ ἢ 0- 

πι0δ 6 Υἱεἶῖπο ογαῖ, "6 ἀυχὶ! 608, υἱ δοορδὶπι βϑηηγοί. 
Ιάψυο ραίδπι 6βὶ εχ ἐὸ σιοά ργφοθρεῦ!., υἱ ποπιϊ πὶ 
ἀϊοεγοιῖ. Νοαυθ ρμάγυπὶ δ εἰ ἰπ 6 οὐ δηίυν, 4ιοῦ 

δ, φυΐϊδιβ 0115 οουϊθευπι) υ8ι8 ἐγαΐ, χ δυΐύ 8 6010 

βάδιι διιρίοχί βἰηι : {Π| διυίοπη πιγαοωϊα νἱἀεπί658, ἃς 
ἰοβι68 ἢαῦδι 68 ἰρ8οδ ΟΟου]06, ΘΟηΓΔ 4ι|2πὶ (25εἰ [Δ- 
εἰδηιϊ. γἱάα δυο ἰἰογυαι δηΐων ΔΡάοΓΘπ, ἴυηι ἃ οἰΔ- 

ΟΓΘ, ἔυτι ἂὖν ἱρὰ ργοοδηξδὶ γαιΐοπθ. ΝΌΗ 6ηΐ πὶ 51Π1- 

ΡἰϊοἰιοΡ δοοθβϑογυηῖ ; 56 πιῖβηὰ νοῦ Οοἰδπιϑηῖ6 5, ηἷ- 

Η}} δἰυἀ φυᾶπὶ Μίδεγογ ρτοίεγοηί65. ΕἸ .π| δυίθηι 

θαυ ΐδ ἀρρο! αυδι!, 4μΐώ Βοηογίβουπι ποπιθὴ υἱάθ- 
δδίυγ 6586. ὅ': Ὀ6 "8Π|406 ρΓγορίνοί88 γοθ68 ἰἰἰ08.,, 4005 

ΒΟΠΟΓΆΓΟ πιδαποδαυς ργαΐσαγα υο]ουδυῖ, δίς ἀρρεῖὶς 
ἰαυναηι (κει. ὅ4. 42. Ζαοῆ. 138. 8). θοιηυπι νοΓῸ 
δἀάυοίοβ, βοουπάο ἰηϊογροφκαὶ. ὕΓ ρΙυγίπηῦπι ὁπίπι 511:- 

ἐεθοι βυρρμίίοδηι68 δάπᾶγθ, Π6 4υΐ8 ρυϊδγοὶ ἰρϑιιπὶ μα 

"ηἰ ΓΟ. ρδίγδη 8 ΡῈ οδβιηἰδιϊοπθαι ᾿Π5}ΠΠΓῸ : Π6406 
68 βοϊυπη 40 σδι88. δι οἰΐδπ) υἱ οδἰἐπάογοι ἀΐζῆοδ 

ἡ }||05 6886 ηυἱ οὐγάγοῃίυγ ; οἱ 6 ΄υ͵8 ἀἰσογαῖ, 5ἱ εχ 

πιϊδουςογ ϊα ἰδηϊιπ) βδηδθαὶ, ΟρΡΟΡΙυ1596 ΟΠΊΠΟΒ δ8- 
ΠώΓΟ : ΠΟ. οεΐπὶ πιϊδογοογἷα αυδηνάδηι ΓΔΙΪΟΠΘηΙ 

ἐς ἢάο τορ!πιΐνη) μα! η. Νοηπα ἰά6ο ἰδηίυπὶ ἢ 6Π) 
δὺ |Π|}8 οχὶ αι ; 86 φυΐα ἀΐχεγαπε, ἘΠῚ Ῥαυϊά,, αἱ |Π105 

δ αυϊά 580} π|ϊ118 οὐ ψεγαί, οἱ ἀοοογεὶ υϊά ἀ6 86 δχὶ- 

δι᾿ 90Π| 6556}, ἰΠ γγοόζαν! : (γος φεῖα 00 Ῥοδ- 

8} [αφογα 7 Νοιι ἀἰχὶς, Ογο 119 αι ρο551Π| ΓΟζϑγΘ 

Ραΐγοηι πιουπὶ, τοὶ, Ουοά ροβϑίπι ργεοσαγὶ ; 56, Ομοά 

6δ60 ροεεῖπι ἠος [αοεγό. Ουἱὰ αυίΐοιη {}]}}3 σφι, θο- 
᾿εἷν6. Νοη ἦλπὶ ἢ πὶ ΠΠυπὶ αν νοσϑη!, 564 δὰ 8ι:- 

δἰ ἶρτα νυϊδηϊ, οἱ Ὠοιπίπυπι ᾿ἰΠΠππὶ ἐοηίοηίυ. Ας 

ὑπὸ ἀσηηυπι πηδιυπὶ ἱπιροσυϊί ἀΐσοηθ, δεομπάμηι β- 

ἄδην υέείγαπι ἢα! υοϑίδ. ἰ νογὸ (ΔΟἩ, υἱ ἤά6πὶ ΘΟΓυΩῚ 

ευπβτιοῖ, οβίοηι αι ἰρθ058 ἱπ ραᾶγίοπι ΟρΟΥΪΒ ν6- 
εἶδ56., ἂς (οδιἠςοίιν, ποη δάἀυϊαιοηΐ5 δος νϑγθᾶ 

[υἱδδὸ6. Νοᾳυα δηΐπῃ ἀϊχὶ!, Αρογίδηϊ. ΟΟ1} γϑϑιγὶ ς 

δε, δεομπάκηι βάειη υξείταηι βαί υοδϑὶς : ἰά φυοά οἰΐδηι 
πιυϊεἰς δοσδάθηι νυ ἀΐοὶ!, δη16 (ΟΓρΡΟΓΪ8 ΟυΓΔ [ΟΠ 6Πὶ 

βάοδιη ἴῃ δηΐπιΐὶβ βία( γα υο 8, υἱ οἱ 105 οἰ γ᾽ - 

γεβ, οἱ δ᾽ΐ08 δι: ]}οϑίογοβ γοδογεὶ. [1 οἱ ἴῃ ρϑγαὶγ- 

ιἰἶἰοο [ποὶϊλ : δι! 4}2Π). ΘΟΓΡυ5 {ΠΓΠΠΔΓαΐ,, Δηΐπι2Π) 1- 

οδηίοι ογισὶ! ἀΐσαπβ : (οηβάε, Βιῖ. γεπι μην εἰϑὶ 

ρΡεζοαία (μα΄, Ῥυ 6} 181} Ὑ6ΓῸ 8}} 88 Γυβι ΒΟ 1.181} ἀρρΓδ- 

πεηθΐι,, οἱ ρὲγ οἰθυπι ἀοου!! 48 ᾿ρδὶ θθηθἤεϊυπι ο0η- 

υυ!δδοι, ἰῃ δαπιυγίοηα 5᾿ πη} ΠΠ|6γ (εἷς, Ποὶ ἰοίυπ| 41 - 

αἱ θυ ἢ 8 ; συ πὶ δυίαπι ἀἰβοίρυ]05 6χ Πιγῖ8 ᾿6πηραϑ(216 

οὐ, Ργη0 ᾿1105 οσ Πάδὶ ἱπΠγι ας Πἰθογανίῖ, ΠΔ εἰ 

μὲς (δεῖς : βοίθθαϊ δηΐπῃ βϑογοία «ον δ Θογυ πὶ ἃΠ| 0» 
4υδπὶ 'ρεὶ ἰθφυογοπίυγ; υἱ διυιίδη) ἃἰἴος αυοηὰο δὰ ἰάδπι 
ΒΜ] υπὶ ἱποεάογεῖ., ᾿ρβὶβ ᾿ο5 δοπϑρίευος τα άϊι, ἰῃ. 
ἢνν6 ευγα! οηΐ8 ὁσου δι αἀδαν ἱΠογυιη ρα ἀϊςδηβ. 

Μοαεείϊα ΟΝ γὶ εἰϊ; αεἰαπιία [μρίοηάα.----οϊη 6 ροδὶ [2-- 
εἰδπὶ οὐ γα θη ῃ) ργα οἰ 11, αἱ ποιηἰηὶ ἀἰοδηΐ, η6ο 5ἰπι- 
ΡΙ εἴτ ργθοἰρὶϊ, βα υε το πιθη 55 π|6 νοῖδί : Παπὴ Αεγί-. 
εν {8 ἱπιεγηιϊπαίι ἐεὶ, ᾿α.}!, 7 ὁδιις, ἀἰσεπε : Οαυείε, πα 
φαΐ εοἰαὶ. δῖ. ΠΠΠἜ υότο ἐστοεεὶ, ργααϊἱσαυοτιπι δμπὶ ἱπίοία.. 
ἰεττα ἱ{ἰα. Νοῦ 86 σοῃ(ίπογα {1} ροϊυοτγιηί, βοὰ [μ6Γα. 
ΡΓΘΟΠ6Β οἱ ουδηκε 5.5, ᾿υδδίψια ἰΔσογα ἰὰ 4μοά [Ἀ- 
οἰυπὶ ἤϊεγαι, οὔβεχαΐ ποὴ ροίϊμογυμ!. Ουοά 5ἱ αἰϊδέ. 
ἀΐοδι, γαάδ, εἰ παυτὰ ϑίὀτίαηι θεὶ, ᾿]υὰ ᾿ατ ἀϊοιῖς 
ΟῚ ΓΟρΡυξηάί, ἵπιο [15 δἀπιοάυπι σοηβοηλι. []}ς δηΐτῃ 
Π08 ἱποιίιυϊϊ, υἱ 6 ργαάίοοπιιιβ ἤὼ5 ἴρβο8, ἰ)0 
ἙΟΘΙΓΟΘΔΠΙ08 605 4υἱ Π05 ΘΟ ΘὈΓΑΓ6 το] θη : δὶ γθγο δὰ 
θϑυπ) φἱοτία γοίδγαιυγ,, ποθὴ πιοάο ποη ἱπιροάϊαπιυς, 
ἱπ|0 [4 ἀφΈ γα 1118 ργωςοὶ ρίδιηυβ. 53. 1 ρεὶς αμίονι ὀρτέξ- 
εἷς, οὐίμίετμη! εἰ ποηεΐποηι πιμίμηι, ἀπηιοπίμηι Βαϑεη- 

ει. ΝΟ δηΐπ ΠΟΣΌι8 ΟΧ παίυγα ργοαΐογαὶ, βθὰ οχ 

ἀκα πιοηΐβ ἰπϑἰ ἀ:}8. Ουδργορίον 1118 χυΐ ἔρϑύη δάάυοςε- 
γΓοιΐ ορῦδ παθυΐϊ!. Νεαυθ δηΐ ᾽ρ86 Γοβάγα ροίογαϊ, 
τηυἱυ5 οὑπὶ ἐδδ6ῖ, Π6406 2]1115 ΒυρρίϊςῶΓα, οὑπὶ ἀδ:- 
π0Ν) ἰἰηρυδιῃ 6}0υ5 4}1|χ 8861, δηϊπαπιαυδ ουπὶ Πἰηγυϑ.. 
Υἱχ βδοί, ἰἀοοχυς {108 ἐπὶ πο οχὶχίὶ, βοὰ βίαι πὶ. 
τηυγθυῶ οἰγαϊ. ὅὅ. Ε7θοίο αμίοηι ἀηιοπε, ἰῃᾳυὶ!, [ὁ- 
φμμίμε ἐδὶ πικίια, Τα ἀπίδηὶ αὐπιίγαίαΣ ἐπηὶ αἰοεπίεα:. 
Ναπιφιαπι υἱδιηι δε, δίπιϊ ἐπ 1 εγροί. Ἰὰ φυοὰ τηλχίη)δ 
ῬΠΑΓ 8808 Ἰηυγάοθαϊ, φυοά ἰρϑυπὴ οπιη! 08 δηϊδροδθ- 
ΓΟΩΣ, ποη Υἱνίβ βοίυπ), 8β6ὰ αἰΐδῃι ηυἱ δΔηῖς Πιϊβ8οηὶ : 

δηϊθροποθδηὶ τογο, ποθὴ φυοὰ ουΓΆΓΟοὶ πιοάο, 56 ηαυρά : 

ἴδοῖα, εἰϊο, ἱπηυπιογάθαᾷυς αὐϑγυὐΐηο8 ᾿Ώ84}4}}168. 
δὶο φᾳυϊάσπι ρορυΐυ8. 

4, Νιδὴ Οἰιγῖδίο εἰ ἀπσηιοπὶ σοπιηΊΜΉ6. [266 ἀὐηϊο0}- 

διγαίμγ. Μαἰεαϊεία ποη. πια(οαϊοιἷς, δ064 ϑεποβεῖϊς το[εἰ- 

ἰομάα. --- Ῥηατίβοοὶ σΟΠΙΓα ἤθη πηοῦο [ἰδείδ οΔἰυπι-. 
ηἰοπίυν, δε δἰ ἰρϑὶβ οοπίγαγία ἀϊοδηίθθ., 0 δγὺ - 

μεβουηι. Ηευδαιοά! 65ι πεαυΐιῖα. )εὰ οηΐπὶ ἀΐουμι ̓̓  
54. 1π| ρτὶπεῖρε ἀφππιοπίογμπι εἰ ἰοὶ! ἀσηιοπία. Οὐυο αυϊά. 
βιυϊι5 ἢ Νάπι, εἱ ροβίοδ ἀΐεὶ!, ἤθη ροῖαδι ἀφιηοη ο}}". 

οἴ ἀφ:πιοπο (Μαγο. ὅ. 225): π8π| |}}6 δυὰ ΘΟΠδογναγα 
οἱ ἢγηιαγα βοϊοδῖ, πο ἀσδίγῃογε. [ρ86 Ὑ ΓῸ ΠΟΙ πιοὺο 
ἀπηπιοιδβ εἰϊοίοναι, βοὰ οἱΐϑν ἰἐργοδοβθ πιυπά:υα!,. 
Πογίυοκ συ βο (2 04:, πηᾶγα γοηλθηῖ, ροορδίδ ἀϊηιι(6- 

"αὶ, τοσηυπὶ ρῥγαἀΐοαυαι, δὰ Ρδίγοηὶ δάἀάυοοθαί : ἰά, 
φυοά πυπιᾳυᾶπι ἀφημοη ἰδοογο ΥΟ]}1, ΠΟ406. ροβϑί!., 
Νἅ ἀφαηοποβ δὰ ἰάοϊα δἀάυουηὶ, 4 θ60 ἀγορὴ, 

διιλάδηίχια π6 [υυΓ νῇ5 ογεάδιυγ. θα πιοη οοηΐι!-. 

πιο α αἴδοίυβ ποη Ὀθηαβοίυπ) ργιρδίδι, 'π0 ἢβ 4] - 

ἀδπ αἴἴδοιη5 ἱπύι γί. ποσσὶ 118 φυ! ἰρϑυπὶ οοἰυηὶ εἰ ἢο-. 

πογαμῖ. {Π|ὸ οοηίΓΆ, ραπὶ (οἱ ἰη} υ125 οἱ ορηΐυπηο  ἰΔ5 .. 

55, ΟἸγοιῦϑαι ἀγϑος οπιποθ εἰ υἱοοε, ἀοεέη ἱπ ἐγπασορὶς 

ἐογμπι, οἱ ργααίεαπε ἐυαηρείϊιιπι τερηΐ, σΙγαπ8 ΟἸΏΜΦΉΙ,, 

πιογϑιμι οἐ οπιπόηι ἰη βεημαίοπι ". ΝΟο. πιοάο 2}106 ποι}. 

1 Ροβί γϑγῦυαν, ἱπβγηαίεηι, φυΐάδπι ἀϑύόυηϊ; ἱπ ρορκίο;,. 
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Ῥυπίοθαι ἰυψναίοβ, 564 π ἱμογοραθαὶ φυΐϊάδηι : βί πλ} 

πιδιιδιιοιυ πηι βδυλιη οϑἰοπάδης, οἱ δι σαὶ ΠΝ Δι 

σοηἴυ!" 8 : ᾿ἰΠΒΌΡΟΓ4ΙΙΘ Ρ6Γ δοαυσι δ δίψιιὰ Ὑ θη 
ρίυγα ργάθογο ἀγρυηιοιία, 6 ἀδἰμἀο νογἢ 5 ἃγζιθγο. 

αἴγουυδι ᾿δα|υα οἱ μ6Γ οἰ ν 4165. εἰ ΡῈ νἷθ05, ρογῆν8 

δΥΠοσυβλβ. ΘΟΓΙΠΊ : (0668 ΠΟΒ, δἷς ὠχαίοἀϊοῖα ΠΘῊ 
τ ες ι}5., 56 Ὀυποῆς! 5. πγδ]ουῖυι5 γε. Πρ 42 6556. 

ΝΆΠΙ δ ΠΟ ῥγορίοῦ ἰιοιΐ 65, ῥτορίονῦ Ὀθιπὶ ΘΕΓΙ6 

ουηβογνὶα θοποΠοϊα ρει ϑῖλθ, αυϊθηι ἃ 1} ἀρυῖ, τ 
(65565 ὕδη6 ἴποογο, υΣ ΠΙΆ7ΟΓ. 5:0 τῃϑιοδα ς Δ οἱ αι 

Ροϑί οαϊυπιηΐδηι {ΠΠ:ιιδτ} θοπ6 ίδοοτα ἀρϑἰηϊῖ, οϑιοπάδὶ 

86 ΠΟ ΡΓΟΡΙΟΡ Ὠοιμη, 50ἀ ρτγορίογ ᾿οιμΐηυπι Ἰλυάσθηι 

ἮὮδης δχόγοογὸ νἱγίμ!οιη. [60 ΟΠ γίδιιβ, υἱ π08 ἀ006- 

ΓΟΙ, 86 ὁχ 5014 "δ η πἰίαι 6 ἰά ἀσόγο, ποι) ΒΟ απ ΒΟὴ 6Χχ- 
δροοίθ οι ΦθΤΟΘ 21 586 Υδι} "6, 56} δ [106 ομίοπ 6. 
»α1, ἀπὸ πηλχίθνα ᾿ρ5]5 ΟΠᾺ ΟΠ ΌΓΟΠ5, οΥὐδησο  υπὶ 

γοσηΐ,, οἱ τηογθογυπιὶ οπιηΐπὶ ουγδεοηοπ,, ΝΕ] Δπὶ 

υγθο ἀσδρίοϊοθαι, πυϊίυπιὶ νίρυν, ργαθγοιγροθαὶ, 
βοὴ οπιηθηὶ οἰ αι ἰΙοουτη. 50 πος [εἷς σταάμι 5]- 

δι}1, νγη πὶ 4] Δ 4406 ργυν! ἀομ πη) ΘΧ Ή 6... 50. 

ὑμπι υἱάεγοί φηΐπι (ἰγϑας, ηιϊδογαίμδ 6δι ἱἰἰ058., ηιιῖα 

τάχα! δγωμ!, οἰ αὐ) θοἰὶ φμαδὶ ουθδ ποπ Παδόμπί65 ραδίοΥΉϊ. 

57. Ταπο αἰχὶ! αἰφεὶ μι ; ἢοδδις φιϊάει πιμία, ορε- 
γαγὶϊ αμ!δηῖ Ραιεὶ. 8. Ποσαία ἔἜγσο })οιπίπιιπι Ὠιθδ5δῖ8, 

μὶ πιϊ!αἱ ορογιισίοδ ἰπ Ὠιθ556}η διιαηι. Υἰὰ6. Γυ ΓΘ) ΄Πυ8πὶ 

δἰῖ1 ΔΌὉ ἱπδηὶ φίοτία Δ]οηυ5. Νὰ Θ᾽ ἢ ΟἸΠΠ65 δὰ 86 

ΡΟΓΙγ γαῖ, ἀἰβοίρη]ο05 ὅπη 11. Νϑαυθ ἰιὰς δοϊυπὶ ἀᾶ 
ὁλ058, 5ιἃ ΙΠΠο05 ἰηβι 068, υἱ ἰῃ Ραϊα βία, οοὺ ἴω 

ηυλάδπι ραϊ:Ρδίγα 8656 δχθγοθηία5, 816 84 ΘΟΓΙΔΠΙΪΠ 
ΡΟΓ ΟΥ̓θδιη 5:50] ρἰοἀδ 56 ρΓωράγαγοηί. ἰάσιγοο πιἃ- 
ἦογα σοΡ δηλ η] ΘΧΟΓΟΪ 8 ροηϊ!, οἱ αυληῖδ Υἱγιι!8 

᾿ρ5Ο0Γ1Πὶ ΙΓΓῸ ροίεγαί, υἱ (30 1108 Θααυ θη 1 ΘΟΓιΔηλ ἃ 

δάΐγοπι : ἴγ805 4ιιλεὶ ἰοῃ γὰ5. ἀν συ] 5. Δ) γοϊαίυ 
ἐχογέθηβ. [μοῦ ηι6 11|05 πιο ά 005 Θογρογυπὶ σοηϑῖ1- 
(υἷ1, ΓΟΒΟΡΥΔΏΒ 1})5}5 ἴῃ βΟϑίθυ ἢ} ΠΟ ΟΠ Δι}  ΠΊΔΡΌΠῚ 

αυξ ργοΐρυδ 6581. Α6 μαῦρα δ αὐυοπιοάο Γαι! ἢδης 

εἰ (ς΄. πὶ δ ποουδϑαγίλιῃ οϑιοπαφί. Ουἱά δεΐπη αἱϊ 

Ἡοεεῖς φιϊάσιι πα, ορεγατὶϊ αἰοηι ραμεὶ. ΝΟ ΘηΪΠὶ 

πιϊίο γοϑ, ᾿αυΐ!, Δ δεπηοηΐθην, 86 δὰ πιοϑϑοη). θυοά 

οἰΐλπὶ ἴῃ Ἐνηησο!!9 ΖοΔη}}15 αἰχὶῖ : Αἰ ἰαϑογαυφτιιηῖ, 

εἰ υοὲ ἱπ ἰαϑογειη φογαηι ἱπιγοὶδιὶς (]οαπ. ἃ. 38). 1ὰ} 6 
ῬΟΓΓῸ ἀἴσεθδι, οἱ ΘΟΓΙΏ 50} }ΠῚΟΓΟΙ 56 η50}ΠῚ ΓΟρΓὶ- 

116η8, οἱ δ) Πάποϊλπι δι πηοη ἀλη} ἰδ ΓΘ Π 5, Οοδί6:}- 

ἀδηβῆυδ πη8}Ό0Γοπι 4Π| ρΓ 0 551556 ἰ ΠΟΓοπῚ. 146 80- 

ἰοπὴ οἱ [εἶ ἢΠΠπ|πὶ ἃ πιϊδεγίοογάΐα ἱποίρεγο, ΠΟ ἃ δρα 
ιηογοθϊς. Μίεξονι εεἰ δηΐπι, σοί δδδέπί υοχαῖϊ, οἵ 

ρῬγο]εοῖδ φιαδὶ οὐέδ ποιὶ παϑεπίες μαείοτοιι. Ἦτο ργῖη- 
εἰρυπὶ }υάιδογυπι δοσιιβαῖ9 οϑῖ, 40] ρᾶϑίογοβ οὐτῇ 

οϑβεηῖ, 5656 [Π}005 χα δα θαπί. ΝΟη πιο οηΐπὶ Ρ]6- 
"επὶ ΠΟΩ διηοπθδθδηι, 8568. πΠ6 ργοἤοογαηΐ ἴῃ ΠΊ6] 115 

ἱπιροάϊοθαηι. 15 ἰἰάαιιθ ἡ γαηιθυ8 δ. ἀϊσθι θ05, 
Νιυπισφιαηι δἰηϊίίο νἱδιπι ὁεῖ ἱπ ]εγαοῖ ; 11} σοηῖγα : 15 
ρτϊπεῖρε ἀσπιοπίογμπι ὁ εῖ! ἀπσηιοπῖα. ϑϑἃ αυοςηλπι) 

λα ορογδγίοβ ἀἰεῖ ̓  Ὀυοάθοίνῃ ἀϊβοῖρυϊο5β. ΝαΠῚ οἰπὶ 
εἐϊχογίι, Ορει ατὶξ μακιιεῖ, 1105 δα͵δοὶϊ ἢ Μίηΐπηο : 56 

1108 δπιἰβὶῖ. ΟἿ ὄγζο ἀΐοῖ!, Ποσαίο θοιπὶπιπι πιδεδὶξ, 

μὶ πιϊ[[αἱ οροτατίοα ἐπ πιοεδόδὶ δαηὶ, οἱ π0}]}] πὶ ἰμδὶδ 
τἀ εἰς 3 Ουΐα οὐπὶ ἀυοάεσίηη οὔϑδηί, πηυΐϊ05 μοϑίδα 

οἴ οἾ!, ποὴ ἀιοῖ9 ΠΌΠΊΘΓΟ, 866) τἰγιαίοπὶ ἰἀγρίι|8. 

5. ΖΟΛΝΝΙΘ ΟἸΠΑΥΘΟΘΤΟΜΙῚ ΑΠΟΗΠΕΡ. ΓΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. “50 

ὅ. θείη 6 οϑβίδιάοιβ φυυηίαη) 5861 ἀοημαν, αἰ, 
ἴζοφᾳιε ετο ονιΐπμνι πιοεδὶς, ΟὈξου υ9 ἀφο] γδὶ 56 
ἀποιογδίθηι Βαῦογθ. ὕαπὶ ἀἰοὶ! επἷπι, Πόσαις Βοηιῖ-- 
πιιηλ Ὠεδ54ῖ8, ᾿ρ505. 4} }}}} ργθοϑδηθ5, νοὶ γοσϑβίοβ οἸ 801 

ογύϊηδι, δα }8. νογθα ᾿ροὶβ ΘΟΙΘΙΠΟΙ ΠΕ, ἈΓΘΆΙΠ, 

γΘῸΔΠθγιη, ρα οδπι, [γυπιοδίυη,. Ὁ. 6 ρϑιοῖ, ἱρειτη 

6556 γί οοἴλιη, πι6 8518 οί απ, Ὠοοηοη ῥγορἢεία.- 

ΓΒ ἢ). Νὰπι 51 δε πιοιδιάτπὶ πιϊϑὲῖ, ρα ̓8η) ὁδὶ δυπιὶ πὺἢ 

Δ᾽ 16 πιθίογα, 56ι} 68 415 Π6Γ ργομ οί, 8 δοπι ΠΑ ΥΪ. 

ΝΘηὺ6 ᾿ΐπς 9υϊμ β οίτε 118 ἀφα!, φυοά τηϊηϊςι6- 
Γἰυ ΠῚ ΘΟΓΌΠῚ Π16556Π) γΟρᾶγοί, 86 ηποά |}}}5 δὰ 1"- 

Ἰυβπιυάὶ πιϊπὶϑιογίαπι ροϊοϑίδίθιη ἱπε!ογῖ!. ((αρ. Χ) 

1. Εἰ εοπυοραιΐδ, αἰϊ, ἀποάθοια αϊδεὶρα ς τμὶς, ἀφάλε 
εἰς ροϊεείαίεηι ἐρί γι !μϑλὲ ἱπιπειι ἀοΥμῖι, μἱ αἰϊεετοπί. δοφ, 

ἐἰ σιγά ΠΗ! οππόηι ἰαπσιογθηι οἰ ονιμδηι ἱν βγη αίεηι. 
Αιμυΐ ποιάν) ϑρίγυ8 ἀγλὶ ἀπλι5 : Νοπάμπε ἐπῖμς, 

ἰηψυϊ!, δρίγμα ἐταὶ ἀαίια, φεία “όει6 ποπάμιν οτγαῖ 

φίοτί βεαίμς (σαπ. Ἵ. 39). Θυοπιοίο ογροὸ οἱϊεϊε σης 
δρί γἰι8.} Εἰχ 6} 08 ργάβεθρίο δίψμε ροιϊοδίωι6. Ρεγρεπάς 
ϑυίοῃι) πνἐ ἱ ΔροβίοἸλίυβ ΟρροΓίυη 1Δ16η|. ΝΟη οὨΐ ἢ 4 

ρΓΪμοὐρίο πιϊσὶξ 1}105, 5686. οὐπλ ἰδπν ἰρϑυην 0η 60 ἰοδιι,- 

ΡΟΓΕ δθημει! οϑϑθηΐ, δ Υἱ 556} τορι ουδοῖα- 

ἵυτη, Β)άΓ6 ἰπογαρϑίαπι, μ0]505 ἀ:ριομαβ, ραγαϊγείσυπι 

δαῃδίι, Ρμοσοδίδ γϑη58α., ἰαργοϑυπι ποι λέυπ), δὲ 

δυ[οίοεια ροίαδβίϑι}8 ᾿ΠἸὰ56 ἀγριιπιοι!ᾶ οἱ μὸν τοὶ ιᾶ 
δὲ ἈΕῚ Ορογὰ δοσομίδϑοηϊ : (6 ||08 τωδεϊ ; οι 8άὰ 

ΤΕ8 Ροεϊευϊοδαβ, ποβιμη δπί ἰπ Ῥα διηδ ροσίςι - 

᾿νι ΘΓαϊ ; 56] οοη τα σΔΠΠἢἷ889 (Δα ρυξπδινάιιπι 

ογὰϊ. Αἰίδιη δι ρογίοια 1118 μγ ἀ!ο!!, δηίσηυ ἰοηρυβ 

105 ργραγδῖ, οἱ (γοφυδι ργααϊοιοηα {105 Διὶ οοΓ- 

ἰΔπηϊηδ ἰπϑιϊιυ}1. θεΐμἀ6 48 ἀσο8. Ὡροϑίο]ον ἐΐχογωὶ 

που 5, βείγυπι οἱ δοδηπϑηὶ, οἱ μοϑί {Π|06 Με υτα 
γορλίμηι οδιοηάογαὶ, οἱ ἀ6 δου υπι ρου (οοτυτὰ το- 
οδιΐοηΘ ἃς ποπλΐπα μἷ 1} ἀΐχογαὶ : ̓νἷς μβδορββ.γῖο 6ὸ- 

τυῶ οδίαἰοραπι, πυπηθγαπι ποπλϊῃδηιθ ροηΐϊ, βὶς ἐ- 

οοη8 : 3. διοαεεὶηι ἀμίεπι ἀγμοξιοἰογιμι ποπια διηῖ 

μαὸ: μγίπβιμδ, δμοι, φυὲ αἰοίίμν Ῥείγιδ. Νὰπι απ 
ϑίιβοη ὀγαϊ, αυΐ σλοδηαιβ νοολυλιυγ, Εἰ )υάας [5οᾶ- 
ΓΙοίὁ5, δἱ λ}ι"λ5 δάοοῦ!. Εἰ διοοῦυς ΑἸμμοὶ, οἱ δαςο- 

νυ5 Ζουεά!. Μάγους νοΓῸ δοοιπιίη οἰφι!αίοηι ρο- 
δι} [ΠΠ05 : οἰ δημ} ρο51 {105 ΘΟΥΎ "05, Ανάγθδηι 

πυμιόγὴῖ (Ἠατς. ὅ. 8). ΠΠ| ν6γὸ ποι δὶς, βϑι "ἰἴὺ οἵ - 
ἀΐηα, ἰιηο οἱ ΤΙιοσδπὶ 56 πλυ! 0 ἰηςογογοιῃ δἱδὶ διλὸ- 
Ροηΐι. 564 ὁογυπὶ οτἰλ]οριπὶ ἃ ρεϊπεϊρίο νἱμρϑίμας. 
γι δνοπ, φηῇ αἰεί Ῥείτγιια, εἰ Απάγεας [γαΐετ 

ἐΐμ5. Νύ6 ράγνὰ ἰλ08 Πφς 65ῖ : ἡΠππὶ ἃ υἱγίαα, πα 

ἃ ποἰ 316 πηογιπὶ ἰδυάανὶ!, 5. δεὶπάὁ “αζοῦμς Ζό- 
ὑνααὶ, εἰ ]οαππεε [γΓαίεγ 66. Νά δι" αοιοοάο πῃ 56- 
ουμόυπηι ἀἰσηϊΔίοα ροηαᾶὶ ἢ ΜΠ ἡλπιηϊα νἰάθίυγ, ποι 
415 τποάο, 564 οἱ ἴγδιγα φυοᾳῦδ 5δι}0 2οδῃμθπὶ 6956. 
ΒηΔ)ογθη. δοὶπάθ οὐπὶ αἰχίββοὶ, Ῥἤ ρρμς εἰ Βατι!ὁ- 

ἰονιάιδ, 0] υμχὶ! : ΤἼοηιαδ οἱ ΗΜ αιαιις μιιθδίίσαηκε. 

Ὑ γι θη δὶς [μπ088, 864 ἰπγεγβο οριΐπο, ροιΐιηια 
ΠἸυπ ἀη16 ΤΙοπιαπὶ (μος. 6. 14). θείμἀ6 δοαυίιιις 

διησοῦυδ5 ΑἸΡΙ αὶ. Εγαϊ δηΐη, υἱ ἀἰχὶ, ἃ]υ5 Ζεϊμοι:εὶ 1- 

᾿ϊα5. Ροβίοα οὐπὶ ἀἰχ᾽586ὶ [οὕ αθιηι, φαΐ οἱ Τηλ ἀπιιις 
νοοδυδίυγ, εἱ δι!θοηεη Ζείοιοθ,, φυθη Οδπϑπεύνη 

νοῦδὶ, ἀ ργοἀϊϊογοπὶ γθἱ : πεαὺυς αἱ ἰηἰπιίους τοὶ 

[ιοϑί 8, 561 οἱ Ηἰδιογίδην βογίνδηῆβ δὶς υοοϑυΐὶ. Νοι 
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ἀπόδειξιν, χαὶ τότε χαὶ τὸν ἀπὸ τῶν λόγων ἔλεγχον ἐπ- 
αναγεῖν "5. Περιῆγε τοίνυν χαὶ ἐν πόλεσι, χαὶ ἐν χώραις, 
χαὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν᾽ παιδεύων ἡμᾶς οὕτως 
ἀμείδεσθαι τοὺς χαχηγόρους, οὐ χαχηγορίαις ἑτέραις. 
ἀλλ' εὐεργεσίαις μείζοσιν. Εἰ γὰρ μὴ δι᾿ ἀνθρώπους, 
ἀλλὰ διὰ τὸν Θεὸν εὐεργετεῖς τοὺς ὁμοδούλους, ὅσα ἂν 
ποιῶσι, μὴ ἀποστῇς εὐεργετῶν, ἵνα μείζων ὁ μισθὸς ἢ" 
ὡς ὃ γε μετὰ τὴν χαχηγορίαν ἀφιστάμενος τῆς εὐεργε: 
σίας, δείχνυσιν ὅτι διὰ τὸν ἐχείνων ἔπαινον, ἀλλ᾽ οὐ διὰ 
πὸν Θεὸν, τῆς τοιαύτης ἐπιλαμθάνεται ἀρετῆς. Διὰ τοῦ- 
“οὁ ὁ Χριστὸς παιδεύων ἡμᾶς, ὅτι ἐξ ἀγαθότητος μόνης ἐπὶ 
τοὐτοῇει", οὐ μόνον οὐχ ἀνέμενε πρὸ. [207] αὑτὸν ἐλθεῖν 
τοὺς χάμνοντας, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς πρὸς ἐχείνους ἠπείγετο, 
δύο τὰ μέγιστα αὐτοῖς χομίζων ἀγαθά" ἕν μὲν, τῆς βα- 
σιλείας τὸ Εὐαγγέλιον" ἕτερον δὲ, τὴν πάντων τῶν νωση- 
μάτων διόρθωσιν. Καὶ οὐδὲ πόλιν παρεώρα, οὐ ᾽" χώμην 
παρέτρεχεν, ἀλλὰ πάντα ἐπήει τόπον. Καὶ οὐδὲ μέχρι 
τούτου ἴσταται, ἀλλὰ χαὶ ἑτέραν πρόνοιαν ἐπιδείχνυται. 

Ἰδὼν γὰρ, φησὶ, τοὺς ὄχιλους, ἐσπιιαγχνίσθη περὶ 
αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐσχυϊμέγοι καὶ ἐῤῥιμμένοι, ὡς 
πρόδατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. Τότε “έγει τοῖς μαθη- 
ταῖς αὐτοῦ ".. Ὁ μὲν θερισμὸς ποιλὺς, οἱ δὲ ἐργά- 
ται ὀλίγοι. Δεήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ, 
ὕπως " ἐχδά.λῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. ὑρα 
πάλιν τὴ ἀχενόδοξον. “Ἵνα ᾽ μὴ ἅπαντας πρὸς ἑαντὸν 
ἐπισύρητα:, ἐκπέμπει τοὺς μαθητάς. Οὐ διὰ τοῦτο δὲ 
μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα αὐτοὺς καὶ παιδεύσῃ, χαθάπερ ἕν τινι 
καλαίστρᾷ τῇ Παλαιστίνῃ μελετήσαντας, οὕτω πρὸς τοὺς 
ἀγῶνας τῆς οἰχουμένης ἀποδύσασθαι. Διὰ δὴ τοῦτο χαὶ 
μείζονα τὰ γυμνάσια τῶν ἀγώνων τίθησι, ὅσον "" εἰς τὴν 
αὐτῶν ἧχεν ἀρετὴν, ἵνα εὐχοπώτερον τῶν -μετὰ ταῦτα 
ἀγώνων ἅψωνται, χαθάπερ τινὰς νεοσσοὺς ἁπαλοὺς πρὸς 
«ὸ πτῆναι προάγων ἤδη. Καὶ τέως αὐτοὺ: ἱχτροὺς σω- 
μάτων ποιεῖ͵ ὕστερον ταμιευόμενο; τὴν τῆς ψυχῆς διόρ- 
θωσιν τὴν προηγουμένην. Καὶ σχόπει πὼς εὔκολον τὸ 
πρᾶγμα δείχνυσι χαὶ ἀναγχαῖον. Τί γάρ φησιν; Ὁ μὲν 
θερισμὸς ποιλὺς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. Οὐ γὰρ ἐπὶ τὸν 
σπόρον ὑμᾶ;, φησὶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν ἀμητὸν πέμπω. Ὅπερ 
ἐντῷ Ἰωάννῃ ἔλεγεν" “Α.1.1οει κεχοπιάκασι, καὶ ὑμεῖς 
εἰς τὸν χόπον αὑτῶν εἰσε.Ἰη.ύθατε. Ταυτα δὲ ἔλεγε, 
καὶ τὸ φρόνημα αὑτῶν χαταστέλλων, χαὶ θαῤῥεῖν πα» 
ρασχευάζων, χαὶ δεικνὺς ὅτι ὁ μείζων προέλαδε πόνος. 
Θέα δὲ χαὶ ἐνταῦθα ἀπὸ φιλανθρωπίας ἀρχόμενον, οὐχ 
ἐξ ἀμοιδῆς τινος, Ἑσπιλαγχνίσθη γὰρ, ὅτι ἧσαν 
ἐσχυμδμέγοι καὶ ἐῤῥιμμέγοι, ὡς πρόδατα μὴ ἔχοντα 
σεοιμέγα. Αὕτη τῶν ἀρχόντων τῶν Ἰουδαίων ἡ χατηγο- 
ρία, ὅτι ποιμένες ὄντες τὰ τῶν λύχων ἐπεδείχνυντο. Οὐ 
γὰρ μόνον οὐ διώρθουν ᾽ τὸ πλῆθος, ἀλλὰ χαὶ ἐλυμαί- 
νοντο αὐτῶν τὴν προχοπήν. Ἐχείνων γοῦν θαυμαζόντων, 
χαὶ λεγόντων, Οὐδέποτε ἐφάγη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραή.1" 
οὗτοι τὰ ἐναντία ἔλεγον, ὅτι ᾽ν τῷ ἄρχοντι τῶν δαι- 
μονίων ἐχθά.:.::ει τὰ δαιμόνια. ᾿Αλλὰ τίνας ἐργάτας 
ἐνταῦθά φησι; Τοὺς δώδεχα μαθητάς. Τί οὖν; εἰπὼν, 
Οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι, προσέθηχεν αὐτοῖς ; Οὐδαμῶς" 
ἀλλ᾽ αὐτοὺς ἔπεμψε. Τίνος οὖν ἕνεχεν ἔλεγε, Δεήθητε 
τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ἵγα ἐχδάϊζλῃ ἐργάτας εἰς 
τὸν. θερισμὸν αὐτοῦ, χαὶ οὐδένα αὐτοῖς; προσέθηχεν ; 
Ὅτι χαὶ δώδεχα ὄντας πολλοὺς ἐποίησε λοιπὸν, οὐχὶ τῷ 
ἀριθμῷ προσθεὶς, ἀλλὰ δύναμιν χαρισάμενος. 

Υ΄. Εἶτα δειχνὺς ἡλίχον τὸ δῶρόν ἐστι, φησὶ, Δεήθητε"" 
τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ " χαὶ λανθανόντως ἑαυτὸν 
ἀμφαίνει τὸν τὸ χῦρος ἔχοντα. Εἰπὼν γὰρ, Δεήθητε τοῦ 

ξαὰ. "5" Ἴνα] δἀἀ. γὰρ 5. ὅσον] χιαὶ ὅσον Ε,. 
δὶς Α. Ο, Κα. οἵ οογγ. 3). αυϊθυδουπι ἐοηῃέοηι Ατηι. 
8 καρεθάῤδυνεν ἐν τῷ οοὐΐοεβ ργΦ ΒΕ. " Πνεῦμα] 
δοῳιοτὶ ἐξ δαλον. "5 σφιγγέντα Ε. “5: ἐχεζ,ους Α. 
δεῖ ἰπ Ε4ἀ. 
ἁπλῶς κατὰ τὸ παρα πέσον ὙΔΟΡΗ͂. ἢ 6 δὲγ ρίυγα Ἄοοὐΐ. Ε΄. Ε΄. ἀποθρδ [υμοίυαι 68. 
ὐά. τὸ Εἀ4. 1" συγγενείας ΜοΓ. Ατιη. ὠνόμασεν] 51. σοάμ. οἱ 658. ΕὐοθαΙΟΓ ἐ πήνεσεν. 

ΠΥ . Ν ει] εἴη Β. Ὁ. δ μν ᾿ Υ πάγειν ΕΔ ἀ ἥ " ἢ Ὁ θνεξ ΒΓῸ τ ἀρ Δ υὐνν βοῦντο Βιἰὰ. 

84. ἅγιον Ειὰ. ἐπε δη! 
τον] 8(.ἃ. ὃὲ Δ. Ε. 5 ὁ λεγόμενος Καν. Εὐώ. 

ἡ. ἀλλ᾽ ἀδιαφ.} 8:6 ργ. Α. εἴ οογγ. Β. μγὸ νυΐφαῖο ἀλλὰ διαφόρως. δεά ἐπα ἤδγέμι ον αο. Αγ. ἀλλ᾽ 
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Κυρίου τοῦ θερισμοῦ, οὐδὲν δεηθέντων αὐτῶν, οὐδὲ εὖ- 
ξαμένων, [5208] αὑτὸς αὐτοὺς εὐθέως χειροτονεῖ, ἀνα- 
μιμνήσχων αὐτοὺς χαὶ τῶν Ἰωάννου ῥημάτων, χαὶ τῆς 
ἅλω, χαὶ τοῦ λιχμῶντος ""͵, χαὶ τοῦ ἀχύρου, χαὶ τοῦ σίτου. 
Ὅθεν διλον, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ γεωργὸς, αὐτὸς ὁ τοῦ θε- 
ρισμοῦ Κύριος, αὑτὸς ὁ τῶν προφητῶν δεσπότης Εἰ γὰρ 
θερίζειν ἔπεμψε, δῆλον ὅτι οὗ τὰ ἀλλότρια, ἀλλ᾽ ἃ διὰ 
τῶν προφητῶν ἔσπειρεν. Οὐ ταύτῃ δὲ αὐτοὺς μόνον 
παρεθάῤῥυνε, τῷ ' θερισμὸν χαλέσαι τὴν αὐτῶν διαχο- 
νίαν, ἀλλὰ χαὶ τῷ ποιῆσαι δυνατοὺς πρὸς τὴν διαχονίαν. 

Καὶ προσκωλεσάμενος, φησὶ, τοὺς δώδεχα μαθητὰς 
αὐτοῦ, ἔδωχεν αὑτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκχαθάρ- 
των, ὥστε ἐκθά.λ:λειν αὑτὰ, καὶ θεραπεύειν πᾶσαν 
γόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. Καίτοι οὕπω ἦν Πνεῦμα 
δεδομένον " Οὕπω γὰρ ἦν, φησὶ, Πνεῦμα", ἐπειδὴ ]η- 
σοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. Πὼς οὖν ἐξέδαλλον " τὰ πνεύ- 
ματα; ᾿Απὸ τῆς ἐπιταγῆς τῆς αὐτοῦ, ἀπὸ τῆς ἐξουσίας. 
Σχόπει δέ μοι χαὶ τὸ εὔχαιρον τῆς ἀποστολῆς. Οὐ γὰρ 
ἐχ προοιμίων αὐτοὺς ἔπεμψεν, ἀλλ᾽ ὅτε ἱχανῶς τῆς ἀχο- 
λουθήσεως ἦσαν ἀπολελαυχότες, χαὶ εἶδον χαὶ νεχρὸν 
ἐγερθέντα, χαὶ θάλατταν ἐπιτιμηθεῖσαν, χαὶ δαίμονας 
ἐλαθέντας, χαὶ παραλυτιχὸν σφιγέντα """, χαὶ ἁμαρτήματα 
λυθέντα, χαὶ λεπρὸν χαθαρθέντα, χαὶ ἀρχοῦσαν αὐτοῦ 
τῆς δυνάμεως ἔλαδην ἀπόδειξιν, χαὶ δι᾿ ἔργων χαὶ διὰ 
λόγων, τότε αὐτοὺς ἐχπέμπει" χαὶ οὐχ εἰς ἐπιχίνδυνα 
πράγματα (οὐδεὶς γὰρ ἐν Παλαιστίνῃ τέως χίνδυνος ἦν), 
ἀλλὰ πρὸς χαχηγορίας ἔδει ἴστασθαι μόνον. Πλὴν καὶ 
τοῦτο αὐτοῖς προλέγει, τὸ περὶ τῶν χινδύνων, προπαρα- 
σχευάζων αὑτοὺς χαὶ πρὸ τοῦ χαιροῦ, χαὶ ἐναγωνίους 
ποιῶν τῇ συνεχεῖ περὶ τούτων προῤῥήσει. Εἴτα, ἐπειδὴ 
δύο συζυγίας εἶπεν ἡμῖν ἀποστόλων, τὴν Πέτρον χαὶ Ἰω- 
άννου, χαὶ μετ᾽ ἐχείνας “"᾽ τὸν Ματθαῖον ἔδειξε χληθέντα, 
περὶ δὲ τῆς τῶν ἄλλων ἀποστόλων χλήσεώς τε καὶ προσ- 
ηγορίας οὐδὲν ἡμῖν διελέχθη, ἐνταῦθα ἀναγχαίως τὸν 
κατάλογον αὐτῶν χαὶ τὸν ἀριθμὸν τίθησι, καὶ τὰ ὀνόματα 
δῆλα ποιεῖ, λέγων οὕτως " Τῶν " δώδεχα ἀποστόλων 
τὰ ὀνόματά ἐστι ταῦτα" Πρῶτος. Σίμων ὁ .1εγόμε- 
γος Πέτρος. Καὶ γὰρ ἕτερος; Σίμων ἦν, ὁ Κανανίτης" 
χαὶ Ἰούδας ὁ Ἰσχαριώτης, καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσχώθδον " καὶ 
Ἰάχωδος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου, χαὶ Ἰάχωθος ὁ τοῦ Ζεδεδαίου. 
Ὃ μὲν οὖν Μάρχος χαὶ χατὰ τὴν '" ἀξίαν αὐτοὺς τίθησι" 
μετὰ γὰρ τοὺς δύα χορυφαίους τότε τὸν ᾿Ανδρέαν ἀριθ- 
μεῖ" οὗτος δὲ οὐχ οὕτως. ἀλλ᾽ ἀδιαφόρως 1., μᾶλλον δὲ 
χαὶ Θωμᾶν τὸν πολὺ χαταδεέστερον ἑαυτοὺ 3 προτίθησιν. 
᾿Αλλ᾽ ἴδωμεν αὐτῶν ἄνωθεν τὸν χατάλογον. Πρῶτος, 
Σίμων ὁ .εγόμεγος Πέτρος, καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδε.ϊ:ὸς 
αὐτοῦ. Οὐ μιχρὸν καὶ τοῦτο δ ἐγχώμιον" τὴν μὲν γὰρ 
ἀπὸ τῆ΄ς ἀρετῆς, τὸν δὲ ἀπὸ τῆς εὐγενείας ᾽" τῆς χατὰ 
τὸν τρόπον ὠνόμασεν. Εἶτα ᾿Ιάχωδος ὁ τοῦ Ζεδεδαίου, 
καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδειϊφὸς αὐτοῦ. Ὁρᾷς πῶς οὐ χατὰ τὴν 
ἀξίαν τίθησιν; Ἐμοὶ γὰρ δοχεῖ ὁ Ἰωάννης οὐχὶ τῶν 
ἄλλων μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοῦ ἀδελφοῦ μείζων εἶναι. Εἶτα 
εἰπὼν, Φίλιππος καὶ Βυρθοιομαῖος, ἐπήγαγε" Θωμᾶς, 
[509] χαὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὁ Δουχᾶς οὔ- 
τως ἀλλ᾽ ἀντιστρόφως, χαὶ προτίθῃσιν αὐτὸν τοῦ Θωμᾶ. 
Εἶτα Ἰάχωδος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου. Ἣν γὰρ, ὡς ἔφθην εἰ- 
πὼν, χαὶ ὁ τοῦ Ζεθεδαίου. Εἶτα εἰπὼν Λεύόδαῖον τὸν 
ἐπιχληθέντα Θαδδαῖον 5, χαὶ Σίμωνα τὸν ζηλωτὴν, ὃν 
καὶ Κανανίτην χαλεΐῖ, ἐπὶ τὸν προδότην ἔρχεται" χαὶ οὐχ 
ὡς ἐχθρός τις καὶ πολέμιος, ἀλλ᾽ ὡς ἱστορίαν γράφων 
οὕτω διηγήσατο. Οὐχ εἶπεν, Ὁ μιαρὸς χαὶ παμμίαρος, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς πόλεως αὑτὸν ἐχάλεσεν, Ἰούδας ὁ Ἰσνχα- 

33 οὐδὲ Κἀὰ. 2 αὐτοῦ ἀθοδιὶ ἰη Εὐά. 5" ὅπως] ἵνα 
ω δεήθητε διά. οὖν Εαἀὰ. 5 λυχμοντοε! 

υἱχὸ λιχμῶνος (υδηε αὐτὶ (6.) 41: ΥΟΣ Ππ0}}4 ὁϑῖ. 
1 ὅτε Εἰ. ὃ 5ὶς Α. ΕΒ Ε, Εὐυιἢ. 

δ τὴν 66- 

Δ (οὐ 65 αὐτοῦ. 53 τοῦτο] 
15» τὸν χαὶ Θαᾷ, ξμϊά. 
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ριώτης. Ἦν γὰρ καὶ ἕτερος Ἰούδας ὁ Λεδδαῖος, ὁ ἐπι- 
χληθεὶς '5 Θαδδαῖος, ὃν Ἰαχώδου φησὶν ὁ Λουχᾶ: εἶναι 
λέγων, Ἰούδας ᾿Ιαχώθδουν. ᾿Απὸ τούτου τοίνυν διαιρῶν 
αὐτὸν, φησίν: Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, ὁ καὶ παραδοὺς 
εὑτόν. Καὶ οὐχ αἰσχύνεται λέγων" Ὁ χαὶ " παραδοὺς 
αὐτόν. Οὕτως οὐδὲν οὐδέποτε οὐδὲ τῶν δοχούντων ἐπ- 

ονειδίστων εἶναι ἀπέχρυπτον. Πρῶτος δὲ πάντων χαὶ 
κορυφαῖο;, ὁ ἀγράμματος, ὃ "5 ἰδιώτης. ᾿Αλλ᾽ ἴδωμεν ποῦ 
»αἱ πρὸς τίνας αὑτοὺς πέμπει. Τούτους τοὺς δώδεκα, 
φησὶν, ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς. Ὠοίΐίους τούτους ; Τοὺς 
ἁλιέας "5, τοὺς τελώνας " καὶ γὰρ τέσσαρες Ἦσαν ἁλιεῖς, 
καὶ δύο τελῶναι, Ματθαῖος χαὶ Ἰάχωθος " ὁ δὲ εἷς χαὶ 
προδότης. αὶ τί πρὸς αὐτούς φησιν ; Εὐθέως παραγγέλ- 
λει" 5 αὐτοῖς λέγων" Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέ,1θητε, 
καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέ.ἰθητε" πορεύεσθε 
δὲ μᾶ.11λον πρὸς τὰ πρόδατα τὰ ἀπο.ιϊωιότα οἵἴχου 
Ἰσραή.1. Μὴ γὰρ δὴ νομίσητε, φησὶν, ἐπειδή με ὑδρί- 
ζουσι, χαὶ δαιμονῶντα χαλοῦσιν, ὅτι μισῶ αὐτοὺς χαὶ 
ἀποστρέφομαι. Καὶ γὰρ πρώτους αὐτοὺς διορθῶσαι 
ἑσπούδαχα, χαὶ πάντων ὑμᾶς ἀπάγων τῶν ἄλλων, τού- 
τοῖς πέμπω διδασχάλους χαὶ ἰατρούς. Καὶ οὐ μόνον πρὸ 
τούτων ἄλλοις χαταγγεῖλαι χωλύω, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁδοῦ ἄἅψα- 
σθαι τῆς ἐχεῖ φερούσης ἐπιτρέπω, οὐδὲ" εἰς πόλιν 
τοιαύτην εἰσελθεΐν. 

δ. Καὶ γὰρ καὶ οἱ Σαμαρεῖται ἐναντίως πρὸς Ἶου- 
δαίους διάκεινται. Καίτοιγε εὐχολώτερα τὰ ἐχείνων ἦν" 
πολλῷ "5 γὰρ ἐπιτηδειότερον πρὸς τὴν πίστιν εἶχον " τὰ 
δὲ τούτων χαλεπώτερα. ᾿Αλλ᾽ ὅμως ἐπὶ τὰ δυσχολώτερα 
πέμπει, τὴν χηδεμονίαν τὴν περὶ αὐτοὺς ἐνδειχνύμενος, 
χαὶ τὰ στόματα τῶν Ἰουδαίων ἐμῳφράττων "", χαὶ προ- 
οδοποιῶν τῇ διδασχαλίᾳ τῶν ἀποστόλων, ἵνα μὴ πάλιν 
ἑγχαλῶσιν 3", ὅτι πρὸς ἀχροδύστους εἰσῆλθον, καὶ "Ὁ δι- 
καίαν δόξωσιν αἰτίαν ἔχειν τοῦ φυγεῖν ᾽5 αὐτοὺς χαὶ ἀπο. 
στρίφεσθαι. Καὶ πρόδατα αὐτοὺς χαλεῖ ἀπολωλότα, οὐχ 
ἀποπιδήσαντα Ἴ, πανταχόθεν συγγνώμην αὑτοῖς ἐπι- 
νοῶν, χαὶ ἐφελχόμενος αὑτῶν τὴν γνώμην. Πορευόμε- 
»οι δὲ, φησὶ, κηρύξατε" (1έγοντες, ὅτι ἬγΥγιχδον ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Εἶδες διαχονίας μέγεθος: εἶδες 
ἀποστόλων ἀξίωμα ; Οὐδὲν αἰσθητὸν χελεύονται λέγειν, 
οὐδὲ οἷον οἱ περὶ Μωῦσέα χαὶ τοὺς προφήτας τοὺς ἔμ- 
προσθεν, ἀλλὰ χαινά τινα χαὶ παράδοξα. Οὐ γὰρ τοιαῦτα 
ἐχήρυττον ἐχεῖνοι, ἀλλὰ γῆν, καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ ἀγαθά 
οἱ [510] δὲ βασιλείαν οὐρανῶν, καὶ τὰ ἐχεῖ ἅπαντα, 

Οὐχ ἐντεῦθεν δὲ μόνον οὗτοι μείζους, ἀλλὰ χαὶ ἐχ τῆς 
ὑπαχοῆς. Οὐδὲ γὰρ ἀναδύονται, οὐδὲ ὀχνοῦσι, καθάπερ 
οἱ παλαιοί 33 - ἀλλὰ, χαίτοι χινδύνους χαὶ πολέμους χαὶ 

τὰ ἀφόρητα ἀχούοντες χαχὰ, μετὰ πολλῇ δέχονται τῆς 
πειθοῦς τὰ ἐπιταττόμενα, ἅτε βασιλείας χήρυχες ὄντες. 
Καὶ τί θαυμαστὸν, φησὶν, εἰ μηδὲν σχυθρωπὸν χηρύτ.- 
τοντες χαὶ χαλεπὸν, εὐχόλως ὑπήχουσαν , Τί λέγεις: 
οὐδὲν χαλεπὸν ἐπετάγησαν ; Οὐχ ἀχούεις τῶν δεσμωτη- 
ρίων, τῶν ἀναγωγῶν, τῶν πολέμων τῶν ἐμφυλίων, τοῦ 
παρὰ πάντων μίσους, ἅπερ ἅπαντα μιχρὸν ὕστερον αὐ- 
τοὺς ὑποστήσεσθαι ν᾽ ἔλεγεν ; Ἑτέροις μὲν γὰρ μυρίων 
ἐσομένους ἀγαθῶν προξένους χαὶ χήρυχας ἔπεμπεν " 
αὑτοὺς δὲ ἀνήχεστα δεινὰ πείσεσθαι ἔλεγε χαὶ προανεφώ- 
νει. Εἴτα ποιῶν αὐτοὺς ἀξιοπίστους, φησίν. Ἁσθενοῦν- 

36 ὁ χαὶ ἐπιχλ. Α. 5 χαὶ οῃῃ, Β. Ε΄. 

5. ΖΟΑΝΝΙΒ ΟΗΒΥΒΟΘΤΟΜΙ ἈΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

18 δ] χαὶ Εἀά. 

8 
τας θερατεύετε, λεπροὺς καθαίρετε, δαιμόνια ἐκ- 
δά.1.1:ετε" δωρεὰν ἐκλάδετε, δωρεὰν δόεε. Ὅρα πῶς 
τῶν ἠθῶν ᾽ ἐπιμελεῖται, χαὶ οὐχ ἔλαττον ἣ τῶν σημείων, 
δειχνὺς ὅτι τὰ σημεῖα τούτων χωρὶς οὐδέν ἐστι. Καὶ γὰρ 
τὸ φρόνημα 3) αὐτῶν καταστέλλει λέγων " Δωρξὰν ἐ.1ά- 
ὄετε, δωρεὰν δότε" χαὶ φιλοχρηματίας καθαρεύειν 
πορασχευάζει. Εἶτα ἵνα μὴ νομισθῇ αὑτῶν εἶναι χατόρ- 
θωμα, καὶ ἐπαρθῶσιν ἀπὸ τῶν γινομένων σημείων. φη τί- 
Δωρεὰν ἐάδετε. Οὐδὲν χαρίζεσθε τοῖ; δεχομένοις ὑμᾶς" 
οὐ γὰρ μισθοῦ ταῦτα ἐλάδετε, οὐδὲ πονέσαντες " ἐμὴ 
γὰρ ἡ χάρις. Οὕτως οὖν καὶ ἐχείνοις δότε - οὐδὲ γὰρ 
ἔστι τιμὴν αὐτῶν ἀξίαν εὑρεῖν. Εἶτα τὴν ῥίζαν τῶν χα- 
χῶν εὐθέως ἀνασπῶν, φησί" Μὴ χτήσησθε χρυσὸν, 
μηδὲ ἄργυρον, μηδὲ χα.ϊχὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, μὴ 
πήρων εἰς ὁδὸν, μηδὲ δύο χιτῶνας, μηδὲ ὑποδήματα, 
μηδὲ ῥάδδον. Οὐχ εἶπε, Μὴ λάδητε μεθ᾽ ἑχυτῶν, ἀλλὰ, 
Κἂν ἑτέρωθεν ἐξῇ λαδεῖν, φύγε 3 τὸ πονηρὸν νόσημας 
Καὶ γὰρ πολλὰ διὰ τούτου χατώρθου " ἕν μὲν, ἀνυπ- 
ὄπτους ποιῶν τοὺς μαθητάς " δεύτερον δὲ, πάσης αὐτοὺς 
ἀπαλλάττων φροντίδος, ὥστε τὴν σχολὴν πᾶσαν τῷ λόγῳ 
παρέχειν" τρίτον, διδάσχων αὐτοὺς τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν. 
Τοῦτο γοῦν αὐτοῖς χαὶ λέγει μετὰ ταῦτα " δή τινο 
ὑστερήσατε, ὅτε ἔπεμψα ὑμᾶς γυμνοὺς καὶ ἄνυπο- 
δέτους ; Οὐχ εὐθέως εἶπε δ, Μὴ χτήσησθε" ἀλλ᾽ ὅτε 
εἶπε, Λεπροὺς καθαίρετε, δαιμόνια ἐκθάλλετε, τότε 
εἶπε, Μηδὲν " χτήσησθε" δωρεὰν ἐλάδετε, δωρεὰν 
δότε" χαὶ τὸ συμφέρον διὰ τῶν πραγμάτων, καὶ τὸ 
πρέπον αὐτοῖς, καὶ τὸ δυνατὸν παρεχόμενος. ᾿Αλλ᾽ ἴσως 
εἴποι τις ἂν, ὅτι Τὰ μὲν ἄλλα λόγον ἂν ἔχοι" τὸ δὲ μὴ 
πήραν ἔχειν εἰς ὁδὸν, μηδὲ δύο χιτῶνας, μηδὲ ῥάδδον, 
μηδὲ ὑποδήματα, τίνος ἕνεχεν ἐπέταξεν : Εἰς πᾶσαν αὖ- 
τοὺς ἀχρίδειαν ἀσχῆσαι βουλόμενος " ἐπεὶ χαὶ ἀνωτέρω, 
οὐδὲ ὑπὲρ τῆς ἐπιούσης ἡμέρας μεριμνᾷν ἐπέτρεψε. Καὶ 
γὰρ καὶ 5 τῇ οἰχουμένῃ διδασχάλους ἔμελλεν ἀποστέλ- 
λειν. Διὰ τοῦτο χαὶ ἀγγέλους αὐτοὺς ἐξ ἀνθρώπων, ὡς 
εἰπεῖν, κατασχευάζει, πάσης ἀπολύων φροντίδος βιωτι- 
χῆς, ὥστε μιᾷ κατέχεσθαι φροντίδι μόνῃ, τ ̓ " τῆς διδα- 
σχαλίας " μᾶλλον δὲ χαὶ ἐχείνης [571] αὐτοὺς ἀπολύει, 
λέγων " Μὴ μεριμνήσητε πῶς ἣ τί .1αλήσητε. Ὥστε ὃ 
δοχεῖ σφόδρα φορτιχὸν εἶναι χαὶ ἐπαχθὲς, τοῦτο μάλιστα 
εὔχολον αὐτοῖς ἀποφαΐνει χαὶ ῥάδιον. Οὐδὲν γὰ» οὕτως 
εὐθυμεῖσθαι ποιεῖ, ὡς τὸ φροντίδος ἀπηλλάχθαι καὶ με- 
ρίμνης᾽ χαὶ μάλιστα ὅταν ἐξῇ ταύτης ἀπηλλαγμένους 
μηδενὸς ἐλαττοῦσθαι, τοῦ Θεοῦ παρόντος, χαὶ ἀντὶ πάν- 
των αὐτοῖς γινομένου. Εἶτα ἵνα μὴ λέγωσι, Πόθεν οὖν 
εἴς ἀναγχαίας τροφῆς ἀπολαύσομεν ; οὐ λέγει αὑτοῖς, 
ὅτι Ἡχούσατε ὅτι εἶπον ὑμῖν ἔμπροσθεν" Ἐμδιλέψατε 
εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ (οὔπω γὰρ ἦσαν δυνατοὶ 
τὸ ἐπίταγμα τοῦτο διὰ τῶν ἔργων ἐπιδείξασθαι 5)" ἀλλὰ 
τὸ πολὺ τούτου χαταδεέστερον ἐπήγαγε, λέγων - ΓΑξζιος 
γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ ἐστι" δηλῶν ὅτι 
παρὰ τῶν μαθητῶν αὐτοὺς τρέφεσθαι ἔδει" - ἵνα μήτε 
αὐτοὶ μέγα φρονῶσι κατὰ τῶν μαθητευομένων, ὡς 
πάντα παρέχοντες, χαὶ μηδὲν λαμδάνοντες παρ᾽ αὑτῶν " 

μήτε ἐχεῖνοι πάλιν ἀποῤῥαγῶσιν ὑπερορώμενοι παρὰ 
τούτων. 

«΄, Εἶτα, ἴνκα μὴ λέγωσι, Προσαιτοῦντας οὖν ἡμᾶς 

"5 ἁλιέας] δὐά. τοὺς ἰδιῴτας Α. ΤΙδορ. 5 παραγγεί» λας Β. (. Ὁ. Ε. 5' οὐδὲ] μηδὲ Ε4ἀ. τοιαύτην] δὶς Εαμ. Σαμαρειτῶν οοὐά. οἱ ογ55. ᾽" πολὺ ἀἀ. 3 ἁ 4:- τον Ε 4, "᾽ ἐγχαλοῦντες ὦσιν Μογ. Βεη. ἀχροδύστους] δ(ά ᾿Ασσυρίους Βαἀἀ. τείγαφαπίυι5 εοὐὰ. εἰ ἐπι 35 χαὶ οηϊ. (. Εἰ, εἰ γγ, Β. ἢ. 35 φεύγειν Εια. 
Ρεγιπυίδηίιγ ΘΔ δι νυ. τ. 559 Β. 
τοῖς ἀπαντήσεσθαι Εἰὰά. σοηῖτα οοἀά, οἱ 66. 
φρονήματα Β Μοςχ δωρεὰν δότε οιῃ. Β. Ε΄ 

ἔστε Ε, Μ" ἐφὶ τῷν ἔργων ἐπιδεῖξαι Εὐἀά4, 5" δεὶ Ε΄, 

1 Ἀ1.. Εεἰὰ. οἱ ὕογεβ. ὙΠ Ἴ αντα Ε. οξιογὶ ἀποδημήσαντας. 
δ χηῃρύττετε (Οτμ, λέγοντεςὶ Εἀἀὰ. 3} πα 

ἕῳ ἡθῶν) λιν. αὑτῶν Ειά. μ. ρ. χαὶ ἀδδεῖ ἰη οοἀκ. ριον ΕΒ. 35 τὰ 
φύγετε Α. 885 . « . . ηδὲν) μὴ Ἐ. εγθα τότε ἐπήγαγε, απ βοβί χτήσησθε γυ]σο ἰεψαηίυν, μιδεηϊτίθι5 οοὐά. οἱ (6. ἀαϊενὶ. 89 ηἰὲ Β, ὑ' Ἰ. ν Ρ. μὴ ῥάδδον Ἐθά. πες νν. ι ἀτήσην ̓. Ἷ ᾿ ι ν 

αιοὶ] πολλοὶ Α. ἄλλοι Μυγ. 85 αὐ- 

δ᾽ Οὐχ εὐθέως δὲ εἶπε Β, Καὶ οὐχ εὐθέως λέγε: Ετμ. 

᾿ καὶ ἀθεδὶ Εἰά. 85 τῇ ον. , ΒΙΜοτ. ρΡ. Ρ. 



ὅ8ι 

ἀϊνίι, Εχεθογαπάυβ υεὶ βου οδιβοίπηυϑ, 56} οχ ὑγθῈ 

ἰρβίιη. δορποιηϊ δῦ, ὁ. 1 κάας ἱεοατίοιει. ἘΓαὶ δπΐπὶ 

αἰϊυ5 δυάαβ [μϑίκευπ, φιὶ οορποιιίπα αι ΤπαδάαΒ, 

4υδπὶ 7 λοονν 6556 Β  ππὶ αἷι 1085 ἀΐσοη8, 7μάας 16- 

εοδὲ ({,με. θ. 16). ΑὉ ος ἰρίίυν {Π᾿π|πὶ ἀϊϑι πρι6Π5, 

αἷϊ : δμάας Ϊδεατίοίεθ, φμὶ ἰγαάἰάϊ ἐμπι. Νοαθθ Ρυάεϊ 

ἰρβαιη ἀΐοεγα, θυΐ ργο 411 ἰρίσπι. [τὰ πυιπαυλπὶ 68, 

τ Ὑἱπρογα 14 νἱἀοίμοιΓ 6586, Ῥ ΓΙ ΘΓΠΙΪΒΟΡΌΠΙ. 

Ῥγίννας οπιθπ πὶ 651 σΟΓΥ "5085 ΠΗ ΙΘγαιυ5 οἱ ἰαϊοίδ. 

διὰ τἱἀδαμνυβ 400 εἰ δὰ φυοδηδηι τηἰ 81 [|}08 δ 508. 

5. Πος ἀκοάεεϊιη, ἰιην!ῖ, πεδὶε δ εδιι8. (υοϑινλπ) Π118- 

]εδνο ἡ Ρίϑοδίογοβ, ριυ}} ᾶ 08 : η4Π| 4ιδίυθοῦ ΟΓΔλε 

ρἰβοδίογεθ, εἱ ἀμο ρυῤ!ϊοαηί, ΜΔ. σει}8 οἱ ἤδοοβι : 

απυδαια ργοάϊίογ. Εἰ αυϊά 1}}}5 αἷι 7 διδιῖπη ργιθοῖριι 

ἷβ τ γθἷβ : 15 υἱαπι σειν Ἠ6 αὐϊογὶ δ, εἰ ἱπ εἰυϊία - 

ἱεηὶ δαπιατίαπογμπι πὸ ἱπιγαυεγὶἷς : θ. δε ροίμὲ ἱϊε 
αά οὐέδ φι γετγίεγιπί ἀοπεμς Ϊεγατί. Νὰ ρυ161}5, ἰη- 
4υΐ!, φιῖὰ πα! οομν οἰαμίυγ, οἱ ἀςπιοπίπουπι) νο- 

᾿ φΔῆϊ, π|8 ἰάθο ᾿||05 οὐΐο ᾿ιδνογθ δὲ ἀνογβωγὶ (α). Νδη) 
Ῥγίογαϑ {105 οπποπάογα βἰυάιιί, οἱ γοβ ἃ} 211}5 οἰπίθυ5 
δἰβοῖος δὰ 105 πιο ἀυσίυγοδ 86 πιο ΐςοβ. ΝΘαΙΟ 
᾿"0 ὁ νοΐ πο δἱ.}5 δη16 ἱΠ|08 ργϊσαίιν, δε πὸ Υ͵ἱδη} 

ηυϊάδπι δἰἰογ ηὐα ἀ]0 ἀυςαῖ, π6 6 ἷ ΕἰΥ 8161} 

1 πὶ" ἱίγαγα μδΡμ 0. 
4. ϑαπιαγίίδη! οὐὐἷπὶ 7 υἀογυπὶ ἀγδηὶ αἀνογβαγὶϊ : 

δι! ἀπῖο (οἰ ογ γαῖ ἰδὲ μγαα!σλιῖο ; πηι} 10 οπὶτη 80 
ἤάεπι Ξυϑεϊρί οι ἀκπὶ ραγδίίογοδ Ἔγαπί : ἢ γογὸ ἀυτίο - 

Τ68 : γϑῦυη!ηθη δὲ ἀἠ ΠΠςἢἸογὰ τιν {11 ᾿}|05., 5.6 8021} 

ορὰ ἴΠο5 ργυνϊ ἀοπἰλπι οδιεηύσθηβ,, ἂς δι 3 οΓΠπὶ ΟΓᾺ 

οἰδλυάσηβ,, αἴσυο δὰ λροβίοίογυπι ργανἀϊσαι(Ον 6 πὶ Υἱδι 

ΡΆΓαΠ 8, Π6 ΓιΙΓϑυ8 δοουιβάγοη!, ασυρὰ δι Αϑϑυγίοβ ἰη- 

εἰγουμπησίδυδ ἱπξΓεϑυϊ οβδθηὶ, οἱ [υδϑίδηι ΥἱἀΘΓΘηΪῸΡ [)ἢ- 

"νεῖ οδιδδιη ἰρθ09 [υκίοικὰϊ οἱ Δνογβδπαΐ. [ρ508 8ι:- 

[οι ονο8 ρογάϊα5 νοοῖ, ποη αι {πρῶπι Βυβοθρογὶηΐ, 

ὑπ φιθ 1}}18. γϑηΐ5 πιοάυπι Θχοορ δ η5., ᾿ρβΟΓΊΗΠ 16 

Δ} Π)08 ΡΟΓΙΓΔΘη5., 46 ἀἴσοην : 7. Ειμπε6 ργαϊεπίε, 
φιοπῖαηι ἀρργορὶπγμαυῖ! γεσπμη εἰίογιπι. Υ ἰάθη" ν]- 

εἰβιοῦὶ! πιπφηϊιυδϊπαπὶῦ νἱἀδη᾽ ἀροβίυϊογυπιὶ ἀΐξη- 

ἰοιη ἢ ΝΙΝ 5 οι} 6 ̓ἰυθδιυν ἀΐσογα; Π66 δίοι! Μυγϑ08 

οἱ μτγογνοῖα ργίογεϑ ; δαὰ πού αιοράδιῃ οἱ ἴμειβρα- 

εἰμί. Νύχιδ δυΐπι τἢα ἱροὶ ργρρἀϊοαῦδηιϊ, 566 [ΕΥΓΔΙΗ, 

οἱ τοσγορα ὕυηα : δ] δυϊόπ ταβηυπὶ σα] Ογυπι,, αἱ 4111: 

ἰδὲ βιμῖ οὐπηΐα. Νοηια ἰδ δοίυπι δὶ πη] 0 Γθδ 5, 

δο( οἰἰλπὶ οχ οὐράϊοιν εἶα. Νοαηα οηἷπὶ γϑουβδηΐϊ, "6- 
40ε σι ποίδ αἰου! νοίογαβ ἢ} " : βοὰ οι 12π|υ] ρεγὶ- 
οἷα, Β6Π18 οἱ ἰηιοϊογ}}α πιαϊα δυάΐαμα, οὐ οὐθ6 - 

αποιία πι! ἃ ἱπιρογαῖα βιιβεϊμίιη,, π!ροία 41} Γόση 

δἰ! ργαθοοπαβ. Εὺῤ φυΐά νΐγαπὶ,, ἰη}65., δ᾽ μὐ 8} ὦ- 

Γυπὶ οἱ 2βρϑῦγιπι ργιυ ἀἸοδΠιγῖ:, δι 110 ραγιόγιηι ἢ Ὁυἱὰ 

ἀϊοἰβ πὶ δὲ} ἀυγυπι ργρ ίσογο 581 501.17 πη διε 
ςΆγοοΓο8, δυσυοίίοιο5 δϑι ηνογιθη,, θα ῖα οἰ ν ἃ. υμ}" 

υογβογαπὶ υὐΐυπι, 40:5 οπινΐϑ ᾿μ815 ραυΐϊο ροϑὶ δυθνῖυγα 

6856 ἀϊεοῦαι} [1108 παπι4116 πλΐεεἰ ργοοηθ8, υἱ 4}}}5 

ΠΏ ΠΙΟΓΆ ὕοπα σοποϊοηΐ ; ̓Π|08 ν γΓῸ ἱπίρι γα ἢ} ἃ 
ΠΙ2ΪΔ ρ,ΒΒΌΓΟΒ 6536 ἀἰοί! οἱ ργεηυπιίαι. Ὠοΐπα υἱ ᾿!- 

τ ΑἸϊ, ἐκ εὐνἐ ἴδηι δαημεΓ ΜαΠΟΓΉ1. 
8. Μογοὶ., δἱομ οδιδτίὶ. 
(α) Αγαά Μογοὶ. νϑγῸ ἰοχίπϑ Ογοὶ φς ΠΤΟΝ πὶ "5 

νοσίμι5 Ἰαιϊηΐδ, φιΐα ἡ ἐοηυϊεαμίμγ ..... οὐΐόο μιιϑότε οἷ 
αὐργεηγί, ἰ20υδιῖ αταρ ἶοο ἐχοίἀογδηῖ. ΡῈ ἴῃ 4115 Ἔχοιι, [8- 
εἰϊνιια μαϊνοπίηνγ, οἱ δ] βογίοιι γοαυϊγυμίιν. 

ΙΝ ΜΔΤΤΗΣΌΜ ΠΟΗΙ,.. ΧΧΧΙΙ. εἱ. χυσχῖη, 588 

ἰοβ Πὰς ἐἶξιοδ γοι δι, οἷ : 8. ἱπβχηνος σπγαίο, ἰερτγοσος 
πικηάαίε ', ἀσικοηία ὁ) εἶ! ; σγαϊΐς ἀσεερὶείϊς, φταιὶς ἀαἰο. 
6 φυοιποάο πιοῦυῖη ουγᾶπι πυθδαι,, ρμαγηάδ Δί 41:6 

δ ΙΟΓΙΠΙ., οἰ ά6Πη8 5’ 5η8 5η6 πιογίθιιβ ε}}}}} 6556. 
Νυῖῆ π6 αἰϊυπι ϑβδηρίδηι., ἰρβο5 γοργίπιϊ ἀΐοοοϑ : 

Οταῖϊε ἀτοορὶείϊς,, στα! ἀαἴε; οἱ υἱ ἃ» διῆόγα ρϑουπὶ 
ΔοΞιπο8η}, ργονϊάοϊ. Ποῖ ν.6 6 ΡυϊΡοπιΓ ἢΡῸ ἰΔηία 

Ορογὰ οἷν 118 ργοἢεϊδοϊ, παν 46 οἶψενΐβ δ ρου ΐγοι, 
[1 : ται αεξοορί ει. ΝῚ 11 ἰατρ ηΐη] 115 φυΐ γ058 γϑοὶ - 

Ρίυπι : παῦ6 διἷπὶ ἰῃ πιογοδίίθπι νοὶ Ὁγὸ Ἰὰνοτὶ 8 
1Π δοςομί"}5 : "π08 υΐῃ ρα 6βὶ φγαιϊα. Ἑούειῃ ἰδ 

πιοάο [118 ἀδί6 : π6αιια δπίιῃ οομπαάΐξηυν ἰμ515 ρΓ6- 

εἰυτ) γοροσῖγα θϑὶ. δεῖν ἀδ τηαϊοόγυπὶ γδθΐοοπὶ) δι δι} 

ΘΥΘ Ι6}8, αἱἷϊ : 9. Νιοίϊο μοεξείάετε ἀπγῆὶ, ποόῆιθ αγ. 
φεπίμηι., πεέηια μέσμπίαηι ἱπ ζοπις ὕϑείτὶα, 10. πον 

Ῥέταμι αα υἱαπὶ, πέημο ἀμας {πηϊτα8, πεηι6 σαἰσεαηιθηία, 

πεέῆπο υἱγραηι. Νοη αἰχὶῖ, Νοη δεεὶ μἷαιῖ5 νοθίϑουπι; 566 

οἰἰδπιϑὶ Αἰἰυπάἀ ὁ ρΡοΒ8515 δοοίρογε, ἔχ να]: πιογυυπι. 
Ε]ος δηἷπὶ ργασαρίο πιυΐϊ οοπιπηοάδ οἰ ἶπου αὶ : ῥγὶ- 
1π0, 1 ἢυ}} 5δὲῖ ἀ6 ἀϊβεῖρυ}}8 ουδρίοϊο: βδοιμάο,, 118 
εὐγαπὶ Ομ ηο πὶ δἰ} 1, [18 υἱ οἰἴα ἢ ΟἾΒ ΠΟ ἷπ ργιδΐολη.- 
ἀο τοῦῦο οοιδυπιδιὶ ; 16 Γ]0, δυϑιη ἰΠΠ05 ροϊαϑι:[6π| 

ἀοοοϊ. 11ος οἰἷδπὶ ρο5:68 ἀἰεὶ( 1118: Νυηὶ αιἱὰ ἀμ 

γο 5, 4ιι81140 γοβ πιϊδί πιιάυβ οἱ δἰπα εἱοοὶβ ἢ Νὰ - 

416 5ἰδιἷϊπὶ αἰεὶξ, Νοίϊα γμοξεείάετε ; δοὰ ροϑιηυᾶδπι 

ἀἰχὶ! : Δόρτοεοα ταί ε, ἀπηιοπῖα οἱεῖα, ἰυης ἰϊ 
Ιοηυΐϊϊυγ, Νοίδιε ρμοεδίάεγε ; αἰηυς 4.{}1οἷ1, Ογαιὶς αο- 

εορὶεἰὶς͵ φγαίἐδ ἀαϊο ; ̓μϑίδη!ι6 οἱ φιοδ ΘΟ 56 8116 1}}} 

ἀδεοπδ4υδ ογαὶ, οἱ φιοὰ ροδβϑίδ᾽]6 γε ρϑὰ ἰγίυυϊ!. δεά 
ἀΐχογ ἔογί φυϊϑρίληι, οἰδίογα αιϊίδθιθ γα} Ο0η- 

δΟηΪ2Πη6Δ 6586, 86 ΠΟῚ ΡΕΓΔΠῚ ἴῃ Υἱὰ ᾿άῦδῦα, οΩ 

ἀυλϑ τπιηΐ|688, ΠΟῚ ΥἱΓζΆπι, 0 ΘΔ] ΘΑ ΠΊΟηΪ8 ΟΡ ρΓ8- 
Ἄοορὶ Ὁ ὕι |Π1|05 τὰ δοειγδίδιη ΥἱίῶΣ Γϑί θη θπι οπηΐηο 
οσχογοογοὶ : δἰ συ  ἀθ 1 δι} 06 }}115 Π6 ἀ6 5664116}}}} φαΐ 6 πὶ 
ἀΐε ουγᾶγο ρμαγπιὶδίί. Νδπ ΟΥΐ ἀοοίογαϑβ πη ΐβϑιιγ» ογδῖ, 
ἰάδοηιδ δχ Πιονἐ 015 Δ ]05., υ [ἃ ἀΐσαπι,, οἴἢεῖι, 

δὺ οπηηὶ Υἱἵσ' ΘΓ} 50 Ί νι 5, υἱ ὑπδπηὶ 1}}} ἀοοι ΓΙ 8 ΠΊ Οὐ ΓΆ- 
Τοπὶ: ἱπὸ οἱ ᾿ς 1108 οἰ ΓᾺ ἰἰυογαί,, ἀἰσθηβ : Νοίϊε 

εορίίατε φμοηιοάο αἰ φαϊά ἰοχμαπιϊπὶ (αἰ. 1θ. 19). 
Πα υἱ ᾳφυοά νἱάοίυν ἀυγιη ὁπ ΓΟ  Π06 6556, ἰὰ {}}18 
[λεἰ]6 δχροάϊιυπαυς 51. Ν᾿ οπίπι ἰγαπαυ! ] !διοιη 

δηΐπιὶ πιδρὶς ρμαγῖὶ, 4ιᾶπι ἃ αὐγὰ ἰἰρογαγὶ ; πηαχὶπι6 

εὐπὶ ἰας ΠΠν Γαι), ροββϑιῖ 0} }0 ΟΡυΣ πθ6Γο, [)60 ργ- 
80ηῖ6, (τὶ οηπἰμπ) Υἱσα ᾿ρ515 6586 ροϑβϑὶὶ. θοϊπάδ Π6 

ἀΐοεις, πά6 Ἔγξο ποοδβϑδγίο εἶθο [γθτπυγ 7 ποη ἀΐ- 

εἷς 118 : Αὐαίϑιϊ5 αὐἷα ἀἰχὶ γοδῖβ8 ργίυϑ : Πεδρίοἶι6 νο-- 

ἰαι!α εαἰὶ (Μαμι. 6. 36) ποηάσπι οπὶπὶ ροϊογαηί [Αἰὸ 

Ργαςερίυμ οροῦίυ5 ΘΧ ΒίθΕ γα, δοὰ ᾿ς Ἰοη6 Πιΐπι5 

ἱμάυχὶι : δΦίσημε ὁδί ογρεγατῖμα εἶδο «10 : ἀρΟΙΆΓΙΠ8 

ἦρθο9 ἃ ἀἰβοίρυ 5 6556 δἰθπάοβ, υἱ ")6 ᾿ρϑὶ δάνογϑι"ϑ 

ἀϊδοίρυ!οβ. δ᾽ {πὶ ΒΑΡ ΓΕΩΙ,, 458 οημμἷα ργθαπί65, 

εἰ δ φυα δοοὶρίθπιθβ δὺ ἢΠΠ|8; που ἀϊδείρυ!! ἀἶδεα- 

ἀογοι ΔῸ 1118 ἀδβρθοιί!. 

5. δοίπάδ,, πα ἀϊδξογοηὶ : ΕγφΟ ΠΟ5 ζγῸ νοεῖ Π101- 

ἀϊοῦγα ἦυθο8 7 ̓ΠΠπη]16 Γ65 ἰρ55 μυάον! 6556. : ̓Ιπθῆ- 

βἰναὶ ἰὰ 4 ἀϊβεῖίμυ!!ς ἀευοτὶ, ἀυηι 1105, Ορογαγῖοϑ, οἱ 

1 ΚΟΏΠΟΪΝ χορ ἤο νογρβ, ἱεργοδος πιμημίαιε, Ἰιαθ ει, 
ποτγίνοξ βιδοξίαίε. 

4 [ἢ ΑΥΌΙΕΝΡΟ ἐογθο λίοηι,, οἱ θαυμ)6, δε αν ΔΓ ἴαμον. 

Εριτ. 
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απο ἀδίυν, πιοισούάοην, νοσρδὶ. Νὰ ρυϊοι5,., ἰπυΐ!, 
φυΐα Ορογᾷ {|| ἰοἱα ἴῃ γϑγὈ18 Θοηδίδιϊς, ραγνηπὶ ἃ νο- 
θὲ5 θαπαίοἴαπι ρτο θα γῖ; πα ὶ παπηαι6 ἰΔνογὶ 8 τι 681: 
σιοάσιο ἄδηι ἰΐ φυὶ ἀοοοπίιν, ἤθη φτϑιῖβ Ἰαγα μίαν, 
561 ἰὰ πιαγοθαὶς Ἰοοο ανεπάυπι; δίσπιι δεὶ δηὶμπι ομε- 
Γατῖν δ ὨΙΡΓΟράΘ 8πα. ἤος δυΐδιη ἀϊοῖ!, ποη φυορὰ ιδειὶ 
δι πὶ Δροϑβίο οἱ ἸΩθΟΓο8. Ππαδοπὰϊ δἰυῖ, αὐϑὶϊ; βοὰ 
φιυορά {ΠΠ|Φ Θομιδιίϊίυαι, π6 Ρ[υβ Αἰ 'χαΐ αιφογηῖ, οἱ ργα:- 
υδηε 08 βυδάοαϊ, 86 πθῃ δχ ἰδ γο δια {Πυἃ 8100 6- 
ἀΐιαγο, 5δά οχ ἀδθίιο. 11. 1π φιαηισμπιηιιο εἰυϊαιοηι υεί 
οἱσιηι ἱπιγαυθγὶα, ἱπιογτοσαῖε φιιὶς ἀἰσπιια ἰμ ἱ{α εἰς, οἱ 
ἐς πιαηοία ἄοπος τιον δ. Νουα δηΐπι, ἰηχαΐι, ηυἱ} 
ἀἰχὶ, δίσπυς 681 ορεγαγίιε οἶδο δμο ", Οτηῃίαπι ͵1- 
Π1118 ΤΟ 5 Ὡρογυΐ; 86 Ὠἷς σιοφιια πηι] πὶ δοσυγα!ο- 
ΠΟΙἢ ΘΧρΡΟΙΟ. ΠῚ 0 δπΐπὶ τ ἱνἶ5. 111} Βοποτγίαιδ ἐνὶ, 
οἰἴδιη ἰῃ Υἱσίιβ γαϊΐοπο. 51 δηΐπὶ ἀϊρηιβ ἢΠ16 5.1, οηὶ- 
Ὠΐμ0 οἷθαπι βυρροαἑια)ῖ ; πιαχίπιθηι6 δὶ ποηη δὶ π6- 
οεπϑδγῖδ ρείλιἰ5, Νυη πιοίο δυίθιῃ ἀΐφποβ υκγογο 
ΡΓι ΟΡ, βαά νεβίδί δἰἴα πὶ 6 ἀ6 ἀσιτιο ἰη ἀοτημη) {ΓΔ η9- 
ἐδ}, η6 56 ὀχοὶρίδη!ἐπὶ οἴηπάδηϊ, ηδνα ἱρϑὶ ἰενβθα οἱ 
γϑηιγὶ ἀοάπ! Παδαπίην. [4 δυΐπη ἀθοίαγαν [5 ναγυὶς, 
1θὲ πιαποῖ ἄσπεο ἐχϊογ εἶς. (θά οἰἰαπὶ οχ 4}1|8 δνϑι- 
80}151|5 (στο. 6. ἔκιο. 10) ἀϊδοὶ ροίαει. Υἱάδη’ ηυο 
ρϑοίυ {Π05 ΠΟπογαογαβ,, δἰ 608 4υΐ ποβρίτο τοοὶρμ]υπὶ 
αἰ Π οη οΓῸΒ (Δοΐαι., οδι δι 65 {Π05 πηὰχ ίπ,6 ᾿μογαγί, 
οἱ 3ἀ φογίδαι, αἱ δὶ ε}Πίοπι ἢ Ὠοὶπάδ ἀδ ᾿ς ᾿μϑ8 
ΓΘ δἷ6 ργοβεαυίίυγ : (2. 1πιγαπίος αμίδηι ἐῃ ἀοηιμηι, 
βαἰμίαίε ἐϊίαπι. 15. ΕἸ εἷ σνϊάσηι [μοτὶ! ἀοημιε ἄϊφπα, 
ψεπίαιί ρας υδδίτα δι μετ ἡ πηι : εἰ ατιίοηι ποη [ιοτὶϊ ἀϊ- 
9πα., ραχ ὑυξείγα αὐ τυ08 Τευεγίαμιγ. Ὑἱὰἀδη᾽ αυδη) πλΐιι- 
ἰδ πο ργροϊρίαι 7 Εἰ ἴὰγα αυΐϊάδπι. ΑἸ οΙᾶ5 
4υΐρρμα γα σίους δὲ ργιθσομοβ οὐ δ ἱπδίγι, οἱ |ιὰς 
ΓΑΛοπ6 ἴΠ|08 δἱ πῃηοάογαιίίογοβ γοάάϊι οἱ ΟΡΔΌΪ] ογ 5, 
δι είίᾳια : 14. Εἰ φμϊοιιφιια ποη δι. ΔΊΟΡΕΤΙ( νος, η6- 
ημὲ αμαάϊογῖ! δογιοπος ὑδδίγοδ., Θχοϑμμ8 δὰ ἀρηιῖο τοί 
εἴυϊια!6 ἡΠ|α., ὁχοιεῖ 6 ρείυοτοπι ρΡεάιπιηι υϑδίτογιηι. 15. 
Ανιεπ αἶσο υοὐῖε,, ἰοἱογαθδὶια ογὶ! ἰόγγα δοαοηιογιν οἱ 
(οινοντί ὧν αἷς ἡμαϊεὶ!, φυαπὶ οἷο  μἱ {{Π|ι Να ηὐ͵ἃ 
ἀοσοιϊθ, ἴηι, ἰ460 ΟΥΘΡΘΟΙΟἐ}5 δα  υἱοΠ ΑὉ) 4111 ἀἱοὶ 
νοθῖϑ. 564. ργίιμ 6 Ποπυγύπι ὀχῃίθδίθ. θαίμ 8 
οδιοινάθι8 ὁΔη) ΠΟὴ 6836 5: ΠΟ πὶ 59} {]υηθίη, βου 
θοπ δ νπρηὶ, δι, 5] ἀἶσηα {ἀϑτὶϊ ἀφην5, νοιϊαὶ 
Βα} 6Υ ἢ ἴαμι : δ σθμ αι! οθἃ 8,1, ῥγίηιᾶ ρα Δ ογὶϊ 
4ιο ρᾷθ6 πο [Γιϑιγ; δοοιηάα, ᾳυοά ϑοιβοιηὶΐι!8 
Ριγία ραιίδιυγ. Εἰ φυϊὰ δὶ ποβ, ἱηφυΐδηι, ᾿Πογαπὶ δι}0- 
ρ᾽ εἷα ἢ Ὀοηιο8 αἰ σηογίμη Πα θυ 5. Ουϊά νοῦ β' χη - 
ολι ΠΠἰυἀ, Εχομεθ μμίνογονπ ρεάμηι υδείγογμηι  γὸ] υἱ 
ἰ6δι σα πιΓ 56 ΠΙδ 1! 4» ἱρ5ὶβ Γοοθρίββο ; νϑὶ ἰμ ἰ6ϑιϊς 
᾿ποηΐυ!η ἰοιρὶ διιβοδριΐ πο γὶ8 ἰπ ΠΠΟΓυιη ρΓΑι δι. 
Τὰ γϑγὸ πλδ ιν οοι 8! 16 γὰ ἰρβιιπὶ ΠΟΙ ἰΟί πὶ ἦλπι ᾿ΠΠΠὸ 
ἰλγθ. Νϑαυθ οπὶπὶ δθυς ᾿}11|8 ρυιθβοί θη ἰδ ἰηὐ, 
4" ΠΟΡΒ6 ροδϑί"ϊ ηυΐ ἀἰβπὶ, ηυἱ ἱπαΐᾳηϊ αἷμ; βοὰ 
ΘΧΡΙΟΓΆΓΟ οἱ Θχρου  Πία) ΕΠ ΠΊΟΓΟ αθοι, Οὐ ρΡΟΓΙῸ 
"ΠῸ ἀρυά ρμυδθ)!ολπιπι ππδηθυδι ̓  Ουΐα {Π6 δχ πριι- 
(0.6 ἀίβηιι8 δνδβογωῖ, ΤῊ νογοὸ βαγρομὰ δ ποι 
Ομ θὰ5 πνά:18 οπηΐα ᾿ἰαγρίδιυν, ἀσηὶ Ργεῖριι ἐἱ 
ἱῃ Οἰδοϊρυ!ογιπὶ ἀοιμίνυ5 Ἰπδιθδηὶ,, οἱ ἢ 8}} μα θη 685 

ΣΈΜΜ., ιπφγοδίς δα. 

5. ΖΟΛΝΝΙΘ ΟἸΒΥΒΟΘΤΟΥΙ ἈΒΟΠΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 582 
ἱωρτοάϊδιηίυν. ΗΟ Θηΐω) μδοίο ομγηΐ ουγὰ ᾿ἰθογὶ ὀγαηῖ, 
᾿Π|Β4ὺθ δυδάθθδηι, 86 δὰ ἰρβϑογθῃ ἰΔηϊυπη 58 ἃ! 6 πὶ 
ἐ|ΠΠ0 νϑηΐπβα, (πὶ φυΐα η}}}} διιυΐδγαμι, {πὶ ηυΐα η}}}:} 
Π]Ὸ8 4ιδπὶ προδδββαγία ροίδγθηὶϊ . ἰυπ| οἰἶαπὶ ηυοὰ ποη δριὰ οπιπα8 ἱπ ἰβογίμϊηδιίηι ἱηστοάδγεηίυν. Νοάτα 
ΘιΝἷπΊ 6Χ βἰβηΐβ ἰΔῃ! πη} γοϊεθαι ἢΠΠος Βρίοπάϊἀο8 6556, 
δϑά δχ υἱγίυ!ο τηλρὶβ, 4υ8Π) 6Χ δ᾽ φιη)ΐβ. ΝΙΝ  οπΐπ ἦτ 
ΡἰΝ]Ποϑορλείαπι Ἔχργί μη, υἱ δἰ 4} 8}} δυρογῆινοπι μοθοᾶς, 
οἱ 5' φιοδά [ἴἰοδὶ η0}}} Χ6 Ἰπάϊψοας. ΠΠυὶ γογο ποτο- 
ΓΆηϊ οἱ ἱρ5] ρβθυΔο:ροβίο!!. [460 Ραα!ας ἀϊεουαι : ἔπ 
ἦν σμὸ φίοτί απ, ἱμυθπὶ ἀμ γ μὶ ποα (2. ον. 11. 19). 
Θυοι! 5[ εὐπὶ ἴῃ ΡΕγορβγί πα γοσίουδ βιιην8, δἱ δι] ἰξηο- 
[05 ΡΓοΙοἰδοίπμιγ, ἢ1}}} μὶμς αυλτγοιηθυπὶ ἐδὲ Πθ2πι 
αιιο(ἀΐδη 8 αἰθυβ., τηὰ]ιο ἸΩΔΒ δ 5[5 ἡβοπάυπι) ουαι 
ἀοιηΐ πηλῃοιηι8. 

θ. βαχ θεὶ πον πἰεὶ ϑοπι υοἰιωμαιὶ ἀαίμγ ; ἐϊα β᾿αα- 
ἀατὶ, φμαπίμηι πιαίωπι. Πδυογοηα ἐπ δοείοεἰα ξοπεπεδη.- ἄαιιτ ; ἀφδογι δὲ μιν δροίδεϊα φαποιϊίας. .... Πὸ ποη δυ- 
Οΐαπνυβ τϑηίιπ), βοιὶ οἰΐδη) ἰΠΘπλυν. ΝΟ διὲπι 50}}5 
ϑρΟϑβ(0] 6 ἀἰοία δυηῖ, βθὰ εϑηοίϊβ οπηῃΐθυβ ΡΟΞίοΔ ἔι- 
ἰυΓῖ8. δ πηι ἜΓΖῸ Π05 ἐ|]ἃ βιιοθοβείοῃβ ἀϊχηΐ. Νδη ὃς 
ϑυκοίρίεηιἴππὶ νοϊηίδία ΡδΧ ἰδί8 πιο υϑηΐἹ, πηοάο 
ἅνοἶαί. Νουα Θηΐπι ὁχ ἀοορηϊίαπι ἢάηςία Εἰ ροϊοβίαία 
ἰδ ίιπι, βε 4 εἰἰδπὶ ἐχ δοςὶρίδηιυπ ἀϊφηΐελια Π]υὐ οἵς- 
Ποίτυτγ. Νεχια ρυΐδπιυβ ἱπάρ ΠΆΓΟΠΙ ἀλπιηΐ δι οΓρογο, 
δὶ δυὐπδπηοάϊ Ρά66 Ποη (τυρχυγ. Πλης ὁπ ἶ πῇ ργομβιεία 
οἴϊιν' ργθηυμἰαθαι ἀΐοθπβ : Οπαπὶ ἐρεεϊοςὶ εξιηῖ Ῥεοάος 
ἐθαη φο ἰχανίἑιηι ράσεπι (Ναΐμηι 1. 15). θεϊπιεὶα ἰρβίως 
Οἰφηϊδιθπὶ ἱπίογργθίωηβ Δ60}1|ἐἱ, Εὐυαηροι χαπιΐκπι 
ϑονα (ἤομα. 10. 15). δης Τηλβηῶπ) 6556 (Ιεἰβίς ΡΓΟΝ απ αν! ἀΐσοηβ : Ῥαζϑηὶ γείϊηγμο υοὐΐε, ραδεηε 
πιθαηὶ ἀο υοδὶς (απ. 14, 21). ΝΒ αι ποη ἀροπάσπι 
5. υἱ ᾿Π|ὰ ἰγυϑπλογ, οἱ ἀμ οἱ ἴῃ δου ββίδ. Ναᾶδι οἱ 
π᾿ Θοο οβἰα αυὶ ΡΙΕβί δι, μασθη ἀδι. Ηος {ΠΠΠπ5 δεῖ 
ἰγρὺυβ (4) οἱ (6856 Γ8, δίηιιδ ορογίοι ὩΔΘΏΟ οὐη] βιυάϊο 
ἰρδυπὶ δυβοίρογθ,, ργορθηβθπι ΔΠ ΠῚ1ΠῚ Ροιΐυ5 4ηλπὶ 
ἸΏΘΠΒ8Π) ῬΓΡΡη 68. ΝΆ ΠῚ Εἰ ἃ ΠΙΘΠ 58 ΠΟη 5686 ρϑυιὶοεὶ- 
Ρ6π) Οἴΐείγ οβδγοβυιη 68ι, 4 η|0 οπογοϑίις οί ἀΐσθη. 
ἰθπὶ γομ γα 7 ΡΓΟΡίογ ἰο βράοι ΡΓΟΘΌγΙΟΡ, ῃγορίοῦ ἐς 
δαί τη ρί βίον ἡ Π0η 5π6 Δθογο οἱ ἀοίαι φαιίομο. θυδαι 
᾿φίμαν ἐχουιβαι οπδι ἢ ναὶνὲβ, φυΐ π6 φυΐϊάδπι ἢ! Ὧ0 -- 
εἶτα βυβιϊ 657 Οοπηπ απ 5 ἐογίο ἀοηγες ΘοοἰοΒ᾽2 δ5ῖ,νο- 
υ͵ἱδαιια μγβοθάθηι θυ 05 ἰηΡροάϊπγυν, ἱΠογαμ ἴογ- 
ἸΏΔΙ} Εἰ ΘΧΘΠΊρ πὶ δογνϑηί68, Ἰἀ6ο4ι16 βιδι τὰ ἰηρτοβαὶ 
ΡΔΟΘΩ) ΟὨ) 08 δἰ ηγιὴ εἰἰεϊηγυς δοουηά ἰοφοιι ᾿Π|δηὶ. 
Νόοῖηο ἱφίιυς πο  φ6ῃ8 νοὶ οβοίιδη8 8ἰ1, ἀτιμ βδαοδαιάοίδα 
᾿πρΓεβϑί ἢ] ἀΐσιιηι πο ρᾶγναπη δυΐμῃῃ ῃὩς πορ!! ξεη- 
{{00}5 ᾿πιπη ἐποΐ δυρρί!εἰυην. ΜΔ116 πὶ οηΐπν πα ΠΟ 8 ἢ ἀθ.- 
Π0}} οὐ} δρ᾽ϑηι νοβίγυ πὶ ἱθΓα 85:15 ἀδϑρὶςεΐ, ᾳφυδπ [ιΐς 
ἰοηαθη8 ἤθη δυάϊτὶ. ΠΟς μἱ οηδγοβίωβ {10 6886ῖ: 
γυσπαοφιϊάοπι ἀϊφιΐοῦ μα ἀοηνς οβῖ, Ειοηΐπι ἢἰς 
ΠΑ ΟΓΟΒ Ποβίγα ροββοβϑίοιι68 ἀδροβίξ βαμΐ, ἢὲς δροϑ 
ὨυΒΙΓΆ ΟΠΊ1ΐ8. (εὐ ἀ δηΐι ἢΐς πο Ἰμασηυμ, ποΩ ἰΓὰ - 
πιόηύσμι 6δί ̓  διᾳιάσιι Ἰλο ᾿πϑηδὼ ἰοησε Ὠοπογαυὲ- 

1 Α}}} δϑοηΐ, ἀἱσοονῖι8. 
(α) [ἃ 658 : ἰ. φυοά δρῖϊ μγῦδϑθβ ἴῃ δοοίδβιδ, οἰνπὶ 

ἀλὶ, ἰγριι» ὁϑὲ (δεΐδιῖ ρδοδιη ὀϑηιὶς Ετδηφοῖίο Σ 88), ἐ5. 
Ραδ, .1Ὸ ἰῃιαρίης δοοιμέθαν τοὶ ἀμαπατε οἱ αἰϊχυριμίο )51ὴ 
δοί. (ἵν. Δάποί. Εἰο] δ, δή ρῶς. 515. 
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χαλεύεις ζῇν; καὶ αἰσχύνωνται τοῦτο’ δείχνυσι τὸ πρᾶγ- 
μα ὀφειλὴν ὃν, ἐργάτας τε αὐτοὺς καλῶν, χαὶ τὸ διδό- 

μενον μισθὸν ὀνομάζων. Μὴ γὰρ ἐπειδὴ ἐν λόγοις ἡ ἐρ- 
γασία, φησὶ, νομίσητε μιχρὰν εἶναι τὴν εὐεργεσίαν τὴν 
παρ᾽ ὑμῶν" χαὶ γὰρ πόνους ἔχει τὸ πρᾶγμα πολλούς " 

καὶ ὅπερ ἂν δῶσιν οἱ διδασχόμενοι, οὐ χαριζόμενοι παρ- 

ἐχουσιν, ἀλλ᾽ ἀμοιδὴν ἀποδιδόντες " Ἄξιος γὰρ ὁ ἐρ- 

,ἔτης τῆς τροφῆς" αὐτοῦ ἐστι. Τοῦτο δὲ εἴρηχεν, οὐ 

κοσούτου τοὺς ἀποστολιχοὺς ἀποφαίνων πόνους ἀξίους " 

ἄπαγε, μὴ γένοιτο" ἀλλὰ καὶ ἐχείνοις νομοθετῶν μηδὲν 
πλέον ζητεῖν, καὶ τοὺς παρέχοντας πείθων, ὅτι οὗ φιλο- 

τιμία τὸ γινόμενον παρ᾽ αὐτῶν ἔστιν, ἀλλ᾽ ὀφειλή. Εἰς 

ἣν δ' ἂν πόλιν ἣ κώμην δἰσέλθητε, ἐξετάσατε" τίς 

ἄξιος ἐν αὐτῇ ἐστι, κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε. 

Οὐδὲ γὰρ ἐπειδὴ εἶπον, φησὶν, “Αξιος ὁ ἐργάτης τῆς 

τροῆς " αὑτοῦ ἐστι, τὰς πάντων ὑμῖν θύρας ἀνέῳξα’ 

ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα πολλὴν χελεύω ποιεῖσθαι τὴν ἀχρί- 

βειαν. Τοῦτο γὰρ καὶ εἰς δόξαν ὑμᾶς ὠφελήσει, χαὶ εἰς 

αὐτὸ τὸ τρέφεσθαι, Εἰ γὰρ ἄξιός ἐστι, πάντως δώσει 

τροφὴν" χαὶ μάλιστα ὅταν μιδὲν πλέον τῶν ἀναγ- 

χαίων αἰτῆτε". Οὐ μόνον δὲ ἀξίου; χελεύει ζητεῖν, 

ἀλλὰ μηδὲ οἰχίαν ἐξ οἰχίας ἀμείδειν, ὥστε μήτε ἡ" 

τὼν διχόμενον λυπεῖν, μήτε αὐτοὺς δόξαν λαθεῖν γα- 

στριμαργίας καὶ εὐκολίας. Τοῦτο γὰρ ἐδήλωσεν εἰπὼν, 

Ἐχεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε. Καὶ τοῦτο καὶ ἐχ τῶν ἄλ- 

λων εὐαγγελιστῶν ἔστι χαταμαθεῖν. Εἶδες πῶς αὐτοὺς καὶ 

ταύτῃ σεμνοὺς ἐποίησε, καὶ τοὺς δεχομένους ἐναγωνίους, 

δείξας ὅτι αὐτοὶ μᾶλλόν εἰσιν οἱ χερδαίνοντε:, χαὶ εἰς δό- 

ξαν χαὶ εἰς ὠφελείας λόγον ; Εἶτα αὐτὸ τοῦτο πάλιν ἐπ- 

εξιών φησιν: Εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, ἀσπάσα- 

σθε αὐτήν. Καὶ ἐὰν μὲν ἦ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθέτω ἡ εἰρή- 

γη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν " ἐὰν [5132] δὲ μὴ ἡ ἀξία, ἡ εἰρήνη 

ὑμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. Ὁρᾷς μέχρι τίνος οὐ 

καραιτεῖται διατάττεσθαι 5": Καὶ μάλα εἰχότως. ᾿Αθλη- 

τὰς γὰρ εὐτεδείας καὶ χήρυχας χατεσχεύαζε τῆς οἰχου- 

μένης " καὶ ταύτῃ 57 μετριάζειν αὐτοὺς παρασχευάζων, 

καὶ ἐπεράστους ποιῶν, φησί " Καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται 

ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσῃ τῶν «ἀύγων ὑμῷν, ἐξερχόμενοι 

τῆς οἰκίας ἣ τῆς πόλεως ἐκείνης, ἐχεινάξατε τὸν 

κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 

ἀνεχτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόῤῥας ἐν 

ἡμέρᾳ κρίσεως, ἣ τῇ πόλει ἐκείνῃ. Μὴ γὰρ ἐπειδὴ 

διδάσχετε, φησὶ, διὰ τοῦτο περιμένετε παρ᾽ ἑτέρων 

ἀστιάζεσθαι, ἀλλὰ προηγεῖσθε τῇ τιμῇ "ἢ. Εἶτα δειχνὺς 

ὅτι οὐκ ἀσπασμὸς τοῦτό ἐστι Ψιλὸς, ἀλλ᾽ εὐλογία, ᾿ὰν 

ἢ, φησὶν, ἀξία ἡ οἰκία, ἥξει ἐπ’ αὐτήν" ἐὰν δὲ ὑδρίζῃ, 

πρώτη μὲν κόλασις, τὸ μὴ ἀπόνασθαι " τῆς εἰρήνης " 

δευτέρα δὲ, ὅτι τὰ Σοδόμων πείσεται. Καὶ τἰ πρὸς ἡμᾶς, 

φησὶν, ἡ ἐχείνων χόλασ'ς ; Ἕξετε τὰς τῶν ἀξίων οἰχέας. 

Τί δὲ βούλεται τὸ Ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν πο- 

δῶν ὑμῶν; Ἢ ὥστε δεῖξαι ὅτι οὐδὲν ἕλαῦον παρ᾽ αὐτῶν, 

ἣ ὥστε εἰς μαρτύριον αὐτοῖς γενέσθαι τῆς μαχρᾶς ὅδο:- 

πορίας, ἣν ἐστείλαντο δι' αὐτούς. Σὺ δέ μοι σχόπει πῶς 

οὐδέπω τὸ πᾶν αὐτοῖς δίδωσιν. Οὐδὲ γὰ πρόγνωσιν τέως 

αὐτοῖς χαρίζεται, ὥστε μαθεῖν τίς ἄξιος, χαὶ τίς οὐ 

τοιοῦτος " ἀλλὰ περιεργάζεσθαι καὶ τὴν πεῖραν ἀναμέ- 

νεῖν χελεύει. Πῶς οὖν αὐτὸς παρὰ τελώνῃ ἔμενεν ὅὅ; 

ΝΜ τοῦ 5. Ἑ. Μοσ Καὶ τοῦτο δὲ Εἀ!. 45 ἐρωτήσατε Εὐθ4. σοηϊγᾶ πι605 οἱ ΜΟΒ44. ΟΠΙΠΕΒ. 

ΤῊῦ Ἰπε νον δι αἰτεῖτε Β. Ε΄. ζητεῖτε Ὁ. ἀ τόν τῖταὶ Ερ. αἰτεῖται ογ. Β6ι). ἰμν 5. [πιογρῃ. ᾿" μὴ 
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λεῖν. Δ. ᾿ 
ἰῃ τοϑτε. ἃ. ἀοείον 66. ΔΓπι, οἰο16}} διάχονος. 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΙ ΣΌΝ ΠΟΜ,. ΧΥΧΉ αἱ. ΧΧΧΗΙ, 

“ὁ οἷς Ἐ᾿ Αγ, οὐπὶ Βα. διαλλάττεσθαι Α. Ὁ. διαλάττεσθαι Β. διαλέγεσθαι ὕ. ΚΕ. 

8» 

Ὅτι ἄξιος γέγονεν ἐχ τῆς μεταθολῆς. Σὺ δέ μοι σχόπει 
πῶς πάντων αὐτοὺς γυμνώσας, πάντα αὑτοῖς ἔδωχεέν, 

ἐπιτρέψας ἐν ταῖς τῶν μαθητενομένων μένειν οἰχίαις, 

χαὶ οὐδὲν ἔγαντας εἰσιέναι, Οὕτω γὰρ χαὶ τῆς φροντίδος 
ἀπιλλάττονιο, χἀχείνους ἔπειθον, ὅτι διὰ τὴν αὐτῶν 

παραγεγόνασι σωτηρίαν μόνην. χαὶ τῷ μηδὲν ἐπιφέρε- 
σθαι, χαὶ τῷ μηδὲν πλέον αὐτοὺς ἀπαιτεῖν τῶν ἀναγ- 
χαίων, χαὶ τῷ μὴ πρὸς πάντας ἁπλῶς εἰσιέναι. Οὐδὲ 
γὰρ ἀπὸ τῶν σημείων αὐτοὺς ἐδούλετο φαίνεσθαι λαμ- 
προὺς μόνον, ἀλλὰ χαὶ πρὸ τῶν σημείων ἀπὸ τῆς οἰχείας 
ἀρετῆς. Οὐδὲν γὰρ οὕτω χαραχτηρίζει φιλοσοφίαν, ὡς 
τὸ ἀπέριττον, χαὶ χατὰ τὸ ἐγχωροῦν ἀνενδεές. Τοῦτο 
χαὶ οἱ ψευδαπόστολοι ἔδεσαν. Διὰ τοῦτο καὶ Παῦλος ἔλε- 
γεν "Ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται, εὑρεθῶσιν ὡς καὶ ἡμεῖς. 
Εἰ δὲ ἐπὶ ξένης ὄντας χαὶ πρὸς ἀγνῶτας ἀπιόντας οὐδὲν 

δεῖ πλέον ζητεῖν τῆς ἐφημέρου τροφῆς, πολλῷ μᾶλλον 
οἴχοι μένοντας. 

ς΄. "' Ταῦτα αἢ ἀχούωμεν μόνον, ἀλλὰ καὶ μιμώμεθα. 
Οὐ γὰρ περὶ τῶν ἀποστόλων εἴρηται μόνον, ἀλλὰ χαὶ 
περὶ τῶν μετὰ ταῦτα ἀγίων. Γενώμεθα τοίνυν αὐτῶν 
ἄξιοι τῆς ὑποδοχῆς. ᾿Απὸ γὰρ τῆς γνώμης τῶν ὑποδε- 
χομένων χαὶ ἣ εἰρήνη ἔρχεται αὕτη, χαὶ ἀφέπταται πά- 
λιν. Οὐδὲ γὰρ μόνον [572] ἀπὸ τῆς τῶν διδασχόντων 
παῤῥησίας, ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τῆς τῶν λαμδανόντων ἀξίας 
τοῦτο γίνεται. Μηδὲ μιχρὰν νομίζωμεν εἶναι ζημίαν τὸ 
μὴ ἀπολαῦσαι τοιαύτης εἰρήνης. Ταύτην γὰρ χαὶ ὁ προ- 
φήτης ἄνωθεν δ" προαναφωνεῖ λέγων" Ὡς ὡραῖοι οἱ 
πόδες τῶν εὐαγγειλιζομέγων εἰρήνην ! Εἶτα αὐτῆς 

τὸ ἀξίωμα ἑρμηνεύων ἐπήγαγε, τῶν εὐαγγε.λιζομέγων 
τὰ ἀγαθώ. Ταύτην χαὶ ὁ Χριστὸς μεγάλην οὖσαν ἀπ- 
ἔφηνεν εἰπὼν Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήγην τὴν 

ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν. ἸΚαὶ δεῖ πάντα ποιεῖν, ὥστε αὑτῆς 
ἀπολαύειν, χαὶ ἐν οἰχίᾳ χαὶ ἐν ἐχχλησίᾳ. Καὶ γὰρ καὶ 
ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ ὁ προεστὼς δίδωσιν εἰρήνην. Καὶ τοῦτο 
ἐχείνου τύπος ἐστὶ, χαὶ δεῖ μετὰ πάσης αὐτὸν δέχεσθαι 
προθυμίας "5, τῇ γνώμῃ πρὸ τῆς τραπέζης. Εἰ γὰρ τὸ 
ἀπὸ τῆς τραπέζης μὴ μεταδοῦναι δ" φορτιχὸν, τὸ τὸν λές 
γοντα διαχρούεσθαι πόσῳ μᾶλλον ἂν φορτιχώτερον ; Διὰ 
σὲ χάθηταιὁ πρεσθύτερος, διὰ σὲ ἔστηχεν ὁ διδάσχαλος "», 
πονῶν καὶ ταλαιπωρούμενος. Τίνα οὖν ἕξεις ἀπολογίαν, 
μηδὲ τὴν ἐχ τῆς ἀχροάσεως αὐτῷ παρέχων ὑποδοχὴν ; 
Καὶ γὰρ οἰχία χοινὴ πάντων ἐστὶν ἡ ἐχχλησία, χαὶ προ- 
λαδόντων ὑμῶν εἴσιμεν ἡμεῖς, τὸν ἐχείνων τύπον διατη- 
ροῦντες. Διὰ τοῦτο χαὶ χοινῇ πᾶσι τὴν εἰρήνην ἐπιλέγο- 

μεν εἰσιόντες εὐθέως, χατὰ τὸν νόμον ἐχεῖνον. Μευδεὶς 

τοίνυν ἔστω ῥάθυμος, μηδεὶς μετέωρος, εἰσελθόντων 
τῶν ἱερέων χαὶ διδασχόντων δ᾽ " οὐδὲ γὰρ μιχρὰ ἐπὶ 
τούτῳ χεῖται χόλασις. Καὶ γὰρ βουλοίμην ἂν ἔγωγε μν- 
ριάκις εἰς οἰκίαν τινὸς ὑμῶν εἰσελθὼν ἐξαπορηθῆναι, ἣ 

ἐνταῦθα λέγων μὴ ἀχουσθῆναι. Τοῦτο ἐμοὶ φορτικώτερον 
ἐχείνου, ἐπειδὴ χαὶ χυριωτέρα αὕτῃ ἡ οἰχία. Καὶ γὰρ τὰ 
μεγάλα ἡμῶν ἐνταῦθα κεῖται χτήματα " ἐνταῦθα ἡμῶν 
αἱ ἐλπίδες πᾶσαι. Τί γὰρ οὐχὶ ἐνταῦθα μέγα καὶ φρι- 
χῶδες ; Βαὶ γὰρ ἣ τράπεζα αὕτη πολλῷ τιμιωτέρα 57 
χαὶ ἡδίων, χαὶ ἡ λυχνία τῆς λυχνίας. Καὶ ἴσασιν ὅσοι 
μετὰ πίστεως χαὶ εὐχαίρως ἐλαίῳ χριδσάμενοι νοσή- 
ματα ἔλυσαν. Καὶ τὸ χιθώτιον δὲ τοῦτο ἐχείνου τοῦ χι- 

85 τοῦ μισθοῦ 
. Ερ. 

ὠ ταύτῃ} «αὐυ. 
μεινεν 

Α. ΒΕ. οι: ΗΘΙΚΟΝ. Ὅτι τὴν τῶν ἀποστόλων τάξιν ἀποπληροῖ ὁ πρίαστοις ἐν τοῖς ἐχχλησιαστιχοῖς σύρε οις ΄ 

ὃ δεῖν τῆς ἀρετῖς μᾶλλον ἔχεσθαι, ἣ σημεῖα ἐπιζητεῖν" μὲ 
χαὶ περὶ του ἧς ἄρετης μ ετῆς πρυθυμίας Εώή. ζον γὰρ βίον ἐνάρετον ἔχειν, ἡ σὴ εἴα ἔπιτε- 

ἰς δὲ μεταδιδόναι Εμ . 5) διδάσχαλος .Ο.Ρ.εἰ 
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δωτίου πολλῷ βέλτιον χαὶ ἀναγχαιότερον " οὐ γὰρ ἱμάτια, 

ἀλλ᾽ ἐλεημοσύ.ην ἔχει συγχεχλεισμένην, εἰ χαὶ ὀλίγοι εἰ- 
σὶν χεχτημένοι. Ἐνταῦθα 5" χαὶ χλίνη ἐχείνης βελτίων᾽ 
ἡ γὰρ τῶν θείων Γραφῶν ἀνάπαυσις δ πάσης χλίνης 
ἡδίων ἐστί. Καὶ εἰ καλῶς ἣν ἡμῖν [τὰ τῆς ὁμονοίας 
χατωρθωμένα 5"), οὔτ᾽ ἂν ἑτέραν ἔσχομεν παρὰ ταύτην 
οἰχίαν. Καὶ ὅτι οὐ φορτιχὸν τὸ εἰρημένον, μαρτυροῦσιν 
οἱ τρισχίλιοι χαὶ οἱ πενταχισχίλιοι, καὶ οἰκίαν καὶ τρά- 
πεζαν χαὶ Ψυχὴν ἐσχηχότες μίαν" Τοῦ γὰρ πιλήθους 

τῶν πιστευσάντων, φησὶν, ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ 
μία: Ἐπειδὴ δὲ πολὺ τῆς ἐχείνων ἀποδέομεν ἀρετῆς, χαὶ 
διῳχίσμεθα χατὰ τὰ; οἰχία-:, χᾶν, ἡνίχα ἐνθάδε συλλεγό- 
μεθα "", μετὰ [514] προθυμίας τοῦτο ποιῶμεν. Εἰ γὰρ ἐν 
τοῖς ἄλλοις πτωχοὶ χαὶ πένητές ἐσμεν, [ἀλλ᾽ ἐν τούτοις 

πλούσιοι. Διὸ 53] χἂν ἐνταῦθα δέξασθε μετὰ ἀγάπης εἰσιόν- 
τας ἡμᾶς πρὸς ὑμᾶς. Καὶ ὅταν εἴπω, Εἰρήνη ὑμῖν, 

εἶτα εἴπητε, Καὶ τῷ πνεύματί σου" μὴ τῇ φωνῇ μόνον, 
ἀλλὰ χαὶ τῇ γνώμῃ λέγετε μὴ τῷ στόματι, ἀλλὰ χαὶ 
τῇ διανοίξ. “Ἂν δὲ ἐνταῦθα μὲν λέγῃς, ΕἸρήγη καὶ τῷ 
πνεύματί σου, ἕξω δέ μοι πολεμῆῇς διαπτύων χαὶ χαχη- 
γορῶν, μυρίοις λάθρα πλύνων ὀνείδεσι, ποία εἰρήνη αὕτη; 
Ἐγὼ μὲν γὰρ, χἂν μυριάχις χαχι,γορήσῃςν. μετὰ χαθα- 
ρᾶς χαρδίας τὴν εἰρήνην σοι δίδωμι, μετὰ εἰλιχρινοὺς 
γνώμης, χαὶ πονηρὸν οὐδὲν δύναμαΐξ ποτε περὶ σοῦ εἰ- 
πεῖν " σπλάγχνα γὰρ ἔχω πατριχά. Κἂν ἐπιπλήξω ποτὲ, 
κηδόμενος τοῦτο ποιῶ. Σὺ δὲ λάθρα δάχνων, καὶ μὴ δεχό» 
μενός με ἐν δεσποτιχῇ οἰχέᾳ, δέδοιχα μὴ πάλιν μοι τὴν 
ἀθυμίαν αὐξήσῃς’ οὐχ ἐπειδὴ ὕόδρισας, οὐδὲ ἐπειδὴ 
ἑξέδαλες, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὴν εἰρήνην ἀπεχρούσω, χαὶ τὴν 
χαλεπὴν ἐχείνην ἑπεσπάσω χόλασιν. Κἂν γὰρ μὴ ἐχτι- 
νάξω τὸν χονιορτὸν ἐγὼ, χἂν μὴ ἀποστραφῶ, τὰ τῆς ἀπει- 
λῆς ἀχίνητα μένει. Ἐγὼ μὲν γὰρ ἐπιλέγω πολλάχις 
ὑμῖν εἰρήνην, καὶ ἀεὶ τοῦτο λέγων οὐ παύσομαι" ἂν δὲ 
μετὰ τῶν ὕόρεων χαὶ 5 μὴ δέξησθε, οὐδὲ οὕτω τὸν χο- 
νιορτὸν ἐχτινάσσω " οὐχ ἐπειδὴ παραχούω τοῦ Δεσπότον, 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ σφόδρα ὑμῶν ἐχχαίομαι. “Αλλως δὲ οὐδὲ 
ἔπαθόν τι δι᾽ ὑμᾶς: " οὔτε "5 μαχρὰν ἦλθον ἀποδημίαν, 
οὐδὲ μετὰ τοῦ σχήματος ἐχείνου χαὶ τῆς ἀχτημοσύ.ης 
ἦλθον (διὰ τοῦτο πρότερον ἑαυτοῖς ἐγχαλοῦμεν), οὐδὲ 
χωρὶ: ὑποδημάτων χαὶ δευτέρου χιτῶνος" διὰ τοῦτο 
τάχα χαὶ τὰ παρ᾽ ὑμῶν ἑλλιμπάνετε 55, Πλὴν ἀλλ᾽ οὐχ 
ἀρχεῖ τοῦτο ὑμῖν εἰς ἀπολογίαν" ἀλλ᾽ ἡμῖν μὲν τὸ χρίμα 
μεῖζον, ὑμῖν δὲ συγγνώμης οὐ μεταδίδωσι. 

ζ’, Τότε αἱ οἰχίαι ἐχχλησίαι ἦσαν, νῦν δὲ ἡ ἐχχλησία 
οἰκία γέγονεν. Οὐδὲν ἦν τότε ἐν οἰχίᾳ λαλῆσαι βιωτικόν" 
οὐδέν ἐστι νῦν ἐν ἐχκλησίᾳ πνευματιχὸν εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ 

ἐνταῦθα τὰ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἐπεισάγετε χαὶ τοῦ Θεοῦ 
διαλεγομένου, ἀφέντες τὸ σιγῇ τῶν λεγομένων ἀχούειν, 
τἀναντία φέροντες συμδάλλετε “΄ πράγματα χαὶ εἴθε 
τὰ ὑμέτερα" νυνὶ δὲ τὰ μηδὲν ὑμῖν προσήχοντα χαὶ 
λέγετε χαὶ ἀχούετε. Διὰ ταῦτα θρηνῶ, χαὶ θρηνῶν οὐ 
παύσομαι. Οὐδὲ γάρ εἶμι χύριο; τὴν οἰχίαν ἀμεῖψαι 
ταύτην, ἀλλ᾽ ἐνταῦθα ἀνάγχη μένειν, ἕως ἂν ἐχ τοῦ 

παρόντος ἐξέλθωμεν βίου. Χωρήσατε τοίνυν ἡμᾶς, χαθὼς 
ὁ Παῦλος ἐχέλευσεν. Οὐδὲ γὰρ περὶ τραπέζης ἐχεῖ τὸ 
εἰρημένον ἣν αὐτῷ, ἀλλὰ περὶ γνώμης καὶ διανοίας. 

5. ΞΟΑΝΝΙ5. ΟΗΠΥΘΌΒΤΟΜΙ ΑΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΒΤΆΝΤΙΝΟΡ. οϑὸ 

Τοῦτο καὶ ἡμεῖς παρ᾽ ὑμῶν ζητοῦμεν, τὴν ἀγάπην, τὴν 

φιλίαν τὴν θερμὴν ἐχείνην καὶ γνησίαν. Εἰ δὲ οὐδὲ τοῦτο 

ἀνέχεσθε, χἂν ὑμᾶς αὐτοὺς φιλήσατε, τὴν παροῦσαν 

ἀποτιθέμενοι ῥᾳθυμίαν. ᾿Αρχεῖ τοῦτο εἰς παραμυθίαν 

ἀμῖν, ἂν ἴδωμεν εὐδοχιμοῦντας χαὶ γενομένους βελτίους 
ὑμᾶς. Οὕτω καὶ αὐτὸς μείζονα ἐπιδείξομαι τὴν ἀγάπην, ΕΣ 

καὶ [515] περισσότερον ἀγαπῶν, ἧττον ἀγαπῶμαι. Καὶ 

γὰρ "5 πολλὰ ἡμᾶς ἐστι τὰ συνάγοντα" μία τράπεζα πρό- 

χειται πᾶσιν, εἷς ἐγέννησεν ἡμᾶς Πατὴρ, τὰς αὑτὰ, 
πάντες ἐλύσαμεν ὠδῖνας, τὸ αὐτὸ ποτὸν ἅπασι δέδοται" 

μᾶλλον δὲ οὐ μόνον τὸ αὐτὸ ποτὸν, ἀλλὰ χαὶ ἐξ ἑνὸς 

ποτηρίου πίνειν δ. Ὁ γὰρ Πατὴρ, βουλόμενος ἡμᾶς 
εἰς φιλοστοργίαν ἀγαγεῖν, καὶ τοῦτο ἐμηχανήσατο, ἐξ 
ἑνὸς ποτηρίου πίνειν “5 ἡμᾶς" ὅπερ ἐπιτεταμένης ἐστιν 
ἀγάπης. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἐσμὲν ἄξιοι τῶν ἀποστόλων ἡμεῖς. 

Ὁμολογῶ χἀγὼ, καὶ οὐχ ἄν ποτε ἀρνηθείην. Οὐ μόνον 

ἐχείνων, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῆς σχιᾶς ἄξιοι τῆς ἐχείνων ἡμεῖς. 
᾿Αλλ᾽ ὅμω; τὰ παρ᾽ ὑμῶν γινέσθω 7". Οὐδὲν ὑμᾶς τοῦτο 
χαταισχῦναι δυνήσεται, ἀλλὰ χαὶ ὠφελῆσα: μειζόνως. 
Ὅταν γὰρ καὶ περὶ ἀναξίου: τοσαύτην ἐπιδείξησθε τὴν 
ἀγάπην χαὶ τὴν ὑπαχοὴν, τότε μείζονα λήψεσθε τὴν ἀντ- 
απόδοσιν. Οὐδὲ γὰρ τὰ ἡμέτερα λέγομεν" ἐπεὶ μτρδὲ 
ἐστιν ὑμῖν 1" διδάσχαλος ἐπὶ τῆς γῆς ἀλλ᾽ ἃ παρελά- 
ὄομεν, χαὶ διδόαμεν' χαὶ διδόντες οὐδὲν πλέον ἐπιζητοὺ- 

μεν παρ᾽ ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἣ τὸ φιλεῖσθαι μόνον. Εἰ δὲ ἀνάξιοι 
χαὶ τούτου, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ φιλεῖν ὑμᾶς ἄξιοι ταχέως ἐσό- 
μεθα. Καίτοιγε προσετάγημεν, μὴ τοὺς φιλοῦντας φιλεῖν 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἐχθρούς. Τίς οὖν οὕτως ἀπηνὴς, 

τίς οὕτω: ἄγριος, ὃ; τοιοῦτον δεξάμενος νόμον. καὶ τοὺς 

φιλοῦντας ἀποστραφήσεται καὶ μισήσει, χἂᾶν μυρίων 
χαχῶν ἀνάμεστος ἧ ; Ἐχοινωνήσαμεν τραπέζης πνευμα- 
τιχῆς ᾿" χοινωνήσωμεν χαὶ ἀγάπης πνευματιχῆς. Εἰ γὰρ 
λῃσταὶ, χοινωνοῦντες “5 ἀλῶν, ἐπιλανθάνονται τοῦ τρό- 
που, κίνα ἕξομεν ἀπολογίαν ἡμεῖς, σώματος ἀεὶ Δεσπο- 

τιχοῦ μετέχοντες, χαὶ οὐδὲ τὴν ἐχείνων μιμούμενοι ἧἡμε- 
ρότητα ; Καίτοιγε πολλοῖς οὐχὶ τράπεζα μόνον, ἀλλὰ χαὶ 
τὸ πόλεως εἶναι μιᾶς ἤρχεσεν εἰς φιλίαν " ἡμεῖς δὲ, ὅταν 
χαὶ πόλιν τὴν αὐτὴν ἔχωμεν, χαὶ οἰχίαν τὴν αὐτὴν, χαὶ 
τράπεζαν, χαὶ ὁδὸν, καὶ θύραν, χαὶ ῥίζαν, χαὶ ζωὴν, 

χαὶ χεφαλὴν, καὶ ποιμένα τὸν αὐτὸν, καὶ βασιλέα, χαὶ 
διδάσχαλον, χαὶ χριτὴν, χαὶ δημιουργὸν, καὶ πατέρα, 
καὶ πάντα ἡμῖν ἣἡ κοινὰ, τίνος ἂν εἴημεν συγγνώμης 
ἄξιοι, ἀπ᾽ ἀλλήλων διαιρούμενοι ; ̓Αλλὰ τὰ σημεῖξα ἐπι- 
ζητεῖτε, ἅπερ εἰσιόντες ἐποίουν ἐχεῖνοι, τοὺς λε προὺς 

τοὺς χαθαιρομένονς, χαὶ τοὺς δαΐμονας τοὺς ἐλαυνομέ- 
νους, χαὶ τοὺς ἐγειρομένους νεχρούς ; ᾿Αλλὰ καὶ τοῦτο 
τῆς Ἶ" εὐγενείας ὑμῶν μέγιστον δεῖγμα, καὶ τῆς ἀγάπης, 
τὸ μὴ; μετ᾽ ἐνεχύρων πιστεύειν τῷ Θεῷ. Καὶ γὰρ καὶ διὰ 
τοῦτο χαὶ δι᾿ ἕτερον τὰ σημεῖα ἔπαυσεν ὁ θεὸς. Εἰ γὰρ, 
οὐ γινομένων σημείων, οἱ πλεονεχτήμασιν ἑτέροις χο- 
μῶντες, οἷον 75 ἣ λόγῳ σοφίας, ἣ εὐλαδείας ἐπιδείξει, 
χενοδοξοῦσιν, ἑπαίρονται, ἀπ᾽ ἀλλήλων σχίζονται " εἰ χαὶ 
σημεῖα ἐγένοντο "5, ποῦ οὐχ ἂν ἐγένετο ῥήγματα : Καὶ ὅτι 
οὐ στοχασμὺς τὸ εἰρημένον, μαρτυροῦσι Κορίνθιοι εἰς 
πολλὰ ἐντεῦθεν διαιρεθέντες μέρη. Μὴ δὴ σημεῖα ζήτει, 
ἀλλὰ [5]1θ) ψυχῆς ὑγείαν. Μὴ ζήτει νεχρὸν ἕνα ἰδεῖν ἐγειρό- 

5.8) ἔγταῦθα οὑπὶ ργοοοσάση! 05 υπφυηὶ. Ατην. οἱ εἷς ἙάΜ. 59 ἀνάγνωσις Β. Ε. 5 γόγυα ἰπο!υ58 δυδαπί 4 οοεά. 
»γθίογ Εἰ. [εἱ Βοαϊ. 
εἰ χαλῶς ἣν ἡμῖν, οὔτ᾽ ἂν, χ. τ. ἑ. οὔτ᾽ 

χαὶ μετὰ τ. ὁ. με δέξησθε ϑον. Βοη. δέξτσθε) δέξασθαι Β. (.. 
41 ἐμθάλλετε Κα. ὅαν. ἐχδάλλετε ΜοΓ. Βόη. “5 χαὶ γὰρ οῃ!. ΕΒ. μία τρ.] χαὶ τρ. 
τρ. ἢ. 99 πίνειν οπι. Β. Ε. ὅαν, 7 πίνειν] 14. ποιῆτας Ἐ,. 
οἱ πᾶγῴο 66. οἰἰογὶ ἡμῖν, Μοχ καὶ ἃηῖ6 διδόαμεν ἀδεδι ἴῃ οοὐη. ργρθιοῦ Ε, 132 χοινωνήσαντες 

45] οἰ νογίθη 0 Ἀοβδαν Ὁ [πτοτρρ. Ροβὶ χατωρθωμένα δεῖνα σοάϊςοἰδβ Ε.. ἀδπυο ἱπεὶρίι καὶ 
᾿ ἂν] ὅταν (. Ε΄, ἔσχομεν) ἔχωμεν Ε΄. 5" συλλεγώμεθα Β. 6. }). Ε, “5 Εἰϊδιο 

.δ. 6 εἰδυδυίλιη ᾿ἰάδπ) ἀπο ορἀ 4. οοπίγα γα 4005 δὲ ἔθ! Γρρ. ἰυδηϊη. 4᾽ χαὶ ληἰὸ μετὰ οοἰούδληὶ ΒΕ. Μον. ἂν δὲ 
88 οὐδὲ Ε΄. 56 ἑλλιμπάνεται Β. Ε΄. ἐλιμπάνετε ει. 

Ἀ. χαὶ μία τρ. Ἐ. χαὶ 
7: γενέσθω ). Ε΄. 1: ὁμῖν! δίς Ἀς (. λίνα 

ἀὰ. 7" «εἧς" 
καὶ τῆ; Ε44. 18 οἷον ομῃ. Ε΄. οἱονεὶ λόγον σοφίᾳ Εἀὰ, [5 ἐγίνετο Β, Ε. 
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Ἰΐον οἱ δυλυῖοῦ εϑί, 40}2η} ἔ4, δὲ Ἰυσογηᾶ, 4ι8πὶ [1- 

σογηᾶ ἴυ8.. 1 νότὸ βοίυπι φυοίαυοι ουπὶ 6 (Θπηρά- 
δέϊνα οἷδο υμοἰΐ ἃ πιοῦἷβ ᾿ἰθογαι δυηὶ (6). Ατοᾶ οἐἶδπ) 

᾿νδς Ἰοηχα πιο ον 6 αυδηι 1113, οἱ πιδρ 8 ὨΘΟ 6553} 12 : 

{π|ᾶ5 πο νϑϑίθϑ, δ6ιὶ] θ᾽ ΘΟ ΠΟΘ ΠΔ4Π) ἰπῸ} 1158 Π| ΒΟΓΥΔΙ, 
οἰἰαπηδὶ ραῦυςὶ β'ηὶ ᾿ς, φυΐ εἸΘοιοϑ 8 ΘΡΟραΠ 5 
ν᾽ γι 6 πὶ μοϑϑάσϑηι (δ). [μδοῖυ.8 ἰίοΙη ἰᾳ0 ΡΒ ϑ 0 Γ: 

παῖ ἀϊνίπαγυπι ἰδοιο ΘουριΓῶγυπ) ἰΘο9 οπηηὶ Ϊ1}- 

δυπΐον οδῖ. Ας 8ἱ σομοοΓαά δ ἀρ π05 νἱζογοῖ, ΠΟΝ 
αἰΐδπὶ ᾿αυδγοπ)υ8 ἀυμππι. Ουοά δυΐοη! ἰά ᾳυοὰ αἰς0 
ΟΠΘΓΟΒΙΠΊ ΠΟΩ 5Ϊ1, ἰεςεἰβοδηίυν {ΠΠ| ΙῈΓ π}}}}6, οἱ 4φηϊη- 

4υΐος π}}}}6 Ποπιΐπο5 (ε), αἱ υἱῶπ οἱ ἀοιηιμῃ οἱ πιοη- 

88πι, οἱ δηἰπηϑπν θυ ΓΟ : πᾶπι 4, ΩΝ μαἐπὶδ εγ- 

ἀεπιΐμηι ἐγαὶ ΟΟΥ χπμπι εἰ αμΐπια μπὰ (Αεἰ. ἃ. 53)." 
Θυΐϊᾳ νοῦοὸ ἰοῆρο δὸ ἱΠογαπὶ υἱγίυϊα δὐδυπιυβ, αἱ ἰῃ 

ὙΔΓΪῚ5 ἀοπη08 ἀἰδίγδοιὶ βυηυ5, 8816πῈ οὐπὶ) ἢϊα δοην6- 
εἶπιη5, {Πυἀ 5ι1086 [ποΐΔην8. Νά 8ὲ ἰη 4118 πηδῦ- 

ἐϊςεὶ οἱ ρϑιθΟΓΟ5 801)1.8, ἰῃ "8 σαγίο ἀΐν᾽ι65. (Δ τὰ- 
οὔγοη ἢ) 5816 ΠῈ 1|05 ᾿π|ΓΆΠῖ6 5 Ο0Π| ΔΠΊΟΓΟ ἀχοὶ- 

μα. Εἰ οὐπὶ ἀΐσαι!, Ῥᾶχ νοϑἱβ, ἀϊοδιὶβ, Εἰ δρί γε 

0: ἢ0η γὐσα ἔληίιπ|, 80] 2Π110: ΠΟῚ ΟΓΥ (Δι, 

Β0(ὶ οἱ τηϑιῖθ. δ᾽ γδγὸ ἰἷς ἀϊχογίβ, Ῥαχ διΐδπὶ βρίγἰευὶ 
ἴυο : (οΥἶδ ΝΟΓῸ Ππ|6 ἱπηριυᾷιι68, οοῦβρη85, π|6 πιαϊοάϊ- 

σιἰθ ἱππυπιογίβ406 ἱπηροίδς ΟὨργοῦ ἢ 5, 4 8πὶ) 1118 

ραχ ἢ Εξο οπίπι, Εοἰϑὶ δαχοθηι ἰοὺ π)] σι 5, ρυγοὸ εἰθὶ 

ὀογάα ρμλοοπὶ ἀΐοο, 5 ποοΓαη116 πιθπῖα, ποῸ αυϊά πιαὶ! 

ἐδ [6 ροϑϑυτη ἀΐσογα : ῬΆΙΘΓΩΔ αυΐρρὲ 6 τὸ ΥἹ᾽βοθγᾶ. 

Κ᾽ ἴ6 φιαπάοχιο σὩΓΡΩΠῚ, ΟἸΓΔ [0] ΡΟΓΙΙΟΙ 5 ἰδ [οΐο. 
Τυ σνύτυ αἰδιιοι πὶ πηογ 65, οἱ οὐπὶ πια ἰη ἀοηνη!οᾷ 

ἀο)0 Ποη ὀχοὶ μἷ!8, ὙΘΓΘΟΡ π6 πὶ ΐ ΠΙΟΡΓΟΓΟΠΊ 81:- 

ξ685 : Ποη 4ηαΐι οομυπιοῖ18 ΔΠοοἰδι!, ηοη 48 6) 6 οἰ ϑι}, 

δοιὰ αυΐα ρϑοθη) γερη 18}, οι φξγᾶνα {Πυὰ εἰ ὲ Βυρρ!ὶ- 
εἰσιη οἵγηχίϑιῖ. ΕἸ" ποῖ δηΐπὶ ρα νΟΓΘΙ ΠΟ ἜΧΕ - 

εἶλπι, οἰξαιηϑὶ ΠΟῚ δΥογίδν, σοπηππαιίο ἰΔπΊθη ἐππη- 

ΠιοίΑ τη8π0|. ΕΦΟῸ ΠΑΠΠ4Π06 ρϑ06ιῃ ΥὙ0}}}8 83)06 ΓΕρΕαῖο, 

πδιι6 ἀϊσαιϊ [θη [ποΐϊλπὶ; ηυ06 5[ πιῈ οὐπὶ σομίυ- 

8:6 1}}8 ασοϊ ρίαιδ ἢ, πρῆηυ6 8ἷς ρυΐϊνογοπ) δχουϊΐ8ηι : 

"0. πο θυπιΐηθ ἤθη ράγοτηι, 568 αυΐὰ ΔΙῃοΓα γτϑδϑιγὶ 

1. ΑἸϊχυΐ, φηοί εὲ πιὸ εοπιιαπο τὲς αῇολαξέε εἰ ποπ ἐαεὶρία-. 
με. 

(4) ϑἰῃσυϊαγο οϑὶ 0 Ηἷς ἀϊοί᾽αν ἀ6 ἐἰξ χφυὶ ὁΧ οἷδο ἰὰ- 
σδρη ἰη Θοοϊοςοα ἀργά θηςϊ5 υποιΐ σοηγνδίυσγδηϊὶ. 

(8) ογουβ ἰοτίυϑ 5ἰς οἴἴϊογι ἢπης ᾿υουΠ), οὐ γὰρ ἱμάτια, ἀλλ’ 
ἐλεημοσύνην ἔχει συγκιχλεισμένην, εἰ καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ χεκτημένοι ἐνταῦθα. 
ουΣ 4 εν δέϑμι δίς γοϑυυηίον, ἊΝ ἐπῖπι υόδίος, 66 εἴδε- 

ὶ μιιϑοῖ ἱποίιδαπι, φιαηισμαπι ραμοὶ εἰμὶ [ἧς Ῥοφεϊάξη- 
ἴε6. ὃς ουὐυ5 δυιοα Γ. ΐ ρονβοβϑίοθ ἀφϑίανρ πο ἰΐα ἔδεϊϊ ὁ 
οδὶ ἀδοοζηθῦο. Νοὺ δηἰπὶ ἀ6 ἰοη6 αἰν[εἰαγυπι, οἰϊπὶ 
Απιίοολια εἰν ϊλ5, ἴῃ αυὰ μς ἱιοπι]α μααθδίαν, ορυΐοῃ- 
εἰβοίπιὰ 6550] ἴπης ἰδτημογίβ. Ἠμθης Ἰοσιπη 8ἰ6 δχρίϊοδὶ ἴῃ πο ἃ 
Μοηϊο]οσηΐ"5 : « Μμοογὶς πιοπίθηι ἤαμο 6826 ἐχίείπιο : 
“τεα {ἰα ἐσείοεὶ ρμεσιπίας οὐέπεί αὐ οἰδοπιοει απ ὀγοθαη- 
ἄασπι, φιπηὶ υἱγίμίεηι, οἰδεπιοξίη δοϊ σοί δγοσαπά, ἐξ Πὴς 
Ῥιαεεηδθιις ραλοὶ ροδδίηοη:. » νὰ ᾳυϊύδηι ἰηἰογργοίδιϊο, 
5ἱ γδιίουΐ, 00 σιδπιιπδίίοθβ Θοηβοηδὶ : ΥῸΧ ΘηΐΠ), δίθοηιο- 
Φψηα, βοπιοὶ υϑυΓγραῖδ δ ῬΡΟΊΜΕΝΙ ἀοδἰσηδηάδῃι, ἡοη ἀοθοὶ 
δι δε 6} πὶ 8(} ϑἰχηϊβοδηύδιι ο] Θειποβγηθς νἱγίοτν. ΝΟδΙΓᾺ 
δυϊότῃ ϑεη δηι ἷα, ᾿Π6 8 Αὐοίον Β 5. Ἰπ6}}05 Θχρ]σδίυν ΑΡολ 
11 δοοἰοσἰδ ρδυυηΐδ5 ΟἰΜ θὲ δὲ οἰ δοιῃοβυπδηι Θγοβϑικίδιη 
(οἱ δηο ἄγοδηι ἰηΐ 6 ΠΟ δοσδίο 8 ὨΟΒΙΓΆ5 ΓΘΟΘη500), 4 ϑι»- 
«πὶ μϑιοὶ φἰηι πος (1}}}5 ἀΓΟ28) ροββθβϑῦγοβ, ΗῸς 65, μϑιιοὶ 
ΟἸ δου συ η δ 51}}5 ἄγοδπι ἢ 41:ῃ ἀΠ 2 Π|65 : 50 Ϊ δυὐ τ λιν} 8 ἀΓο» 
μοδϑοϑϑυγυϑ Οἰοὶ μούδυηὶ 4 ἰω ἘΠ οἱ ὀθπιοσυηλβ δυὰς γορο- 
“ἰἴδα ἤδῦθηι, (αἰσαϊυνα ἰάγαηι ἀοοιίοΓΘ8. 

(0) ΠῚ} 8. σοὶ δὰ βάδηι οοηγογϑὶ ἀ6 φυΐϊθυδ ἱπ ΑοιΐθυΣ 
Φισοίοίονθηι, αἱ ἰηἴγα ἰηάίοαϊ. 
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νοἢιοιηθηιυ8 ἀΡράο0. ΑἸϊοφυίΐῃ δυίοπη πἰ ἢ ἢ] ργΟρίΟΡ τὸς 
ἃγάπ [οοἷ, ΠΟ Ἰοηβᾶπι ρεγορεϊ παι οηθι βϑυδοέρι, 
πο΄υθ ουπὴ ᾿Π|Ὸ μαθίτυ νοὶ ραυρογίδιθ υϑεὶ (460 "08. 
ἶρδθ05 ργίυβ ϑ6Οι!561}}}}8}, 6406 5:6 ΘΔ] δ απιθι 8 οἱ 
ἀυμ) οὶ ἰυηΐςα τοηΐπηιδ ; ἰάδοιθ [ὈΓίδ556 νῸὸβ υθϑίγ 
πΘεοχ βιϊβ. Αἰἰᾶπιθπ Πα" ας γυοδἱβ δὰ ρυγχαι!οπαπὶ μ᾿ ῸΝ 
δυΠίοίυηι; εοὰ ογίμιοπ ΠΟβίΓυΠπῚ πιλ)υ8 δεῖ, Π6ῆ16 

ἰληθ6η γόηΐα νυ ἷ8 οοποριίοιυγ. 
ἽἼ. Ἡογαιϊδ δαιοτίαἴἷο αὐ τευφγοη πηι ἧπ φοζίοϊα οἰ 

ὀαγαί ἐπὶ πμμαηι. ΟἿ εἰσηα ἐάσγα ορεδαυενῖ! ὕεμε. --- 
Τυπο ἀοηλυ85 δοοἰοδἰ5 ογανῖὶ: ἤυης δοοϊϑϑία ἀοιηυς 
[δοϊδ εβι. ΝΊΪΝ] ἰθης ἴῃ ἀθπιο βιβουΐαγα ἀϊοοθα!υγ: 
ἤυης ἰπ ΘΟΟΙ 5.4 ἢ} }}}} δρί γα ἀϊοίιγ, βοὰ οἱ 'μιις 
εἰΐᾶπι ἴυτὶ ποχοιία ἐινάτιοἶ 8 : Παδοηυδ Ἰοᾳυδπίο, ποθὴ 
τηοο ἰρβυπὶ 8.16 η1 0 ἤθη δυάὶ δ, βαὰ δοῃιγαγία ἰῃ 
πιοθΐυπι δά υοία ποροιία Ἰοαυϊπι!ηΐ : Δ14}6 υἱἱπαπὶ θὰ 
αὐ δὲ τοβ ρεγίϊποηὶ ἰδπίυπι ; ἤυης δυΐοιη δὰ ηὐ: 
ἢ 81} δὰ νοβ βρβϑοίδηι οἱ ἀἰοἰι8 οἱ δυάῖιῖ8. 160 Ἰηφθο, 
οἱ Ἰυφοηάϊ {6 πὶ ποη (Δοἰᾶπν. Νοῆθδ Θηΐπη ΡΟββιιπὶ ΟΣ 
46 ἀοπιο ργοβείδεὶ, 86ι} Πἷς πηδιογα μ666586 6δί, 40- 
ΠΟ ΟΧ ρμγζϑϑηι ἐχϑῶπη υἱία. ϑυβοίρί(6 δῦῶο ποβ, 
βίευϊ Ραυ]ι5 (2. Οογ. Ἴ. 2) ργαωςσερίι. Νη6 οπΐπη ἀδ 
Ππιθῃ58 ἰοαηουθιιγ {ἰ{|6, βοὰ 46 τοϊυηίαια εἰ απΐηιο. 
109 εἰ Βο5 ἃ νοδίβ ροβίπ]ϑήνυβ, οΔγ ἰαίθιη, οἱ δπιο- 
το ᾿ΠΠυπὶ ἀγάδείοπι δἱ βίποογυπι. Ομποά δἰ ᾿ος ποῇ 
[ἐγ Ε18, 54|16πἢ γ08 προ δπιδίθ, ργορβθηί θη ἀερο- 
Πδη(65 παρ κοπιΐδηι. ἢος "018 δὰ σομδοίδιϊομ απ 54118 
6δι, 8ϊ υνἱάθδηνυβ γοῸ9 γδοῖα ἀγδηίθβ οἱ πη! 0Γ65 οἴἴϊβοίοβ. 
ϑ6 Δ) ΟΓΘΠῚ Οθ0 ΟὨΓγ Διο πὶ οχ θεο,, δὶ ἔογνοι εἶπ 
81Π21}}8, Π| 0.5 Δ1Π6Γ ἃ γ0},5.}18 Θηΐ τι Π05 Θοηὐσυηι: 
0Π8 ΠΙ6η88 οἸπἰ 05 ρΓΟΡρΟΚ Ια, ἨΠ88 πο 5 ραί 6 οϑὶ, 

δοάεπὶ ρϑγῖυ οππο85 ργούϊίπιυ8, ἰδ) ροίι5 οπληΐθι}8 
ἀλιι5 ἐδι; ἱπιο μοη βοϊιπὶ ἰάοπι ροίυβ, δοιὰ ἐσ δοάοπι 

ΟΆ]ΠΙ06 βυπιοηΐυβ. ΡῈ δηΐπὶ ποβίογρ, οὐπ) πο5 νϑὶϊεὶ 
'ῃ πηι δηιογὸπι ἱπάύυσογο, ᾿Πἰυἱ πιο ἑαυ 65ι, 

1 ΟΧ ΠῚ ΟοΩἸΐοο δὲ θαγθπ,5 ; ηυοά πιᾶχὶ πῃ» 6δὶ οαγὶ- 
ἰχ115. ὅ86ιὶ) ἀροδβίο[ἷβ, ἰπαυ168, αϊψηΐ ἤθε βϑυιηυβ. [ὰ 
660 [60 Ὑ, πος υππηυδιη παρανεγὶπ). Νοι οεΐτη ἰ}}18 
τηοάο, βεὰ πῷ υὑπιῦγα αυϊδιη ᾿ΠΠογυτ οομιραγαπάϊ 
δι π08. Αἰἰἀπηεη νῸ8 Οἴου πὶ νοϑίγιπι ἰπιρίοί6. Νον 

οἶτ Πυ νοῦΐἱθ ὑπιφυδηι ρυάοτγὶ Θεῖϊ, 56. νοὸ5 π1} - 

χα [να]. (ὑυπὶ οπἷπὶ οἱΐδπι οΓζα ἰπάΐθηο8 ἰαἴοτα 
Οα ΘΟ 1118 διρόγεη, ἰϑίδιῃ οδοοαιοηίδπι, ἰυπς πι|8- 

ἰογαπὶ γϑοϊ ρί οι τηογοθάδηι. ΝΟῚ ποδίγα αυΐρρα ἀϊεὶ- 
08 ; 4υΐϊ ἢυ}}}8 68ῖ ποὶβ ἀοοίον ἰῃ (ΟΓΓᾺ ; δου 41:88 

δοσομίπι!8, ἀλπιι5, οἱ ΓΟ ἀΔ10 π᾿ δὲ! ἃ νοῦ 8 γοφιηὲὶ- 
Υἰ 18, ηἶδὶ υἱ Γοάδπιοπιῦ ἰδπίιπι.. Ουυὰ 58] οἰΐληη 
Δπιογα ἱπάϊψηϊ βυπεβ, γ6] ἢΐπα οἷο ογίπιυβ ἀϊχηὶ, 
οι νοὺ8 ὑυθγο δπιεης, Θυληὐοηνίοπι πιδηάδιυπι 
"ΟΠ ἷ5. αδῖ, ποη 80 ππὶ 605 41} ΠΟΒ ὩΠΊΔΗΪ ΔΠπΊΏγο, δβο᾽ 

οἰἰδιη ἱπί πηΐσο5 αἰ βογο. Ου}5 [14 ᾿πιπιληΐ8, 45 [18 
[ὀγιι8, αυὶ 1}} δοοορία ἰθξα,, δἰΐμπὶ 81: ΔπΠηΔη168 ἃΥ6- 

δοίη οἱ οὐΪο Ὠδλῃδϑὶί, οἰϊδπηϑὶ π|}}}6 811 υἱ1}}8 Ρ᾽ ἐπι ) 
Μόηβα βρ᾽ γί [0.118 ΟΟΠΒΟΓΙ65 [Ὁ] Π}}}5 : 5ρ᾽ γἰυ4115 οἰἴληι 
ΟΑΓ 118 ΘΟ ΒΟΓΙΘ8 51Π}115. ΝῚΠΙ δἱ ᾿ἰδίγοπ δ, 4υἱ δ᾽ πεν) 
νϑϑουπίυγ, ᾿ΠυΓὶ8 δ0] πιο ΟΥ ἐν ]βοιιΓ, 4ι.8Π| 10 ὲ 

Θχουβδι! θη ΒαΡοθίηυδ, 4υ] ἀυμιπἰοὶ οογρουγὶ8. δυ- 
1214 συηδογίεδ, η66 ἰΠοτυπιὶ πε ϑυθι αἱ ποπὶ τὴῦ 01} 

πη! λπλιγ ῦ ΑἸ4εΐ τη} 118. ἢοη Ἰηοι5:5 Ἰϑμίμη, 86 ἃ οἷν" 
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ἀλι15 οἰἴληι βοοίδίαβ Ἵλεἷἰβ [αἰϊ δὰ δι οἰ ἶλῆι : ΠῸ 5 νυ ΤῸ 
«π| δαπνάσπι ΒΆθΘπν8 εἰν Δἰθπι, ἀθιηυπι), ΥἱαηΊ, ρ0Γ- 

ἴᾶπὶ, τδάϊοοπι, υἱίδπι, ἰἰθι σάρυ!, ουπιἀοπὶ ρ,510- 

Γ6ΠΙ, Γοζοιη, ἀσαίογοι, ἐπ σε, ΘΓΟΔΙΟΓ ΠῚ, ΠΡ - 

γον, οὐ ἴδαυα σοπλην ἶ, ΖυᾺ ΘΓ Πη118. ν ΘΔ αἰσιὶ, 

οἷ ἰηνίοοπι πο ἀδάπιυβ Ὑ γι οἶσθα 4υπγΠ 15. 4111 
1 ἱπργθϑϑὶ [οἰ θη], ἸΈργΟ508. πειπιλθδη!, ἀκ ηι0- 
γ125 δ᾽ οἰ οθδιῖ, πιογίιο8 δυβε  ῦαηι  ϑοά οἱ ΠΟ. η0- 

δ} Ππαιϊ5 νϑοῖγα ταί πυπὶ ἐπι ἰοἰλ πὶ ὁδὶ, ΔΠΟΓΪ84116 γὸ-- 
διγὶ, σι δίπα μην νυ ΠΝ} δυο! Θὺο ογο 18, 

ἔα οηἰν ἀδ ολι5α οαβεανὶϊ Ὠ6}}5 δἰ ση 8 δι ἰθγὰ,, ΔΙ ΠΝ} - 

406 οδυ88πὶ ργοίογο. Νδιη δὶ, Ο6 588} {1118 δἰ 18, 4ιὶ 

4}}}8 ἀοιΐε5 βυηῖὶ ἱπδῖγυοσι, υἱ νον} βαρ θη, το] 

Ρἰοιδιὶβ μι πϑιλη!α, γοης φἰονγίδ διηι ἀρ}, 565. οἵ- 
[ἐγυμί, 8656 416. 4}ν 4[1|8 86) σαι! : δὶ ΘΔ] δί πὰ 
διἰοόδοηί, 40 ποῃ Θγυπιρογοηὶ 80] 5πιϑία ἢ (Ὁ .κἰ 2.- 

ἰθπὶ ὕα 6 πμὸη 6χ οὐπ͵θοιγι εἰσαηίαν, [651 ΠΟ Ή 10} 

Οοτί μα}, 4 ἰπ46 πιυΐϊῖα5 ἢ) ΠάΓΙ65 εἰδίγαοι ! δυηὶ 

(1. ὕοτγ. 1). Νά 5'ξινδ αιιοτβ, δὶ δι 1} ᾿ΠΘΟΙ ΠΝ - 

(λίπ. ΝΘ 4ιιογδβ πιογίαυιϊη διιδεϊ (πὶ υἱάθ γα, ομπὶ 

ἀϊυϊοανὶβ ἰοιιπν ΟΥ̓ ἢ ΓΟ δ ΓΟ ΓΙ πὶ 6586. Να 4ι- 
Γἂδ οἴουπηὶ βαπλίη νἱήθγα : δοιὶ υἱάθ πο ΟΠλ 65, 

πιοίογ οἱ εἰ! ογο ἰδιυϊυ γοβρὶ οἰθη.68 : ἃς αἴ666 
ἰΘι βΟγαΠ ΟΡ γαϑμρίοογα, δὲ οὐὐυλπὶ ἰὑυπὸ ΘΌΡΤΙΒ6. 

Νδὅπι) δὶ πη }} ποϑίγυπι ΥἱῇᾺ [318 οϑϑοὶ, {1|4|6Π| 

6586 ροι(ογοῖ, ροηι}} 65 0118 ΠΟῸ5 ΠΙΙΓΊΓΟΝ ΟΡ, υ5Ππὶ 

δὶ 46} ρΔΙΓΆΓΘ5. δίσηια 46 5ῃ6 616 ἰππίυπι 

111}84 6556 διυϊίδιυγ, ΠΩΣ δ0η|ι ἃ ὕγᾶνᾷ δυβρίοϊ οη6 

6 γα, οὐ Πιδὶ δίσι Πποϑίγα πο υὐυσηοἀϊ 8[ηϊ : 

να διΐοπ ρυγα [2] δι δ. οοι! Ομ οχα 6556 ποηαὶ}: 

δοι υἱγέι 5 ροβδοβδϑῖο οἱ} Οὐδίγυϊ  ΟΓΆ. 

8. Υἱγιμιὶς ρταειαπίὶα. --- Υἰγίιὶ ογσὸ «Δ Δ Πηὰ5 : 
ἐδ} π συΐρρα συπὶ {}}}ι8 εἰν εἰπὲ, πιρηθάηο δάπηΐγα- 

(ἰοπὶ παυοιμαγ. {14 νϑγὰπὶ μοι ἢ ρογίλιθ, [Ὁ δ 

οἰΐαπι ἱπΠ Ξ6ευ 6 Φροοίδοι}0 5|1 : πσῃ αὐυοὰ ἃ 56ῦυΐ- 

ἰυἱθ ἰθεΡοί, 86 αυοὰ βόγνος γουύιαὶ ΠΠυϑγὶ ργαϑῖλη- 

(ἰοῦ 5, Ἰά αυοά Πἰθουύ 6 πΉ}10 1248 681 : ρϑιρογεπι 

"θη γοάε αἰ νίι6π|, 8641 δἰβὶ βρη ΡΟ Ρ πιδηοδί, ἡ πη 

ἀἰνιιο μεἰϊ ορυ!όπιϊυγοιη. Οποι} 5] νο} 18 δἰσηπδ [σογυ, 

ἃ μοσοιι[5 (6 ὀχροά!, οἱ ἰοίμν μον δοἶδι!. ΝΑΙ ΠΝ ση118 

ἀπτηβοη δδὶ ροσεδίι), ἀἰ!δοίο ; δὲ οἱ ἢΠπι 4 ο͵σοογίὶβ, 

5. ΖΌΔΝΝΙΘ ΟΗΒΥΘΌΘΤΟΝΙ ἈΒΟΗ͂ΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 48) 

Π.Ά[8 φυϊάρίαπι [δεἰδιὶ,, φιᾶπὶ 4} πι}}}6 ἀσρυθοπδὲ 
χρη δεῖ. Αὐὐϊ Ῥαιίσπι ἀϊοεπίοων,, 6ἱ νἱγιυ δὴ Μ1ΓΆ - 

Οὐ} }5 δηξομοιιδηίοιῃ : ἰ νεμίαπιϊπὶ αμίδηι,, Ἰδημ!, ἐπ 6- 

τίεημιία ἐρί τ παϊα : εἰ αὐἶπιο ἐχοοἐ θη ογεια υἱαμε νυ! Φίς 

οδἰεπάο (1. (ον. 13. 51) ; εὐ ἰἰϑης νίϑπι ροκίθα ὄσρο- 
ΠΟΠΒ. δυη ΙΠΟΓΙῸ5 δυδοϊί(ι085 αἰοἰῖ, Ποη ἰορειθοα 
"υπάκι05., ἤοὰ Αἰἰὦ δι: 6 αυϊάμίαπι ; 60 Ῥγὸ }")5 

ομηηΐθυ.8 οἀγί (οἰ οπὶ ροδιὶ!. Αυδἱ φυοαιο ΟἸιγί θέαι εἰ - 

σοηίσηι : Νοίϊ ἰαἰατὲ, φμοπία ἀπηιοιΐα υοϑὶς ἐμϑβ - 

εἰ πίμγ, 8064 φιεὶα ποηιΐπα υϑεῖγα δογίρία διέ ἐμ οἵδ 

(ἔμιο. 10. 420). Εἰ δινῖθι ἐἰχογαί : Ἡ μ[Π ἀϊεθιῖ πεϊβὲ πὰ 

ἄ! ἑα : Νόμα ἵπ ποιμένα (πὸ μγομβοίανέηειις͵, οἰ ἀφ- 

Ἰπονἶα οὐ δοίης", οἰ υἱγίμίθδ ᾿τεμέίας {εεὰπμς 5 Κὲ ἱμπε 

εοηβιοϑοτ εἷς, Νεεοίο υος ( αι. Ἴ. 48. 95). Αά 

σγυσοῖῃ οἰΐδιν σγυϑ, νοσϑιὶδ ἀἰβοὶρε 8 ἀϊπκὶξ : [κπῊὶ ᾿θς 

εοσποεοθηϊ ον θα φιῖα πιεὶ ἀἰεεὶ μμὶ 668, ΠΟ «οἱ ἀπρηλο- 
πἷα οὐ! οἰδι}8. 864 δὲ αἰ δοίοπεδι ἠαὐμενίες αὐ ἱπνίοφοι 
(9) αη. 15. δ5). Δ τυγειπὶ : ἦν ἄος σοθηθεθμ! οπιθδε, 

για (μ᾿ πιᾷ πιϊεὶφιΐ ; θη οἱ ππογίυοδ δὲ βυδεϊανογίοι, 

βοιὶ δὲ ἄπει {μεγὶπιὶ (απ. 17. 43). Νάῶπι διτρε δἰβῶ» 
Δ᾽ τ᾿όγυπὶ φυϊάσηι ἰυνατυμὶ : οἱ σογοὸ αυΐ κἰψιιυπὶ [οἰ 

ποσυσριμί, ἀυπὶ ἱπ ἐπππηογθηὶ ᾿πϑποιΏφυσ σἰογίδην ὑπ 

σοηΐθοογη!., Υγαὶ 4 πιοάο ἰχϑϑγαηὶ : ἰη ορεγιυι 5 
γ ΓΟ ΠΝ} (216 βυϑρίοιγί Ιἰςοῖ, βοά οἱ 608, 4φιὶ 18 

ὀχογοοιὶ, οἱ δἰἴ05 πλι}105 λναηί. ΕΠ: ἰἰλαυο εὐπὶ 

πλρηλ οἰ σοι α οἀιιπιυ5. ΝᾺπι δἱ οχ ἰμ]υϊηδηΐϊαία 
86) εἰδθι ον ΩΔπΠ| ἀΔι 2η} 16 ΠΟΛΥΘΓΙΟΓΙ5, ΤΠ πῈ δι 8 
δι άλμα οχίοι ἀϊσι}. δὶ ἃ (Πδαῖγυ ἀθ5ἰδίδηΣ ἴῃ Θοοϊο κίε 

πηι Γαν γί 8, Οἰδιϊσ μα πὶ ροάσδη γοϑι! υ͵511. 51] ΔΥΟΓΙΆ8 

θουϊο8 005 ἃ πιογοίγίοα οἱ ἃ ρυ]ο γι αὐΐπ6 4]|16π8, 

ἦ|Π|05 δηΐο8 οβοῸ8 ΔΡΟΓι ϑιὶ. Θ᾽ ρΓῸ δαϊδηϊ οἶδ οδηιὶςο 5 

Ρ5ΔΠΠ105 Βρ᾽ ΓΙ 1165 ἀϊἀαγί8, ουτη πη 5 π|6 [ιἰ586ς, 

ἰσφιυῖι85 65, [1α}ς πιαχίηα πιίγϑοι]α δυηὶ ; ἢ ς δἰχιιδ 
δνν8. 51 ἢ βἰίξυα δἀθηῖθϑ ρβγβϑθνογθηλβ, πιδζηὶ 

οι δάιῃιγαηϊ ρ6Γ [ναὸ ΘΓ 8. τη] 54:6 Ομ69 δὲ 
υἱγίυϊοπι αἰἰγαἰδπνι8, ἃς (αἱ γα ψοτία [γποπιΓ : ΄υδιη 
6ΠΠΠ3Πὶ ΠῸΝ ΟΠΊΠ68 ΘΠ ΒΟ ΗΒ ΠΡ, ζγαιία οἱ πιϊσθεῖ- 

οογι ΐα Βυπιΐπὶ ποβιγὶ δό8θὰ Ομ ειϑιὶ, σαὶ φἰοτία οἱ ἰπ- 
Ρύγίτπι, ἰπ ἰηΠε 18 5θοοι] βιοουϊογυπ). Απιοη. 

1. δἷ] Μδηυβοῦρί!. 5ανή!. δαῖοπιὶ οἱ Μοτεῖ., ξοοὸ ἐπ ποπιΐπιε 
(ἰο ἀαπιοπία 67 εἰπηιδ, οΟτοδ515 χυϊθυδπάϑη). 

ΒΟΜΊΠΑ ΧΧΧΠΙ. ἃ]. ΧΧΧΙΥ. 

Ομλρ, 10. ν. 16. ἔδεε 900 πιο νοα εἰσ οὐρα ἷῃ πιϑάϊο 

μρογιιπι. Ἐξείοίς ἐγφὸ ργειάδηι ἐς δίομε δογρομίος, οἱ 
δἰπερίϊοος εἴοσμ εοἰμηιϑι. 

1, Ῥοβιχιδ ᾿Π|05 60 ἀοάπιχδγαι,, εἱἱ 46 πϑοαβθασὶϊβ 
δι υἱοίυ δἰ υἱ δ ρροά! Δηε 5 σου γα, οἱ πη ἑν 

ἀυπιο8 ἱρδὶβ ἀρογηδγαΐί, [Ἰοηθ δι 55} 1Π82ΠΊ7116 πα ΓΟ 5518 

ἰογιθαμι ἀθάδτγοϊ, ποη πὶ ΘΥΓΟΠΟΒ8 οἱ Πηδη τ 5 6556 }}}- 

δη8., 86 πὶ 86 διιβεὶ ρθη θη ἰουχὸ ὨΓιοΒἰδηιυΓο8 
(ος δηΐων δἰ ψηϊ δεν οὐπὶ ἐἰκὶι : δίσημις 68, ορεγηγὶμα 
πιδτοδίίε κμα ; δὶ Οὐ ργασόρὶ! ἀχρίογαγα, 4ι}5 ἐΐσης 

ΘρΝ οι, ἰδ] 16 πηᾶηθγα,, δἰησυθ δχοίρίθι 65. Βα  ΠὩΓΘ, 

οὐ] πον 5:50 ᾽πε θι15 ἰμ 0] σοι θὰ ΘΟΙ ΠΙΪ Π8 1115 
οϑϑοὶ τη412} : ροβίφιαπι ἰψί τ δὶς οηποιη ουγᾶϊῃ ἃ} 

ἰρ918 6)δσογαῖ, ἃ0 βίζῃογυιη βρθοίδου !ο πηυηϊογαὶ, οἱ 

αυλϑὶ ἴογγεοβ δὐδιπδηιϊηοβαυο γο ϊἀογαλί, βανοι γθυϑ8 

οἴπηΐθι5 50 ΡΟ ΓίογοΘβ., οἱ 80 οπιηΐ (οπιρογάποα 50} 1εἷ- 
τἀπὸ ᾿ἰθογαῖοδ : ἀδυπ ᾿ΐ ρῥγιβαϊοϊς πιο, ηι 

ἰρ808 ᾿ΠΥΔΒΠΓΦ ΟΓΔΗΐ : ΠΟ 800Π| 6Δ ηὐξ ρλυΐϊοροςὶ 

[αϊυγα, 86ι1 οιἰἷλπ) 6 41:5 ροβὶ πιουΐιιπι ἱδπιροτγὶθ 
ὀγδηὶ ΟΥ̓ΟΠ ΙΓΆ, αἶ π16 1105 δ "6 Πα ρα ράγθις 

σοη!τἃ ἀΐ 0] υπὶ 8ι:5οἰρίαπάικπι, Μη}12 δηΐπι ᾿ενο ᾿ΟΩ2 
ΘΠΙΟΓΡΟὈΔπὶ : Ὀγίπιο, αιοά ἱρϑίυ8 ργιυβοίδηιῖ υἱτὰ 

Δ ΟΒΟΟΓΘΙΙ ; 8δοι 0, φιο Π6ΠῚ0 διιδρίςαγὶ μοξβοῖ, 

[μ86 π|}}Δ οἷ ἀοαιογὶβ ἱπι θοοἰ ἢ 4ἰ6 πὶ ονθηΐγο ; ἰογεῖο, 

πη6 ἴΐ ᾳινὶλ ρος ραϑβϑυχὶ ογϑηΐ, ρϑγοθ  ογοπίαγ, δὶ πὶ 

πο χϑρθοίοία οἱ ργωίογ δροιη δεο ἀϊσβοηί : αυατίο, πὲ 

ἴπς ογυοὶδ ᾿σπηροτα διυιάΐθη!ιοβ ἐγ αγοπίυγ : παῖῃ ἔνε 
τυγῦδι! Θαιΐ, ΟὐΠὶ ΘΧρΓΟΌΓΩΙ 5 ̓ρ518 ἀΐσογοὶ : θ νέα ὅσες 

ἰοφιιμίμε διπὶ υοὐὶς, (τὶ ιἰἰα ἱπιρίευϊ! οοΥ υοείγκοι, εἴ 
πέι0 δα υοδὶς ᾿εγγοσαί πιε, (ἡμο υαάϊς (]οαη. 1. Ὁ. 5:} 
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μενον" χαὶ γὰρ ἔμαθες δτιὁλόχλῃηρος ἡ οἰχουμένη ἀνίστα- 
ται. Μὴ ζήτει τυφλὸν ἰδεῖν θεραπενόμενον, ἀλλ᾽ ὅρα πάν- 
τας ἀναδλέποντας νῦν τὴν βελτίω χαὶ χρησιμωτέραν 
ἀνάδλεψιν " [516] χαὶ μάθε καὶ σὺ σωφρόνω: ὁρᾷν, καὶ 
διόρθωσαί σου τὸν ὀφθαλμόν. Κὰὶ γὰρ εἰ πάντες ὡς 
ἐχρῆν ἐζῶμεν, μᾶλλον ἂν τῶν θαυματουῤγούντων 
ἐθαύμασαν ἡμᾶς 7 Ἑλλήνων παῖδες. Τὰ μὲν γὰρ ση- 
εἴα καὶ φαντασίας ὑπόνοιαν ἔχει πολλάχις, καὶ ἐτέ- 

ραν πονηρὰν ὑποψίαν, εἰ καὶ τὰ ἡμέτερα οὐ τοιαῦτα " 
βίος δὲ καθαρὸς οὐδεμίαν τοιαύτην ἐπήρειαν δέξασθαι 

δύναται ἀλλὰ πάντων ἐμφράττει τὰ στόματα τῆς ἀρετῆς 
ἢ χτῇσις. . 

η΄. Ταύτης τοίνυν ἐπιμελώμεθα - πολὺς γὰρ αὑτῆς ὁ 
πλοῦτος, χαὶ τὸ θαῦμα μέγα. Αὕτη τὴν ὄντως ἔλενθε- 
ρίαν παρέχει, χαὶ ἐν τῇ δουλείᾳ ταύτην 15 θεωρεῖσθαι 
παρασχευάζει, οὐχ ἀπαλλάττουσα τῆς δουλεία:, ἀλλὰ 
δούλους μένοντας ἐλευθέρων ἀποφαίνουσα σεμνοτέρους, 

ὃ τοῦ δοῦναι ἐλευθερίαν πολλῷ πλέον ἐστίν " οὐ ποιοῦσα 
πλούσιον τὸν πένητα, ἀλλὰ μένοντα πένητα τοῦ πλουσίου 
εὐπορώτερον ἀποφαίνουσα. Εἰ δὲ χαὶ σημεῖα βούλει 
ποιεῖν, ἀπαλλάγηθι πλημμελημάτων, χαὶ τὸ πᾶν Ὦνυσας. 
Καὶ γὰρ μέγας δαίμων ἡ ἁμαρτία, ἀγαπητέ" κἂν ταύ- 
τὴν ἐξέλῃς, τῶν μυρίους δαίμονας ἐλαυνόντων μεῖζον 

εἰργάσω. ἼἌχουσον Παύλου λέγοντος, χαὶ τὴν ἀρετὴν 
τῶν θχυμάτων προτιθέντος " Ζηλοῦτε δὲ, φτοὶ, τὰ 
χαρίσματα τὰ κρείττονα 73" καὶ ἔτι χαθ᾽ ὑπερθοιϊὴν 
ὁδὸν ὑμῖν δείχγυμε" καὶ μέλλων λέγειν τὴν ὁδὸν ταύ- 
τὴν, οὐ νεχρῶν εἶπεν ἔγερσιν 55, οὐ χάθαοσιν λεπρῶν, οὐχ 
ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδέν " ἀλλ᾽ ἀντὶ πάντων τούτων τὴν 
ἀγάπην τέθειχεν. Ἄχουσον χαὶ τοῦ Χριστοῦ λέγοντος" 

Διιὴ χαίρεξε, ὅτι τὰ δαιμόνια ὃμῖν ὑπαχούειδ', ἀ.1.1" 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΌΝΜ ΗΟΜῚ,. ΧΧΧΈ. 41. ΧΧΧΟΥ. 589 

ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν γέγραπται ἐν τοῖς οὐραγοῖς. 
Καὶ τρὴ τούτου πάλιν" ᾿Εροῦσί μοι ποι1.1οὶ ἐν ἐκείνῃ 
τῇ ἡμέρᾳ Οὐ τῷ σῷ ἐγόματι προερητεύσαμεν, 
καὶ 5 δαιμόνια ἐξεδάλομεν, καὶ δυνάμεις πο.λιλὰς 

ἐποιήσαμεν ; καὶ τότε ὁμο.λογήσω αὑτοῖς. ὅτι Οὐκ 
οἷδα ὑμᾶς. Καὶ ὅτε ἔμελλε σταυροῦσθαι, χαλέσας τοὺς 
μαθητὰς ἔλεγεν αὐτοῖς - Ἐν τούτῳ γγώσονται πάντες, 
ὅτι μαθηταί μού" ἐστε, οὐχ ἐὰν δαιμόνια ἐχθάλλητε, 
ἀλλ᾽ δὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλι.ή,λοις. Ἀαὶ πάλιν" 
Ἐν τούτῳ γγώσογται πάντες, ὅτι σύ μὲ ἀπέστειιἸΙας, 
οὐχὶ ἐὰν νεχροὺς ἐγείρωτιν οὗτο!, ἀλλ᾽ ἐὰν ὦσιν ἔν. 
Τὰ μὲν γὰρ σημεῖα πολλάχις ἕτερον μὲν ὠφέλησε, τὸν 
δὲ ἔχοντα παρέδλαψεν,, εἷς ἀπόνοιαν ἑπάραντα χαὶ χενο- 
δοξίαν, ἢ καὶ ἑτέρῳ τινὶ τρόπῳ δ᾽ ἐπὶ ὃὲ τῶν ἔργων 
οὐδὲν τοιοῦτον ὑποπτεῦσαι ἕνι "5, ἀλλὰ καὶ τοὺς μετιόν - 
τας αὑτὰ, χαὶ ἑτέρους πολλοὺς ὠφελεῖ, Ταῦτα τοίνυν 

μετὰ πολλῆς τῆς ἐπιμελείας ἐργασώμεθα. Ἂν γὰρ ἐξ 
ἀπανθρωπίας εἰς ἐλεημοσύνην μεταδάλῃς, ξηρὰν τὴν 
χεῖρα οὖσαν ἐξέτεινας. Ἄν θεάτρων 3 ἀποστὰς ἐπὶ τὴν 
ἐχχλησίαν ἴῃς, χωλεύοντα τὸν πόδα διώρθωσας. Ἂν ἀπὸ- 
στήσῃς τοὺς ὀφθαλμούς σου [277] ἀπὸ πόρνης καὶ χάλ- 
λους ἀλλοτρίου, τυφλοὺς ὄντας ἀνέῳξας. Ἐὰν ἀντὶ δατα- 
νιχῶν δῶν μάθῃς ψαλμοὺς πνευματικοὺς, χωφὸς ὧν 

ἐλάλησας. Ταῦτα τὰ θαύματα μέγιστα" ταῦτα τὰ σημεῖα 
παράδοξα. “Δν ταῦτα τὰ σημεῖα ποιοῦντες διατελῶμεν, 
χαὶ αὐτοὶ μεγάλοι τινὲς καὶ θαυμαστοὶ διὰ τούτων ἐσόμε- 
θα, καὶ τοὺς πονηροὺς ἐπιτπασόμεθα ἅπαντας εἰς ἀρετὴν, 
χαὶ τῆς μελλούσης ἀπολαυσόμεθα ζωῆς ἧς γένοιτο 
πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος 
εἰς τοὺς 57 αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

Ἵ ἡμᾶ;:] ἂν ἡμᾶς Εἰά. ἡμᾶς ἐθαύμασαν Ε. "8 ταύτην] δὶς Ε΄. Αγπν. οὐπὶ Βα. οαἰογὶ ταύτῃ. 5 χρείττονα) 
ϑΙς ὀρ: οἱ γογ88. πνευματιχά πώ. Μ οὕτεν. ε. ἀνάστασιν Βαέ. 81 δὶ)ς οοὐά. οὐφάϊμηϊ 6. ὑποτάσσεται Εὐὰ. 
δ᾽ χαί] α]4. τῷ σῷ ὀνόματι Α. 53 μαθ. τὰ ἐμοὶ μαθηταί Εἀά. ἐχδάλλητε) ἐχδάλλετε Ε΄. ἐχδάλλεται ἢ. οὐχ ἐὰν 
ἡδιμονας ἐχδάλητε Βα. 5) Οἰδυδιίαιη ἣ χαὶ ἑ. τ. τ. 
Ι}. Ε. θεάτρου 

"0 η ἰιαυδηι ας. ὅδν. 
υγ, Βοι. ἴγς] δὶς Α. οἱ οογγ. ἢ. εἴης Β, Ε΄ οἱ ῥγ. Ὦ. εις Ε΄. ἤχης Ο. θειπίαυς εἰσέῃς (οἰιο Εαά. 

8δ ἔν,} ἂν εἴη Μοτ, Βοιν. 55 θέατρον 

81 τούς] Δι). ἀτελευτήτους ᾿ εἰς ἀτελ. τοὺς αἰῶνας τ. α. Εἰ. 

ΟΜΊΛΔΙΑ ΔΙ". 
Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόδατα ἐν μέσῳ 
"λύχων. Γίγεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄξεις, καὶ 
ἀχέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 

α΄. Ἐπειδὴ περὶ τῆς ἀναγχαίας τρηφῆς δ ὁποίησεν αὖ- 
«τοὺς θαῤῥεῖν, χαὶ τὰς πάντων ἀνέῳξεν αὐτοῖς οἰχίας, χαὶ 

σεμνὸν τῇ εἰσόδῳ αὐτῶν σχῆμα περιέθηχεν, οὐχ ὡς 
ἀλήτας χαὶ προσαίτας εἰσιέναι χελεύων, ἀλλ᾽ ὡς τῶν 

ὑποδεχομένων πολλῷ σεμνοτέρους (τοῦτο γὰρ ἔδειξε 
δι᾽ ὧν ἔλεγεν’ Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ" 
χαὶ δι᾿ ὧν ἐχέλευσεν ἐρωτᾷν, τίς ἄξιος, χἀχεῖ μένειν, 
χαὶ ἀσπάζεσθαι 5) τοὺς δεχομένους προσέταττε, χαὶ δ'" 

ὧν τοῖς μὴ δεχομένοις τὰ ἀνήχεστα ἐχεῖνα ἡπείλησε 
χαχάν" ἐπειδὴ οὖν ταύτῃ "" ἐξέδαλεν αὐτῶν τὴν φρον- 
«δα, χαὶ τῇ τῶν σημείων χαθώπλισεν ἐπιδείξει, χαὶ 
σιδηροῦς τινας χαὶ ἀδαμαντίνους εἰῤγάσατο, πάντων 

ἀπαλλάξας τῶν βιωτιχῶν, χαὶ πάσης ἐλευθερώσας ἐπι- 

χαΐρου μερίμνης αὐτούς " λέγει λοιπὸν χαὶ τὰ μέλλοντα 
συμπίπτειν αὐτοῖς χαχὰ, οὐ τὰ μιχρὸν ὕστερον συμθη- 
σόμενα μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὰ μετὰ μαχρὸν ἐσόμενα χρόνον, 
ἄνωθεν χαὶ πρὸ πολλοῦ τῷ πρὸς τὸν διάδολον προπαρα- 
σχευάζων αὐτοὺς πολέμῳ. Καὶ γὰρ πολλὰ ἐντεῦθεν 
χατωρθοῦτο" χαὶ πρῶτον, τὸ μαθεῖν τῆς προγνώσεως 

88. τρορῆῇς ρο8ι θαῤῥεῖν οοἰἰοσαπὶ ΕΝ 4. 

Ε. ὅδ. Αγ. 5 τὴν τῶν πρ. Ερ. ὅλγ. 

Ρατβοι.. ᾧκ, {{{7|. 

δ᾽ ἀσπάπασθαι ΒΙι. 
πιοὶβ. 3} Καίτοι δῖ. Ε'. οἰθίονὶ χαί, ἣν εἰρηχώς] λέγε: Εἰ4. 

αὑτοῦ τὴν δύναμιν δεύτερον δὲ, τὸ μηδένα ὑποπτεύειν, 
ὅτι δι᾽ ἀσθένειαν τοῦ διδασχάλου ταῦτα ἐπήει τὰ δεινά " 
τρίτον, τὸ τοὺς ὑπομένοντας ταῦτα μὴ ἐχπλήττεσθαι τῷ 

ἁπροσδοχήτως καὶ παρ᾽ ἐλπίδα "' ἐχδαίνειν " τέταρτον, 
τὸ μὴ παρ᾽ αὐτὸν τὸν χαιρὸν τοῦ σταυροῦ ταῦτα 
ἀχούοντας θορυδηθῆναι, Καὶ γὰρ καὶ ἔπαθον τοῦτο 
αὐτὸ"" τότε, ὅτε χαὶ ὀνειδίζων αὐτοῖς ἔλεγεν " Ὅτι ταῦτα 

.1ε.:λάληκα ὑμῖν, ἡ ἰζύὐπη πεπιλήρωχεν ὑμῶν τὴν καρ- 
δία» καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με, Ποῦ ὑπάγεις ; 
Καίτοι "" οὐδὲν οὐδέπω περὶ ἑαυτοῦ ἣν εἰρηχὼς, οἷον, ὅτι 
δεθήσεται χαὶ μαστιγωθήσετα: χαὶ ἀναιρεθήσεται, ὧστΞ 
μὴ καὶ ταύτῃ συνταράξαι αὐτῶν τὴν διάνοιαν" ἀλλὰ 
τέως τὰ αὐτοῖς συμδησόμενα "" προαναφωνεῖ. Εἶτα ἵνα 

μάθωσιν, ὅτι χαινὸς οὗτος ὁ τοῦ πολέμου νόμος, χαὶ πα- 
ράδοξος τῆς παρατάξεως ὁ τρόπος, γυμνοὺς πέμπων, 

καὶ μονοχίτωνας, καὶ ἀνυποδέτους, χαὶ χωρὶς [5178] 
ῥάθδηυ, καὶ χωρὶς ζώνης χαὶ πήρας "δ, καὶ παρὰ τῶν 
δεχομένων χελεύων τρέφεσθαι, οὐδὲ ἐνταῦθα τὸν λόγον 
ἔστησεν, ἀλλὰ δειχνὺς αὐτοῦ τὴν ἄφατον δύναμιν, φησί" 
Καὶ οὕτως ἀπιόντες, τὴν προδάτων " ἡμερότητα ἐπιδεί- 
χνυσθε, χαὶ ταῦτα πρὸς λύχους ἱέναι μέλλοντες " χαὶ οὐχ 

ἁπλῶς πρὸς λύχους, ἀλλὰ χαὶ εἰς μέσους λύχων "". Καὶ 

8 ταύτην Β. " ἐλπίδας Κι. 533 αὐτό ἀδοβὲ ἴν 
3") συμπεσούμενα 8, Ε, ΝΟΥ. 55 χαὶ πήρας οιῃ. [ῥ. 

20 
1 ἐν μέσῳ λύχων ΕΜ4. 



ὅ59 

οὐ προδάτων ἡμερότητα μόνον ἔχειν χελεύει, ἀλλὰ χαὶ 
τῆς περιστερᾶς τὸ ἀχέραιον. Οὕτω γὰρ μάλιστα τὴν 
ἐμὴν ἐνδείξομαι ἰσχὺν, ὅταν πρόδατα λύχων περιγένη- 
ται, χαὶ ἐν μέσῳ τῶν λύχων ὄντα, καὶ μυρία λαμδάνοντα 
δέγματα, μὴ μόνον μὴ 55 καταναλίσχηται, ἀλλὰ χαὶ 
ἐχείνους μεταδάλλῃ" ὃ πολλῷ θαυμαστότερόν ἔστι χαὶ 
μεῖζον τοῦ ἀνελεῖν, τὸ μεταθεῖναι τὴν γνώμην, χαὶ με- 
ταῤῥυθμίσαι τὴν διάνοιαν" καὶ ταῦτα δώδεχα ὄντες "5 
μόνον, τῆς οἰχουμένης τῶν λύχων ἐμπεπλησμένης. 

Λἰσχυνώμεθα τοίνυν οἱ τἀναντία ποιοῦντες, οἱ ὡς λύχοι 
τοῖ; ἐχθροῖς ἐπιτιθέμενοι. Ἕως γὰρ ἂν ὥμεν πρόβατα, 
νιχῶμεν" χἂν μυρίοι περιστοιχίσωνται λύχοι, πέριγι- 

νάμεθα χαὶ χρατοῦμεν" ἂν δὲ γενώμεθα λύχοι, ἡττώ- 
μεθῆα " ἀφίσταται γὰρ ἡμῶν ἡ τοῦ ποιμένος βοήθεια. Οὐ 
τὰρ λύχους, ἀλλὰ πρόδατα ποιμαίνει, χαὶ ' καταλιμ- 
σπάνει σε χαὶ ἀναχωρεῖ" οὐδὲ γὰρ συγχωρεῖς αὑτοῦ 
δειχθῆναι τὴν δύναμιν. ἂν μὲν γὰρ πάσχων χαχῶς 
ἡμερότητα ἐπιδείξῃ, αὐτῷ λογίζεται ἅπαν τὸ τρόπαιον " 
ἂν δὲ ἐπεξίῃς χαὶ πυχτεύῃς, ἐπισχιάζεις τῇ νίχῃ. Σὺ δέ 

μοι σχόπει τίνες εἰσὶν οἱ τῶν προσταγμάτων τούτων 
ἀκούοντες τῶν σχληρῶν χαὶ ἐπιπόνων᾽" οἱ δειλοὶ χαὶ 
ἰδιῶται" οἱ ἀγράμματοι χαὶ ἀμαθεῖς " οἱ πάντοθεν ὅἧ 

ἄσημοι᾽ οἱ μηδέποτε τοῖς ἔξωθεν ἑἐντραφέντες νόμοις " 

οἱ μὴ ταχέως εἰς ἀγορὰς ἐμδάλλοντες ἑαυτούς “ οἱ ἁλιεῖς, 

οἱ τελῶνα:, οἱ μυρίων γέμοντες ἐλαττωμάτων. Εἰ δὲ χαὶ 

τοὺς ὑψηλοὺς καὶ μεγάλους ἱκανὰ ταῦτα θορυδῇσαι ἦν, 

ποὺς πάντοθεν ἀπείρους χαὶ οὐδὲν οὐδέποτε φαντασθέντας 

γενναῖον πῶς οὐχ ἧἦν ἱχανὰ καταδαλεῖν χαὶ ἐχπλῆξαι; 
᾽Αλλ᾽ οὐ κατέδαλΞε. Καὶ μάλα εἰκότως, ἴσως ὃ εἴποι τις 

ἄν " ἔδωχε γὰρ αὐτοῖς ἐξουσίαν λεπροὺς καθαίρειν, δαέ- 

μονας ἐλαύνειν. Ἐγὼ δὲ ἐχεῖνο ἂν εἴποιμι, ὅτε αὐτὸ 
μὲν οὖν τοῦτο μάλιστα αὐτοὺς ἱκανὸν ἦν θορυθῆσαι, 
ὅτι " χαὶ νεχροὺς ἐγείροντες τὰ ἀνήχεστα ταῦτα ἔμελλον 
ὑπομένειν, καὶ διχαστήρια, χαὶ ἀπαγωγὰς, χαὶ τοὺς 
παρὰ πάντων πολέμους, χαὶ τὸ χοινὸν τῆς οἰχουμένης 
μῖσος, χαὶ τοιαῦτα αὑτοὺς θαυματουργοῦντας ἀναμένειν 
δεινά. Τίς οὖν ἡ τούτων πάντων παράχλησις ; Ἡ τοῦ 

πέμποντος δύναμις. Διὸ χαὶ τοῦτο πρὸ πάντων τέθειχε, 
λέγων ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς. ᾿Αρχεῖ τοῦτο εἰς 
παραμυθίαν ὑμῖν" ἀρχεῖ τοῦτο εἰς τὸ θαῤῥεῖν, χαὶ 
μηδένα " δεδοιχέναι τῶν ἐπιόντων. 

β΄. Εἶδες αὐθεντίαν ; εἶδες ἐξουσίαν ; εἶδες δύναμιν 
ἄμαχον ; Ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστι " Μὴ θορυδηθῆτε, 
φησὶν, ὅτι μεταξὺ λύχων πέμπων, ὡς πρόδατα χαὶ ὡς 
περιστερὰς εἶναι χελεύω. Ἠδυνάμην μὲν γὰρ ποιῆσαι 
τοὐναντίον, χαὶ μηδὲν [279] ὑμᾶς ἀφεῖναι δεινὸν ὑπομέ- 
γειν, μηδὲ ὡς πρόδατα ὑποτεθῆναι λύχοις, ἀλλὰ λεόντων 
ἐργάσασθαι φοδερωτέρους" ἀλλ᾽ οὕτω συμφέρει γενέ- 
σθαι. Τοῦτο χαὶ ὑμᾶς λαμπροτέρους ποιεῖ " τοῦτο χαὶ τὴν 
ἐμὴν ἀναχηρύττει δύναμιν. Τοῦτο χαὶ πρὸς Παῦλον 
ἔλεγεν" Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου" ἡ γὰρ δύναμίς μου 
ἀν ἀσθενείᾳ τειειοῦται. Ἐγὼ τοίνυν οὕτως ὑμᾶς 
ἐποίησα εἶναι. Ὅταν γὰρ εἴπῃ, Ἐγὼ ἀποστέ,.:ω ὑμᾶς 
ὡς πρόδατα, τοῦτο αἰνίττεται - Μὴ τοίνυν καταπέσητε " 
οἵδα γὰρ, οἷδα σαφῶς, ὅτι ταύτῃ μάλιστα πᾶσιν ἀχείρω- 

«οἱ ἔσεσθε. Εἶτα, ἵνα τι χαὶ παρ᾽ ἑαυτῶν εἰσφέρωσι, 
χαὶ μὴ πάντα τῆς χάριτος εἶναι δοχῇ, μηδὲ εἰχῇ χαὶ 
μάτην στεφανοῦσθαι νομίξζωνται, φησί" Γίνεσθε οὖν 
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φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις, καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί, 
Καὶ τί δύναιτ᾽ ἂν ἡ ἡμετέρα φρόνησις, φησὶν, ἐν τοτού- 
τοις χινδύνοις ; πῶς δὲ ὅλως δυνησόμεθα φρόνησιν ἔχειν, 
ὑπὸ τοσούτων περ:αντλούμενοι χυμάτων; Ὅσον γὰρ 5 
ἂν γένηται φρόνιμον πρόθατον μεταξὺ λύχων ὅν, χαὶ 
λύχων τοσούτων, τί δυνήσεται πλέον ἀνύσαι : ὅσον 1 ἂν 

γένηται ἀχέραιος; ἧ περιστερὰ, τί ὠφελήσει, τοσούτων 
ἐπικειμένων ἱεράχων ; Ἐπὶ μὲν δ τῶν ἁλόγων, οὐδέν " 

ἐπὶ δὲ ὑμῶν, τὰ μέγιστα. ᾿Αλλ’ ἴδωμεν ποίαν φρόνησιν 
ἐνταῦθα ἀπαιτεῖ. Τὴν τοῦ ὄφεως, φησί. Καθάπερ γὰρ 
ἐχεῖνος τὰ πάντα προΐεται, χἂᾶν αὐτὸ δέῃ τὸ σῶμα 

ἀποτμηθῆναι, οὐ σφόδρα ἀντέχεται αὐτοῦ, ὥστε τὴν 
χεφαλὴν διατηρῆσαι" οὕτω χαὶ σὺ, φησὶ, πλὴν τῆς 
πίστεως πάντα ἐχδίδουν, χἂν χρήματα, χἂν τὸ σῶμα, 
χἂν αὑτὴν τὴν ψυχὴν ἐχδοῦναι δέῃ. Ἐχεῖνο" γὰρ ἡ 
χεφαλὴ χαὶ ἡ ῥίζα " χἀχείνης διατηρουμένης, χᾶν πάντα 
ἀπολέσῃς, ἅπαντα ἀναχτήσῃ πάλιν «μετὰ πλείονος τῆς 
περιφανείας. Διὰ δὴ τοῦτο οὔτε ἁπλοῦν τινα εἶνα: χαὶ 
ἀφελῆ προσέταξεν, οὔτε φρόνιμον μόνον, ἀλλ᾽ ἐχέρασε 
ταῦτα ἀμφότερα, ὥστε γενέσθαι αὑτὰ ἀρετὴν" τὴν μὲν 
φρόνησιν τοῦ ὄφεως εἰς τὸ μὴ πλήττεσθαι ἐν τοῖς χαι- 
ρίοις παραλαθών" τὸ δὲ ἀχέραιον τῆς περιστερᾶς, εἰς 
τὸ μὴ ἀμύνεσθαι "5 τοὺς ἀδιχοῦντας, μηδὲ τιμωρεῖσθαι 
τοὺς ἐπιδουλεύοντας " ἐπεὶ πάλιν οὐδὲν ὄφελος τῆς ξρο- 

νήσεω;, ἂν μὴ τοῦτο προσῇ. Τί τοίνυν τούτων εὐτονώ- 

τερον γένοιτ᾽ ἂν τῶν ἐπιταγμάτων ; Οὐ γὰρ ἤρχει τὸ 
παθεῖν χαχῶς ; Οὐχὶ, φησίν" ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀγαναχτεῖν σοι 
συγχωρῶ. Τοῦτο γάρ ἐστιν ἡ περιστερά. “Ὥσπερ ἂν εἴ " 
τις χάλαμον εἰς πῦρ ἐμδαλὼν, χελεύοι μὴ χαίεσθαι ὑπὸ 
«οὔ πυρὸς, ἀλλὰ σδεννύναι τὸ πῦρ. ᾿Αλλὰ μὴ θορνῥώ- 
μεθα’ χαὶ γὰρ 13 ἐξέδη ταῦτα, χαὶ τέλος ἔλαδε, χαὶ 
ἐπ᾽ αὐτῶν ἐδείχθη τῶν ἔργων, καὶ φρόνιμοι γεγόνασιν 
ὡς οἱ ὄφεις, καὶ ἀχέραιοι ὡς αἱ περιστεραί οὐχ ἄλλτς 

ὄντες φύσεως, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς ἡμῖν. Μὴ τοΐνυν ἀδύνατα 

νομιζέτω τις εἶναι τὰ ἐπιτάγματα. Πρὸ γὰρ τῶν ἄλλων ᾿ 
ἁπάντων αὐτὸς οἷδε τὴν τῶν πραγμάτων φύσιν οἶδεν 
ὅτι θρασύτης οὐ θρασύτητι [580], ἀλλ᾽ ἐπιειχείᾳ σδέν- 
νυται. Εἰ δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων τοῦτο γινόμενον 
ἰδεῖν ἐθέλοις, ἀνάγνωθι τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων τὸ 
βιδλίον, καὶ ὄψει ποσάχις τοῦ δήμου τῶν Ἰουδαίων 
χατεξαναστάντος χαὶ τοὺς δόντας θήγοντος, τὴν περι- 

στερὰν οὗτοι μιμούμενοι, χαὶ μετὰ τῆς πρεπούσης ἔπιει- 
χείας ἀποχρινόμενοι, χατέλυσαν τὸν ἑἐχείνων θυμὸν, 
ἔσδεσαν τὴν μανίαν, ἐξέλυσαν τὴν ὁρμήν. Ἐπειδὴ γὰρ 

ἔλεγον " Οὐ παραγγελίᾳ πὰάρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ .1α- 
δεῖν ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ; χαΐίτοι μυρία δυνάμενοι 
θαυματουργεῖν, τραχὺ μὲν οὐδὲν οὔτε εἶπον, οὔτε ἐποΐη- 
σαν, μετὰ πραότητος δὲ πάσης ἀπελογοῦντο λέγοντες " 

Εἰ δίκαιόν ἐστιν ὑμῶν ἀκούειν μᾶ.1.1ῖ1ον ἣ τοῦ Θεοῦ, 
κρίνατε. Εἶδες τὸ ἀκέραιον τῆς περιστερᾶς, βλέπε τὸ 
φρόνιμον τοῦ ὄφεως" Ἡμεῖς γὰρ οὐ δυνάμεθα ἃ 
οἵδαμεν "3 χαὶ ἠκούσαμεν μὴ .1:α.1εῖν. Εἶδες πῶς παντα- 
χόθεν ἠχριθωμένους εἶναι χρὴ, ὥστε μὴ ᾽"" ὑπὸ χιν- 
δύνων ταπεινοῦσθαι, μηδὲ ὑπὸ θυμοῦ παροξύνεαθαι ; 
Διὰ τοῦτο χαὶ ἔλεγε᾽ Προσέχετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων" 

σαραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς" καὶ ἐπὶ 
ἡγεμόνας καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἔνεχεν ἐμοῦ, εἰς 

86 μή υὑ. Α. Ε΄. 5) ὄντας 44. ᾿ἘἜχαί οπι. Β. Ε΄. 53 πάντοθεν) Δἀἀ. ὄντες Ε. ὃ ἴσως] καὶ ἴσως Ε'. ἀλλ᾽ ἴσως Κ΄ 
ἴσως οἵη. Β. Νοβίγαπι ἸδοιΙ 0.6 π) γογιὶϊὶ ἀ6, Μοχ χαὶ δαίμονας Ε.. 
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12 εἴδομεν Εἰς ῬΑυ]Ο Δη16 βλέπε χαὶ τό Ε΄, ξῶν. 



δ. 

Αἰιδοιθη ἀθ 96 πἰϊμὶ δύβυς ἀϊεὶξ, ποίορα αιοΐ νἱη- 

εἰδηάυϑ 6556ι, βαρο! δηυ8., οοοἰἀοηάπ8, η6 5ἷς 60- 

γυπὶ ρογίυγαΓαὶ δηΐη08, δοιὰ ἱπιθγὶ πὴ υ85 ἰρ5,59 ἀνθη- 
ἰυγὰ εἰπὶ ργηαηιίίδι. δεΐπαα τ ἀϊδοδληῖ, ποναϊῃ 6556 

ἰπης Βο  δηἀ] ἰοχοιη, οἱ ἱπαυάΐίιπι Δοῖοὶ πηοάπιη. εὐπὶ 

ι405 τυϊαὶ, υπᾶ ἰπάυ!ϊοβ ἰπ|0 8, δα ΔΙ σοἶδ., 516 

᾿ ψῆρρα, 5'π6 οἰπρυΐο νϑὶ ρα ῦγῶ» 1π|08 4]} Ἰυνοῖ αἷν οχεὶ- 
Ρἰουα5,, ποη ἷς θα6πὶ αἰοοηκ [Δο]}, 564] διιϑτη ὁ5- 
ἰδιμίοπ5 ἱποδοίϊοιι ροίοηιίϑη) ἀϊοῖ΄ : ὅ᾽6 δυθυπίο8 

ονίυπι πιδηϑυοιυάϊΐποιη Θχ ΐθοία, δἰἰδηπ)δὶ Θοη ΓΔ ἰυ- 

Ρο8 ἰϊυτγὶ ; η66 πιοάο ΘΟηΐγ [ρ08, 866 οἰἶλπὶ {π ηιεάϊο 
ἐμρογεηπι. Νοαυθ ἰδιΐιπι ονΐυη τηϑηβυδιυἀϊηοπι δ υ οὶ 
ΠΆΡΟΓΟ, δ6ἀ οἰἴδτῃ 5 Πρ] οἰ ἰΔίο πη “ΟΙυπ. 9. 516 ΡΓῶ- 
8Β6γι πη) πιοδι Οδίοπ μη (υγἰυἀἱ ΠΘΠ),, οὐπὶ ΟΥ̓Ο5 ἰυρ098 

Υἱδοτγίη!, οἱἰδπηδὶ ἰη τηθάϊο ᾿ΠροΟγυπὶ δἷηϊ, οἱ ᾿ἰππΠπΊ6 5 

ππογβίυυ.ι5 ἰδοογθηΐιγ, 66 2010 πὸη ἀθ᾽οληυγ, 5οα 

οἰἴδι ᾿ρ08 οοηνογίδηι; φυοὰ ἰοηφα τηΐγαυ 05 651, 

οἱ πρι}ὺ8 4υ8π| 5ἱ Οσοἰἰδγθηϊ, δ' προ ᾿Π!ΠΟΓυ ΠῚ ΠΡῚΝ - 
ιομἱ γοϊιμδίδη., δηϊπυπΊ4ιι6 ἰΓαηδίογπιθηί : οἱ ἢιοῸ 

οἰ 1} ἀπο(οοὶπι 6556} ἰδηϊυπι,, οἱ ἰοία.5 ΟΥ5 10.018 

6586 ῥίδηυδ. 

Ονυες Οἰιεὶ δὲ υἱποιπέ, ἰμρὶ υἱπομπίμν. --- Ἐτυθόϑεα- 
ηλυ8 ἰσίίυν, 4] ΘΟΠΙΓΆ (Δεἰοπ 65, 4148] [0] ἰηΐ πι 05 
ἰηναάίηδ. ιυδιηάϊιι δινἶ!) ΟΥ̓ΘΒ δυυβ, ΥἱΠΟἸ ΠῚ, 

δίηυς οἰδὶ ἰῃυμρογὶβ οἰγομιάδιὶ ᾿υρ᾽8 ΒΌρΟΓΔΙΏΙΒ ; 5ἱ 
νΟΙῸ ἰυγὶ οἴϊοἰϑηιιν, υἱποίπηγ : ραϑίοσὶβ αυΐρρα δυχῖ- 
Ἰο ἀδδιϊυἱηυγ. Νοη δηἰπὶ {116 ᾿υρΡο5, 56 οΥο8 ρδβοϊ : 

(ης δυΐοηι ἰ6 τοι ἂς ἀϊδοράϊ! : 4018 ηθη δ᾽ ηἰ8 
ἐπὶ Υἱγιυἱδπι δυᾶπι οβίθιάογα. 8, δηΐιπ νοχδίυ5 πιλη- 

δυοιπαΐποπι χα ἱ "648. ἱρδὶ ἰοίυηι αἰἐρὶ Βυΐϊυν ἱτορταπι; 
δίῃ δ θσίϑ ρυξπανθγίβαιθ, νἱοιογίδαιμη Οὔβοῦυγαβ. Τὰ 
ΥΟΓῸ τη! οοποίογα 4υϊπᾶπὶ δἰπὶ ᾿ΐ, φαὶ πὸ ἀυγὰ 
ἸΔθογϊοϑααυο ρεβοορίδ αυσΐαμ : [ογιἀοἰοδὶ ΠοπΊΐΠ 08, 

ἰάϊοι: ; {Π||ογαιϊἱ, οἱ ἱπάοοιἑ ; ῬΓογδὰβ ΟὈΒΟΙΓΙ : φυὶ 

ὀσίογογυπι ἰο68565 ᾿φηογθθη!, 4υὶ Π0} ἰι (ὐτυπὶ ἀ6- 
δοσηάογαηϊ ; ρἰδολίογοβ, μυ δ᾽ οδηΐ, ἰπ οὐ θυ 'Π|}}6- 

Ε11168. πο 5ἱ ἰβϑο νοὶ πηᾶϑηο ργαάΐ08 ἰηροηΐο οἱ 
ΔΌΠΠ0 Υἱγοϑ ἐγ Γ6 ροβϑῦμι, φθοιηο040 ποη ροὶυ ϊδδοι 
ἱπιρογο5 οπιλέηθδ, {81 ἢ} ψαπογοδὶ ὑπιηυδπ) Δηΐ π)0 
σοροαρογδῆϊὶ, ἐδ) οο γα δίᾳυδ ΡΟΓΟΘ Ιογ 1 Αἱ ἤθη ἀς}6- 

οὐΓγα. [46 }0Γ6 πο Γ0,, ἀΐοαὶ (ογὶα ηυϊορίαπι : ἀεὐὶς 
οηΐα) 118 ροιαδιδίθηι ἀδοπι0ῃ48 6) Ἰοἰοηἀϊ, ἃς ἸΟΏΓΟΒΟΒ 

᾿πυπάσπάϊ. Εφο δυίδι ἀϊχογὶπη, ἰυς ἰρϑῦπι πιᾶχίϊηθ 
108 ᾿αγθαγο ροίυΐ886, φυοὰ οἰδὶ Ι]ΟΥΓί0.05 850] ΔΓΘηϊ, 

(πὸ ἰδθθῃ ἱμιο] γα α ραβδυγὶ ογαμὶ ; (γα α, 

ὐαάυοιίοηαϑ δά πδοδιῃ, 6 πὶ δάνογϑυϑ ΟΠ 65, ΟΟΙη- 

Τ]ΌΠ6 (οἰ.5 ΟΥΐ8 οὐΐυα), οἱ ῃ8ς ἀυπὶ πιίγδου! ρὰ- 
ἰγᾶγοιΐ. Ουα5 ΘΟηΒΟΪα(Ιο ἱπίος (οἱ ἰδηίδλαυο πιδὶὰ ἢ 
δ τἾ5 ροιοηιίδ. ἸάοἶΓοο (456 ργϑη) δὶ. 4}115 ἀϊοθηδ, 

ΡΝ 6640 πιο υοδ. ἤος νο 8 δὰ δοηϑο Διο θη δ. {18 

ᾳρξ, βιῇπίείιφυς 94 Πάποίαπι βυπιοπάαην πϑιν ποιῆι 
Δἀνογβαγίογυπ [ΟΡ ἀπ πάαπι ᾿. 

Φ, Ομαν ΟἸιγὶξίμς αροφίοἱ δ ουἷμηι ἱη βγη αἰθηὶ το σιί. 

Ῥνυμάεηιϊα εογρεπι δ φμα. --- Υἱά65 δυοίογδίαπι ἢ νἱ 68 
Ροιοιίαιη 7 νἱ.68 νἱγίαιοιη ἱπαχριπαυιοπι ἢ Ουοὰ 
αὐυΐοιῦ ἀϊεὶϊ, Ὠσπϊ οιηοαϊ 651 : Νὰ (υγ᾽δηιϊηὶ,, ἰηφυΐξ, 

ηυοά εὐπὶ νος ἰπίοῦ ἰυρ05 αἱ Ὧπ|, υἱ ΟΥ̓ 65 6ἱ υἱ οοἸυη- 
μα8 6856 ἰυνϑέδπι. (μη ΓΑΓίυτη Γι ϑ3ΓῈ ρΟΙΘΓΔΠΊ, Υγ05- 

5 ουἱάλτῃ ΒΩΒΟΟΪ, πέλει αὐνογδογαπι [ον απ ἀμΠ|. 

ΙΝ ΜΑΤΤΙ ΟΜ ΠῸΜΠ|.,. ΧΧΧΙΙ, .]. ΧΧΧΙΥ. ὅ00 

4ι6 πιρίιίο γα ἢ1}}}} ρ΄β5υΓ08 Πη1]}}. πΠῸς τ οΥν65. ἰμμρίς 

510} !}Θὐγὰ, 564 Ἰδουΐθα5 ΓΟστη} 80} ΠΟὙῸ5 γοογα ; κοά 

ἢϊα {Ἰγὶ μᾶγ 6581 : 96 δὲ νοβ βρίθηϊάϊογοβ οἴοϊ, οἱ 
Ροϊθηιἰ8πλ πιοαιη ργϑάϊοϊὶ. Ἦος οἱ Ῥωυϊο ἀϊοοραὶ : 

δεΠιεἶιϊ εἰδὶ σταῖία πιθα ; παηὶ υἱγίμα ἡϊδα ἐπ ἐπ βγηπιϊίαί δ 
ρεγβεῖιεν (3. ον. 12. 9). ἔφο ἰίληυα 5ἷς νυβ σοηκιϊιυΐ. 
Οὐπι δηΐπὶ ἀἰεὶῖ, Εἶσο πιο πος εἰομῖ ουό5, ἴιος δυὺϊ- 
ἀΐολὶ : Νὰ ἰίδ4η6 δηΐηπιο ἀεί οἶΔι(1δ : ὨΟΥΪ δηΐἷπὶ., πουὶ 

υἱΐᾳθθ, ὙΟ5 515 ΟΠ θ0.8 ᾿πΟχρυη4}}}}65 ογα. Ὀοὶπάο, 
υἱ φιἀρίδπι ᾿ρ5] δχ 86 Ῥγοίογγειϊ, πο οἶα ὁχ ργὰ- 

Δ ργοίϊοἰϑοὶ νι ἀδγθηίυγ,, ΠΟΘ δίηα οαυπᾷ ἙΟΓΟΠηυΓὶ 

Ρυϊλγοηίυγ, «ἰΐ : Εδίοίο ογ0 ργμάρηιδδ δἰοιι δον μεπίδα, 

εἰ εἰηιρίϊεος δἰομί οοἰμιϑώ. Εῤ χυϊά ργυάδηικία ποϑίγὰ 
Ῥοβϑὶϊ, ἰῃπαυΐαηι., ἰη τοὶ ρογίου 5 3 φιοπιοάο ργυΐμ- 

ιἰ81 Βα οΓὸ ροϊδυΐ πηι, ἰυἱ 2ρ]11| Πυσιθι5 ἢ Ουδι- 

ἙπΠΊ4τ6 ρΓγιάδηιἃ δἰ. μγα ἃ οΥ5., οὑπὶ ἱμί6  υρο8 

δἷ!, δἱ τδυΐαιν ἸῸΠΒΡΟΓΌ ΠῚ. ἢ αἱηθῦαην, αυ!4 ροιογὶι ρογῇ- 
ΘΟΓ 7 ηυλιΔουπΊ] 6 δἰ} ΘΟ] υ 1} 15 5: Πρ] ΟΠ 85, φυϊά 

ἡ} Σαναυῖ.,, τοι ἱπϑίφηιθιι5 Δοορ (ΓΙ ἰνι}5 ̓  ἴῃ ἢἷ5 σοι 6 

ἸΓΓΆΠΟΠΔΌΝ  θ0.5 η1}}}}, ἴῃ νο 5 υίοπι νυ! υην }υναυῖι. 

ϑαὰ νἱἰδδπ)05 η08π} ᾿)ῖς ργυάδιηαπὶ οχίκαί. Θογροηι5. 
ἰπαυΐϊ!. Θυοπηδάἀπιοάιϊπῃ [116 οπιηΐα γα ϊ!, 6Ε12 15] ΟΟΓ- 

Ῥυ5 ἱποίαΪἱ ορογίοαὶ, ἤθη διπηοθάυμπι γοριβηαὶ,, ἀμπὶ 

ΟΔρυϊ ϑογτοίυγ : οἷς δἱ ἴυ, ἱπαι}, ἀχοορία 46, οΠ}}}18 

ἰγαάς, ρϑοι 88, ΘΟΓΡῸΒ,, ἱπ10 ᾿ρ58Π| ἐπ’ η8π|. ΕἸά 65 

Θηἶπη ὁΔρυϊ 681 οἱ γδάϊχ : {ΠΠ]0ὸ βαγναῖὰ,, οἰϊμηγοὶ 
ομδηἶλ ΔΠ)156}5., ΟΠΊΏΪΔ ροβίοα Δθυπάδη! 5 Γοουρο - 

γΑθὶβ. [060 ποθὴ δ᾽ Πρ]! Ο6 ἢ (ἀμ ῖιπὶ., ἢ6ς6 ργυάοηίαπι 

8δοῖυπι 6556 ργδοορῖ!, δοὰ ἢπὸ ἅπ|ῦ0 πιίβουϊ! ; ἰἰὰ εἱ 

ἰδ. Υἱγίυϑ Ὑ6Γ6 5'ηῖ ; ῥγυάδηι[ΔΠ|η]10 δαΓρει 

δδϑυπρ8ιῖ, υἱ πα ἰοἰΔ]14 γυΐηθγα δοοὶ ρἷδϑ ; 5} }[1ς! ἃ « 
(δηὶ γ6ΓῸ οοἰθηιῦῶ, υἱ π6 ἰδ η}105 τὸ υἱοἰδολγίς, ον 

ἰηδἰἀϊδηι65 Ρ6Γ νἱπαϊοίδι ἀπηονθᾶς : ΠΙΒῚΪ οι πὶ ῥγοὰ - 
6ϑἱ ργυάοδηιΐα, ηἰδὶ ο0ς δ 5ὶ(, Ου͵ἀὰ οΥχῸ πιᾶσὶβ γι 11}}}} 

118 ργῷροριϊ57 ΝΟ δηΐπι 584118 ΕΓαὶ τηλία βυθυῖγο ἢ 
Νοι,, ἰηφυὶ 1|6 ; βοὰ οἰἰδιη πὰ ἱπ ἰρηογὶβ τοῖο. υο 
οπἶτα δὰ οΟἸυπθληὶ ρογιηθῖ, ΔῸ 5] αυ͵5 οαἰδιηυη) ἴῃ 

ἰσπαπὶ τΐμ6 8, υῦθαγοὶ ποθὴ υτἱ ἂὺ 'ζης, 56( ἰφιιεπὶ 
δχϑίϊοσυσγο. γοΓΌΠῚ 6 (Γ᾽ ΠλῸΓ : ας οἱ ὀνΥΘΏΘΓΟΏΙ, 

οἱ {Ἰπδῖ Δοσορ γιπι, ᾿ρϑίϑ4υδ ορογίθυ5 ἀχ!  ὈΠ8 ππηῖ : 

γτιάθηϊ65 οπίπι υδτυπί δίουϊ βογρθηΐθ8., 6ἱ 81} 068 

δἰσυῖϊ οσο]υπηλῦς : ποη αιοα ὁχ 4[18 παίυγα δϑϑδομὶ, δοά 

ΣΧ ΘΔ ἰὸπὶ 418 ΠΟῸ8 οΓληϊ. Νὰ 4υβδ ἜγρῸ ριί6ι ἢ 6 

Ῥγασορία ἱπιρί ασὶ ΠΟη ΡΟδ56. ῬΓΩ Οπηηΐ 18 δι}}}} 41}}8 
ρβ86 πονῖϊ γούυῃ) πιιιυγαιῃ : ΠΟΥΪῚ [Θγοσίπι ΠΟ [6Γ0- 
οἷα, 86 πιοάογαιΐυηο γοδϑιϊησυϊ. Ουοι δὶ γαῖρβᾶ οἱ 

ορογα ἰὰ νἱάογα νοἹ8, ἰοξα ᾿ἰυγυπὶ Δοίυσι) Δροδβίη]υ-» 
Τα), Υἱ ο ίϑα!6 4υοιε8 δυάδι }5. ἰπϑιιγφαιίθι5. οἱ 
ἀδπίαβ8 δουσηιϊυυ5.,, ἰἱ οοἸυπιθδαιπ ἰπιδ 165, Οἱ δὶ 

πιοΔοταιίοης ἀδυ4 Ἰοᾳιφη!65, ἢΠΠυγ ἢ [ὩΓΟΓΘΙ ὅχ- 

βιἸχογῖ!, ἰγὰπὶ Ὀδολγίηϊ,, ἱπηροίυμ βοάαγην. Νδηι 

εαιπὶ ἀϊοογοηὶ : Νοππὸ ργαοσορίιπις τοϑὶδ "6 ἰοφιιογοηιδιὶ 
ἱπ ποιπΐπο ἴδιο (Δεἰ. ὃ. 48) 7 οἰδὶ τοίγϑου δ ἱπηυπηογῶ 
Ραΐγαγα ροβϑομῖ, π|}}}} ἀβρογυμὶ νοὶ ἀΐχογυηι ναὶ [6 66- 
γυηΐ, δεἀ οὐπὶ οππηΐ 5656 πηαηβυσίυἀίη μυΡΆΓυ} ι[1- 
οδηία5 : δὲ μιδίειπι ἐδί τος αμαϊγο ροίτις ημαπι 1λειπι, 
ἡιαΐοαιε (Ιἱά. 4. 19). ΥἹάϊϑι! 5: πιρ!]οἰίδιοπι οοἰαπηῖκε 
Υἱάδ ργυάΔεπιίαπι βογροηιΐ58. ΝΌΝ ἐπΐηι ροδδμηιι δ. ἰ τὸ 

αυΐϊυπι, φια νιάϊηνιε οἱ αμαϊοϊηιις ποπ ἰογιὶ (ΠΝ 4. τ. 20). 



591 
γἹάοιν φιοιιοῦο πο8 υμΐφαα ἀοοιγαῖο πηυμῖγα Ορογ- 

“ολῖ, Γ π6 νοὶ ραγίου δ ἀο οἰδηυγ,, ναὶ γα ἱποθῃὰᾶ - 

“ον Ἰἀοίγοο ἀΐοοθαι : 17. σανοίς αὖ μοπιπῖϑμε ; ἰγαάθηὶ 

επίηι τος ἱμ σοποϊ[ἰς,, οἱ ἐπ εὐπασοσῖς εμὶς βαρεί(αὐμπὶ 

τος : 18. οἱ αὐ ρμτιξεϊάδε εἰ τέροε ἀμοενιὶπὶ ἐπ (ἐείΐπιο- 

“πἰἰμηι ἱΠπΠπς εἰ σφεπιῖδια. Ἀυγδὺ 1085 δὰ νἱριἰδπάυπι 

“φγφραγαῖ, υὐΐᾳιιο ἱπάΐοδηβ, υἱ πιαΐα ραιἰδηῖυ, δἰ ἰοβαυθ 

᾿πηδῖα ἰηίεγγα βίπθηβ, υἱ ἀἶβολ8, τρὰ]Ὲ ραιϊθηο νὶ- 

ὁιοτίαπ) ταρογίαγὶ, ἰἰιοφυδ ἰγορορᾶ ογίὶ. ΝΟ δπίιη 

αἰχὶι, Ρυφηδίθ νοβ8, οἱ γΊαβίβιΐια 115 φυὶ γοβ Ἰϑϑάθγα γῸ- 

πηι ; 5οὰ δος ἰΔηίιπι, Ἐχίροιηα ρϑβϑυγὶ 65.185. 

ὅ. Ῥαρι ἴ αυληίδ Ἰυηυση8 νἱϑ ᾿ συδηΐα δυάϊοηιυπι 

ΕἸ ]Ποϑορὶΐα 1 Οογίθ ναϊάδ πιϊγαμάσπι 68 ᾿|]05 1Δ|1ὰ ἀυ- 

ἀϊδιῖοβ, ποη διαιπι αὐ ᾳ556, Υγοϑ πιο Ἰου] 0505, 4 

ἢοΝ αἱϊγῷ βίαρηυπι, ἰῃ 4υο0 ρἰϑοιτὶ 80] υληΐ, ρογαρβγᾶ- 

γογϑηΐ. Ουοιπούο ποι οορίϊάτιιη!, πα ἰηιΓᾶ 86 ἀἶχο- 

φῦηι : Ουο ἰανάδηι [ρίειι57 Τεὶθυη} 1 ΘΟΠ Γᾶ ΠῸΒ 

δἰληῖ, Γορο5, ργ βἰ468, δυπάρορ δυύθδογυπι, ξεοηιΐ- 

ἢΐαν ταγθα, ργίποῖροβ οἱ βδυϊν!. Ναῖῃ ποὺ Βα αϑιῖ- 

"θδπὶ τηθᾶο, ποὺ πᾶῖα, 46 δὶ ραβϑυσγὶ Ἵγδηΐ, ργιδ- 

πυμεϊανῖι, δα "6 }18 ρὲγ ογῦεπι (υἱυγὰ ργοράϊχ!! : Δ4 

'χεσες, ἰπαυΐί, οἱ ργαβίάες ἀμοθηιϊδιὶ ; οϑἰοπάθηβ ἰ||08 

λὰ φεηία8 ἀοίπἀθ 4556 πιἰ6πά08. ΟΥυδαὶ ΟΟηΙΓΔ 08 

“αὐιηδϑιὶ, ογθΐβ ἔογγορ Πα ΔΙ ΟΓΕΒ ΟΠ 68 ΔΓΏ}}5 ΟΟΗ Γᾶ 

'μο8 πηυἰνίδιῖ, ρορα 08, ἰὙΓΆΠΠΟ8, Γαζ65. (,ἀο0α 5661:}5- 

(υγ τογο᾽ Ἰοησα βου} 118 651, φιλπάο [γδίγαπι {{Π0- 

γαηιηια ἰοιογίδοιογοβ οἱ ραγγίοἰ τ ργορίου πὸ5 [αἰυεὶ 

5. ΖΟΑΝΝΙΒ ΟΠΒΎΥΘΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΠΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΊΙΝΟΡ. 

δι ποιΐποβ. Ναπι 91. Τγαάεί [Γαίεν [γαίγεν ἵπι πιοτ-. 

{θν,.Ῥαίεν βίϊιηι, εἰ ἱπδαγσοηί β ϊ πὶ ρατέπίεα, εἰ πιοτίς 

εος αἰβεϊεη!. (υοπιοάο, ἱπαυΐο5, γο !φυὶ ὀγθθηὶ, οὐπὶ 

νἱἀογίηι ἢ] 108 ργορίογ πο08 ἃ ραιγίθιι8 οοοἶ505, [γαῖ γο8- 

406 ἃ [ταἰγίυι5, δοοίεγααυθ οπιηΐδ ραιγαία ̓  Δμποῦ οἱ 

ἨΘαιυἰδδίιη08 ἀφ πο η85, ΔΠΠΟΝ υἱ ἐΧϑΘοογδπά08 οἵ ΟΥΐ8 

ξοτΓυρίογαβ, "05 υηάϊΐᾳυδ οχ ρα θη, οοβΠϑίογΓυπὶ 58}- 

Ευΐπε οἱ οὐυδπιοαϊ ο:ρἀΐθυ5 ἰογγᾶπι γορ θίδηι Υἱάθηι 657 

Βιμιΐάδαι (πο 3) ρᾶςαπὶ ἰῃ ἀθη)05 ἰπίγοάυοθοπιυ8, 

(οι {145 οεεάϊυυ5 ἱπιρ[ἐπί65. ΝᾺΠΙ δὶ πᾶ Π0 Θ5861η1.8 

πο, 8ὸ6 ἀυοάεεϊῃ ἰδιβυπι, δὶ ποὺ ἰαϊοίδε οἱ 

ΠΠπογαιϊ, δι βαρίθηιοβ γΓπδίογοβ., ογδίογαδ ; [π|0 

ὀιΐδιη γοᾷθδ δχογοίι8 μα θθηΐεβ οἱ ρϑουηϊΐδ ἰηβίγυ- 

εἰἷ, φυοπιοάο αιϊάμίατα ρογϑυδάογα ροίογίπιιβ, ἄυπη 

μ 11 οἰν ἶα οἱ οἰν θυ5 φγανυίογα βυζοοηπάϊηι5 ἢ Νδηὶ 
οἰ 54] υἱ 6 η ΠΟΒΙΓΔΠῚ ρϑγυπὶ ΟπΓοπΊυ8, 4018 ΠΘ}} 18 ΟΧ 

4}}18 πιδιίδιῃ Δ 06 01. ϑ6ἀ πὶ! Πογὰπὶ νοὶ οοφὶἰᾶ- 

Γυπὶ γα] ἀΐχογυπὶ, πὲς ργοσρίογυπι γαϊοπὸπὶ ὀχοζο- 

ΓυΠι ; βοὰ οοβϑβοῦυηί οἱ οὐϊοιηρογαγυπηὶ : ἰἀ ᾳυοά ποι 
ὁχ ᾿ρβογυπὶ νἱγίυϊα ἰληίυπι, 56 οἰἰδλπὶ ὁχ οοίογίὶβ 

βρη ργΟοἰβοουαιυγ. ΥἹὰ6 οηΐπ φιοπιοάο φγυπ|- 

εἰ δἰησυ!β οσηϑοϊδιίοπαπι δἀυηχὶϊ : (6 ποι 5υ8εἰ- 

Ρἱαπιϊ 5 ̓ΠΠ|08 ἀϊχὶί, Τοίογαϑὶ δι τὶ (ΟΥΤΩ ϑοάοπιο- 

γηῖ οἱ (ΟΠΙΟΤΥΝΩ ἱπ αἷε ἡμαϊοῖδ, φιαπι εἰυ αι {{{} 
(Μαιειι. 40. 15) ; οἱ Ἰὰς τηγουτι οαηὶ αἰχὶϊ, ΕἸ αἀ ρτα- 

εἰἐς εἰ γέψ68 ἀμοεηιϊπὶ, Δ} {|| ῬΡΥΟΡΙΕΥ πιὸ ἱπ ἰἐδἰπο- 

πίπηι ἐ{{ 1 εἰ σοπιίϑιις. δε. δυΐοῖ ποη ρᾶγνα ΘΟη ΞΟ] 10 

δϑὲ, 'ος ργορίον ΟΠ τ βίυπι ρῥϑιΐ, οἱ δὰ {Π|05 γοάδγ- 

ἐποποβ οοπυοὶ. θδὺ8 δηΐπ), οἰϑὶ πυ}} 5 Διιοπλὶ, 

αθίχυς 6ἃ 4υ:5 8ὺ8 δ ηϊ ορογδίαγ. δὶο δυΐθηῃ [05 οθη- 

ϑοϊλυδίυγ, ποὸῆ 41οὐ ἱρβί ἀδ εἰτίοηα ουγάγοηὶ, 56 

ηῦΐα πο οοηβά ἢ αη!, ἰρβθυπὶ 5[0ὲ υνίᾳιςο αὐὔυϊιτυτῃ 

΄ 

8.» 

0556, 4ιεἰ [πὸ οἱ ργανϊχογαὶ οἱ ρυυ γαῖ, οἱ 586 0 ἢ 

υἱ πιαϊοϑ οἱ οογγυρίογοβ ἰἰῶ. 6586 ράβθυγοβ. Αἀ ἢπε 
ΥΟΓῸ ΠΟῚ ρᾶγναπι δἰΐϑαι οοηδβοϊίεἰΐοποπι δα} ἰοεἷ!, ἀμ 
αἷι : 1θ. Ομ ἀμίοηι ἰγαάόπὶ υϑὲ, ποία εορέίαγε φι0- 
᾿οάο αμὶ φιά ἰοημαπιϊπὶ : ἀαὐϊίω ἐπίηι υοὐΐς ἰπ {64 
βοτὰ φεά ἰοφμαπιϊπὶ. 0. Νοπ ἐπὶπι τος ἐεἰῖς φεῖ ἰοσωαὺ- 
ηἰϊπὶ, εοά δ ρίτγίιιις Ῥαϊτγὶς υδείτγὶ φμὶ ἰοφμλ μι 1 νοδίε. Νὰ 

ἀΐϊοογο! δηΐη, Θυοίυάῖο μεγϑυδίργο ροίογίη 8 ἴω 

ἰαε18. γοθυδβῇ ἰυυοῖὶ οοπἤεγα ἀς βυφφογοιιάλ ὀείοη- 

οἰοῃθ. ΑἸ" φυοᾳυ αἷϊ : Εσο ἀαϑο νυοδὶε οεἐ εἰ ξαρὲεπ- 

ἰἰαπι (ἔμο. 41. 15) ; ἰης νόγο, δρίγίμις Ῥαιτὶς νεειγὶ 

δεῖ φιὶ ἰοφωιλίεν ἐπ υοδὶς, δὰ φτορίιοίλγιπι ἀϊφηϊΔίοει 

ἷρ508 δἰίυοοηβ. Οιυδρτγορίογ, οὐηὶ ἀδίϑιη Υἱγίυϊοαι 

Θχροηΐῖ, ἰυὴς οἱ πιαῖα δὐυμπφὶι, οὐ ἀ65 οἱ ᾿νοπιὶοἰάϊα : 

41. Τταάοί οὲπι [γα ΕΓ [γαϊγθηι ἐπ ἨιΟΓίδΉ, Εἰ Ῥαίεγ β- 

ἐἰμμι, εἰ ἱπειγσόπὶ [{ϊ ἐπ ραγοηίεξ, οἰ ποτὶ αῇοΐεπί φοε. 

Νουα Πἰο διθιὶ, βοιὶ ἰσῆφα ἰιογγὶ ]ἰογα δά θεῖι, 4055 

Ροβϑίηϊ τοὶ ροίγαπι σθιημηογνοῖο. 22. ΕἸ εγὶ δ οαἷϊο ομεμὶ» 

ϑιι4. ΠΠ|Ἰς οἰΐαπι οοηδοίδιϊο δἀϊυνρίίυν ; Ῥγοριεν πονεέπ 

ἡ όμηι, ἰπαυΐ, δ ς ρϑιοπιϊηΐ ; οἱ Γιγδυ5 4113 : Ὁ μὲ σὰ- 

(θηὶ ρει εουθγαυεγ μᾶσμες ἱπ βπέηι, ἠϊς εκαίνμε ετί!. "Ἐτπὰ 
Θοἰἰαπὶ 8110 πιο δοῦυπὶ 8) }Π108 δῦίβεγθ ροβδϑδῆϊΐ, δὲ 

(Δ8 [υἱΓ8 ογαῖ ργαι ἰολιονἷς ρο(οδία5, υἱ παι Γὰ 
ἱπιοπογδγοίυγ, οοχζηδίιίο οἱ ΔΠΠηἰ 145 δ]! ογαίαν, οἱ 
γψοῦθυπι Ὠοῖ οπιηΐθυβ ἀπιδροηογοίυγ, φυοά (οειϊεῦ 
οΒιΐα ἀϊβρο! !ογοὶ. Νλπηι δὶ παίυγα νὶδ ποῖ ροίοϑβὶ δυΐα 
δογιηθηὶ γοβίϑίογο, δοὰ 11 ἀἰββοί γί ι1Γ οἱ Θοπου!ολίι, 

αυἱὰ αἰϊυὰ νο5 δυρογᾶγο ροίογὶὶ ἢ Νοη ἰδιηδι, ηυΐα 
Ιιῶς ἰἰὰ 86 πάθοῦμιπί, νὺ8 ἱπ δοουγίίδια τἰτοῖς, δοὰ 

σοπμπυποαβ μα θ οἰ ᾿ἰηνἷς05 αἱ ἰοδῖ6 5 605 αἰὶ ἰετ- 

φάτιιπι ΟΥὔΘΠ) ἰ Δ Ὀ Δ}. 
4. ΓΙ οκορίιξ υοίετεδ φμαίες [μενὶπῖ. --- ὈΒὶ πῆς 
Ρ]αῖο αἱ Ργιδερογᾶβ ἢ οἱ ϑιοϊοογυπι ἰυγῦα 3 ΡΊαῖο 

οαγια, ᾿θοι διδβηυπὶ σοπβοαυυῖι8 Ποπογοῆι, 60 γοά- 
δοίυ8 {{|| οἰΐϑηι νορἀογδίυγ (α), πἰ 8] δογυπὶ 4φυ8 ἰα 

ἴηθηι6 πΒθαρθδὶ ΘΠ ΘΟ ΓΘ ρΟΒδ6ι, πί ἢ 406 ΘΟΓυπὶ αἰι85 γτο- 

ἰεθαι απ] ἰγγᾶῃηο δυϑάογα ροίιοί ; εἰς ϑυιοπὶ ρεγοάϊ- 

εἰ5 ἀἰδοῖ μι} 15, τη δογι ΒΗ ΙΓ νἱ ἰ8π| οἰδυβίί. Ογηίοδ σότοὸ 
ἰιι65 φυδδὶ δβοδιηίΐιιπι οἱ ὑηθγα ργαιογὶῖ!. Ετίαπιϑὶ 1}}15 

ΠΪ8}] δἰ δ δοοίἀογὶὶ, ἱπο ῬῈΓ ὀχιογπδιη 118πὶ Ρ 0 - 

δορὶ νην οἰαγὶ ν ἀδγοηίυγ, σε πι8ὶ ΑἸ δι ἶθη565 δορί δῖο- 
[45 Ρίδιοπβ ΡῈ Γ Ὠίοποηι πιΐ8545 ρυ δ᾽ ὁ ἐχροδιογίηϊ: 

δἰἰλπλθι) (οἷο ΘΠ ρΡΟΓΟ ἰπ ἰνΔη 4} 816 ἀσφοθδηὶ, οἱ 
ορίθυϑ ποῦ ρϑυςΐβ 4{Π6 θ8η|. 516 διὰ Αὐὶϑιίρρος 

πῶ 900 ρΓΘΙΪΟ βοογία οοηάυχὶϊ (6) ; Αἴ π|5 (εϑ᾽απιδεῖιῆι 
ΒΟΓ 511. ΠΟΙ ΑΓ πὶ ΓΟΙΙΠΩ16115 ΠοΓοάϊ Διο πὶ ; δ᾽ ως 

ΒΌΡΓΔ αἰβείρυ]ο8 Ροπ ΐθ ἰηθ18 Γ 55 ΓΔ105 ρογιγα ποίη : 

ΘΙΒΟΡΘΠΘ6Π) Δι θη {ΠΠππ|Γὁτυηὶ ἴῃ ἴυγο ἰυΓρίιοΓ οσίβθο. 

Πτπς δυηι ΠΠογυ ἢ Ὠγϑοίαγ λοίμογα. Αἱ ηἰ ἢ} Πποτιν 

[ἶ6 ὉὈβογνδίυγ, 86 (ΘΙ ρογΔηἴἾἃ ραγβόνογαμϑ, πηοῦθ- 
δια οχαυΐϊδίια,, με απ οομγα ἰοίιπι ΟΥθδιη ΓΟ νονὶ- 

ἰΔ16 ἃς ργὸ γα  ἰφίοηθ, ᾿ΐπο ἱρϑογιιὴ φυοιἀΐδηα οπἀ65, 

οἱ ρμοβῖ ξὲ Βρίδπαϊἀἃ ἱγορΆ. ΑἹ βυιηῖ, ἱπαυίυπι, 4ιϊ- 

ἀδλπὶ δρυή [{105 ἀυσδ5 ρτιροατὶ, υἱ ΤΠοπιϊδίοο!ε5.,, Ρὸ- 

(α) ὠιοὰ ΐς ἀϊοίιυν ἀ6 ΡΙδίοη 6, φυοτηοάο ἃ Ὀϊουγδίο ἰν- 
ΓΆΠηΟ ἰγδάϊιυ" πιοῦν, αἱ νοηυϊμμήλγοίαγ, ἀοααα 6)}5 ἐρίπιο- 
αἱ τε ἡλαρῦρο νἱ 6 ἀριὰ Ὀἱοροθοι 1.δοργιίμπι ᾿}). ὅ, ἰὼ νἱὰλ 

() 6 Αἰ βιϊρρὶ Ια χυγια νυν 6 ἀρὰ Ὠϊοσοθοπι ἰδεγιίιπε 
Ι. ὁ, τὰ νἱία Αγ δι ρυ!. 



μαρτύριον αὑτοῖς χαὶ τοῖς ἔθνεσι. Πάλιν γὰρ νήφειν 
αὐτοὺς παρασχευάζει, πανταχοῦ τὸ μὲν παθεῖν χαχῶς 
αὑτοῖς διδοὺς, τὸ δὲ ποιῆσαι ἑτέροις ἀφιεὶς, ἵνα μάθῃς 

ὅτι ἐν τῷ παθεῖν χαχῶς ἡ νίχη, χαὶ τὰ λαμπρὰ ἐντεῦθεν 
ἔστηχε τρόπαια. Οὐδὲ γὰρ εἶπε, Πυχτεύετε χαὶ ὑμεῖς, 
καὶ ἀνθίστασθε τοῖς ἐπῃρεάζειν βουλομένοις ὑμῖν " ἀλλ᾽ 
ὅτι Τὰ ἔσχατα πείσεσθε, μόνον. 

γ΄. Βαθαί 1 πόση τοῦ λέγοντος ἡ δύναμις ! πόση τῶν 
ἀχουόντων ἣ φιλοσοφία 1 Καὶ γὰρ σφόδρα ἄξιον θαυμά- 
ζειν, πῶς οὐχ εὐθέως ἀπεπήδησαν ταῦτα ἀχούοντες, ἄν- 

θρωποι ψοφοδεεῖ;, χαὶ τὴν λίμνην οὐδέποτε 15 ὑπερδάντες 
ἐχείνην, περὶ ἣν ἡλίευον’ πῶς δὲ. οὐχ ἐνενόησαν, χαὺ 
πρὸς ἑαυτοὺς εἶπον " Καὶ ποῦ φευξόμεθα λοιπόν ; Τὰ δι- 
χαστήρια χαθ᾽ ἡμῶν, οἱ βασιλεῖς χαθ᾽ ἡμῶν, οἱ ἡγεμόνες, 
αἱ συναγωγαὶ τῶν Ἰουδαίων, οἱ δήῇμοι τῶν 'Ἑλλήνων, 
ἄρχοντες χαὶ ἀρχόμενοι. Ἐντεῦθεν γὰρ οὐχὶ μόνον τὴν 
Παλαιστίνην αὐτοῖς καὶ τὰ ἐν αὐτῇ χαχὰ προανεφώνη- 
σεν, ἀλλὰ χαὶ τοὺς τῆς οἰκουμένης παρήνοιξε πολέμους, 
εἰπών: Ἐπὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε καὶ ἡγεμόνας " 
δειχνὺς ὅτι χαὶ τοῖς ἔθνεσι μετὰ ταῦτα χήρυχας αὐτοὺς 

ἔμελλες πέμπειν. Τὴν οἰχουμένην ἡμῖν ἐξεπολέμωσας, 
τοὺς τὴν γῆν οἰχοῦντας ἅπαντας ὥπλισας χαθ᾽ ἡμῶν, 
δήμους, τυράννους, βασιλεῖς, Καὶ τὸ ἑξῆς δὲ πολὺ φρι- 
χωδέαστερον, ὅταν χαὶ ἀδελφοχτόνοι χαὶ παιδοχτόνοι ᾽7 
καὶ πατροχτόνοι δι᾽ ἡμᾶς μέλλωσιν οἱ ἄνθρωποι γίνεσθαι. 
Παραδώσει γὰρ, φησὶν, ἀδειρὸς ἀδειφρὸν εἰς θάνατον, 
καὶ πατὴρ τέχγνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γο- 
ψγεῖς, καὶ θανατώσουσιν αὑτούς. Πῶς οὖν οἰλοιποὶ, φησὶ, 

πιστεύσουσιν, ὅταν ἴδωσι δι' ἡμᾶς παῖδας ὑπὸ πατέρων 
ἀναιρουμένους, καὶ ἀδελφοὺς ὑπὸ ἀδελφῶν, χαὶ μιασμά- 
των τὰ πάντα πληρούμενα ; Οὐ γὰρ ὡς [581] δαίμονας 
ἁλάστορας, οὗ γὰρ ᾽5 ὡς ἐναγεῖς χαὶ τῆς οἰχουμένης 

λυμεῶνας ἀπελάσουσιν ἡμᾶς πάντοθεν, αἱμάτων συ- 
Ὑενικῶν τὴν γῇ» πληρουμένην ὁρῶντες χαὶ φόνων τοι- 
ούτων ; Καλήν γε .5 (οὐ γάρ;) τὴν εἰρήνην εἰς τὰς οἰχίας 
εἰσάγοντες δώσομεν, τοσούτων αὐτὰς ἐμπιπλῶντες 
σφαγῶν. Εἰ γὰρ πολλοί τινες ἦμεν, καὶ μὴ δώδεχα εἰ 
γὰρ μὴ ἰδιῶται μηδὲ "5 ἀγράμματοι, ἀλλὰ σοφοὶ χαὶ 
ῥήτορες καὶ δεινοὶ λέγειν " μᾶλλον δὲ εἰ βασιλεῖς αὐτοὶ, 
καὶ σερατόπεδα ἔχοντες, χαὶ χρημάτων περιουσίαν" 
πῶς ἂν ἰσχύσαμεν πεῖσαί τινας, ἐμφυλίους πολέμους 
ἀνάπτοντες, χαὶ ἐμφυλίων δὲ 3᾽ πολλῷ χαλεπωτέρους : 

Κἂν γὰρ τῆς ἡμετέρας σωτηρίας χαταφρονήσωμεν, τίς 
ἡμῖν τῶν ἄλλων πρρσέξει ; ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν τούτων οὔτε 

ἐνενόησαν, οὔτε εἶπον, οὔτε εὐθύνας ἀπήτουν τῶν ἕπι- 

ταγμάτων, ἀλλ᾽ εἶχον καὶ ἐπείθοντο μόνον. Τοῦτο δὲ 
οὗ τῆς αὐτῶν. ἀρετῆς ἦν μόνον, ἀλλὰ χαὶ τῆς τοῦ Διδα- 
ϑχάλου σοφίας. Ὅρα γὰρ πῶς ἑχάστῳ τῶν δεινῶν παρα- 
πυθίαν παρέζευξε " καὶ ἐπὶ ᾽5 τῶν μὴ δεχομένων αὐτοὺς 
ἔλεγεν" Ἀγδχτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόῤῥας 
ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἣ τῇ πόιλει ἐχείνῃ" καὶ ἐνταῦθα 
πάλιν εἰπὼν, ᾿Επὶ ἡγεμόνας καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε, 
ἐπήγαγεν, ὅγεχεν ἐμοῦ, δὶς μαρτύριον αὑτοῖς καὶ τοῖς 

ἔθνεσιν. Οὐ μιχρὰ δὲ αὕτη παράχλῃησις, τὸ χαὶ διὰ τὸν 

Χριστὸν ταῦτα πάσχειν, καὶ εἰς ἔλεγχον ἐχείνων. ᾿() γὰρ 
Θεὸς, χἂν μηδεὶς προσέχῃ, τὰ αὐτοῦ πανταχοῦ φαίνεται 

15 γάρ οἵη. Ε. 
χτόνοι οἵη. Β. Ε. "3 οὐ γάρ] οὐχ ΕΔ. 
γάρ ἔλειλ. οὐ γάρ οπι. ϑαν. ἥαπομε ἰρίίμτ ρασέπι ἴα 
εἰρήνην... πάνυ γε οηι. Β. οὐ] οἱ (5,6) ἐοττ. 4. Β. οὔπω 

Ρ. ὅ10 Α. 
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οοἀἀ. 57 ἀναστήσονται Εδι. 38 πάλιν] δὲ πάλιν Εἂά, 
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ποιῶν. Ταῦτα δὲ αὐτοὺς παρεχάλε'!, οὐχ ἐπειδὴ τῆς 
ἑτέρων ἐπεθύμουν. τιμωρίας, ἀλλ᾽ ἵνα θαῤῥεῖν ἔχωσιν ᾽", 
ὅτι πανταχοῦ αὑτὸν ἕξουσι συμπαρόντᾳ, τὸν χαὶ προ- 
εἰπόντα χαὶ προειδότα ν" ταῦτα, χαὶ ὅτι οὐχιὡς πονηροὶ 

χαὶ λυμεῶνες ταῦτα πείσονται. Μετὰ δὲ τούτων οὗ 
μικρὰν χαὶ ἑτέραν προστίθησιν 35 αὐτοῖς παράχλησιν, 
λέγων’ “Ὅταν δὲ παραδώσουσιν 3" ὑμᾶς, μὴ μερι- 
μνγήσητε πῶς ἣ τί 1αλήσετε’ δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν 
ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί 1αλήσετε. Οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ 
λαιοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα. τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τὸ 
"λαλοῦν ὃν ὑμῖν. Ἵνα γὰρ μὴ λέγωσι, Πῶς πεῖσαι 
δυνησόμεθα, τοιούτων γινομένων πραγμάτων ; χαὶ περὶ 
τῆς ἀπολογίας χελεύει θαῤῥεῖν. Καὶ ἀλλαχοῦ μέν φησιν" 
᾿γὼ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν" ἐνταῦθα δὲ, Τὸ 
Πνεῦμα τοῦ Πατρὸς ὑμῶν ἐσιτι.τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν, 
εἰς τὸ τῶν προφητῶν αὐτοὺς ἀνάγων ἀξίωμα. Διὰ τοῦτο, 

ὅτε εἶπε τὴν δύναμιν τὴν δεδομένην, τότε χαὶ τὰ δεινὰ 
ἐπήγαγε, τοὺς φόνους χαὶ τὰς σφαγάς. Παραδώσει γὰρ 
ἀδε.λ:»ὸς ἀδειϊερὸν, φησὶν, εἰς θάγατον, καὶ πατὴρ 
τέχγον, χαὶ ἐπαγαστήσογνται 3 τέχγα ἐπὶ γονεῖς, 

χαὶ θανατώσουσιν αὐτούς. Καὶ οὐδὲ ἐνταῦθα ἔστη, 
ἀλλὰ χαὶ τὸ πολὰ φριχωδέστερον προσέθηχε, χαὶ πέτραν 
ἱχανὸν διασαλεῦσαι, ὅτι Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 
πάντων. Καὶ ἐνταῦθα πάλιν "" ἐπὶ θύραις ἣ παράχλησις" 
Διὰ τὸ ὄνομά μου γὰρ, φησὶ, ταῦτα πείσεσθε. Καὶ μετὰ 
τούτου πάλιν ἕτερον’ Ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος 
σωθήσεται. [582] Ταῦτα δὲ χαὶ ἄλλως ἱχανὰ ἣν ἀνορ- 
θῶσαι αὐτῶν τὰ φρονήματα, εἴγε τοσαύτη τοῦ χηρύγμα- 
τος ἔμελλεν ἀνάπτεσθαι δύναμις 35, ὡς φύσιν ἀτιμάζεσθαι, 
χαὶ συγγένειαν ἐχδάλλεσθαι, χαὶ προτιμᾶσθαι πάγτων 
τὸν λόγον, χατὰ χράτος πάντα ἐλαύνοντᾳ. Εἰ γὰρ φύ- 

σεως τυραννὶς οὐχ ἰσχύει πρὸς τὰ λεγόμενα ἀντιστῆναι, 
ἀλλὰ διαλύεται χαὶ χαταπατεῖται, τί ἕτερον ὑμῶν περι- 
γενέσθαι δυνήσεται ; Οὐ μὴν, ἐπειδὴ ταῦτα ἔσται, ἐν ἀδείᾳ 
ὑμῶν ἔσται ὁ βίος, ἀλλὰ χαὶ χοινοὺς ἕξετε πολεμίους 

χαὶ ἐχθροὺς τοὺς τὴν οἰχουμένην οἰχοῦντας. 
δ΄. Ποῦ νῦν Βλάτων ; ποῦ Πυθαγόρας ; ποῦ τῶν Στωΐϊ- 

χῶν ὁ ὁρμαθός ; Καὶ γὰρ πολλῆς ἀπολαύσας ἐχεῖνος 
τιμῆς, οὕτως ἠλέγχετο, ὡς χαὶ ἀπεμποληθῆναι, χαὶ 
μηδὲν ὧν ἐδούλετο χατορθῶσαι, οὐδὲ ἐφ᾽ ἑνὸς "' τυράν- 
νου ᾿ ἀλλὰ καὶ 3" τοὺς μαθητὰς προδοὺς, ἐλεεινῶς τὸν βίον 
χατέλυσε. Καὶ τὰ Κυνιχὰ χαθάρματα ὥσπερ ὄναρ 
χαὶ σχιὰ 35. πάντες παρῆλθον. Καίτοιγε οὐδέποτε τοιοῦ- 
τὸν οὐδὲν ἐχείνοις 5" συνέπεσεν, ἀλλὰ χαὶ λαμπροὶ διὰ 

τὴν φιλοσοφίαν τὴν ἔξωθεν εἶναι ἐδόχουν, καὶ τὰς ἐπι- 
στολὰς ἀνέθεσαν δημοσίᾳ ᾿Αθηναῖοι τὰς Πλάτωνος παρὰ 
Δίωνος πεμφθείσας, χαὶ ἐν ἀνέσει τὸν πάντα διῆγον 
χρόνον, χαὶ χρήμασιν ἐπλούτουν οὐχ ὀλίγοις. Οὕτω 
γοῦν ὁ μὲν ᾿Αρίστιππος πόρνας ἡγόραζε πολυτελεῖς " ὁ 
δὲ διαθήῆχας ἔγραφεν, οὐ τὸν τυχόντα χλῆρον χαταλ!μ.- 
πάνων" ὁ δὲ, τῶν μαθητῶν, γεφυρωσάντων ἑαυτοὺς, 

ἄνωθεν ἐδάδιζε" τὸν δὲ Σινωπέα φασὶ χαὶ δημοσίᾳ 
ἀτχημονεῖν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς. Ταῦτα γὰρ αὐτῶν τὰ σεμνά. 
᾿Αλλ᾽ οὐδὲν τοιοῦτον. ἐνταῦθα, ἀλλ᾽ ἐπιτεταμένη σωφρο- 
σύνη χαὶ χοσμιότης ἡκριδωμένη, χαὶ πόλεμος πρὸς τὴν 
οἰχουμένην ἅπασαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας χαὶ τῆς εὖσ:- 

11 καὶ παιδοχτόνοι οπ). Α. Ε΄. 66. χαὶ πατρο- 
.) Καλήν γε, οὐ γάρ: τὴν εἰρήνην] ϑίο Ε΄. πη} ἰλπλθη αἰδιϊ ποιΐοπα ροϑὶ 
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6 Α"}|] παραδώσωσιν. Μρχ ποῦ λαλήσετε εἰ λαλήσητε ἤυοίναηί 

3: δέ υηι. Ε. 3» ἐπ δ: μέν ἔ.. 
Ρ. ἄγη). (Οἵ, 

.Ὦ.Ε. καὶ 
85 χαί ἀς65 ἰῃ σοἀ. ριον Ε. ἀλλὰ χοὶ] 

δέ ΒΔ. δάν, [πιοῖΡΡ. 2 σχιάν Α. Ε΄. πάντες παρῆλθον] 51. οο14, οἱ ΔΈΓΘΒ. υἷπὸ πάντες θο81, 3) ἐν ἐκείνοις ἔμ, 



990 

Οξίας, χαὶ τὸ καθ᾽ ἐχάστην σφάττεσθαι τὴν ἡμέραν, χαὶ 
μετὰ ταῦτα τὰ δ λαμπρὰ τοόπαια. ᾿Αλλ᾽ εἰσί τινες, 
φησὶ, χαὶ στρατηγιχοὶ 55 παρ᾽ αὐτοῖς, οἷον ὁ Θεμιστο- 
χλῆς, ὁ Περιχλῆς. ᾿Αλλὰ χαὶ ταῦτα παίδων ἀθύρματα 
πρὸς τὰ τῶν ἁλιέων. Τί γὰρ ἂν ἔχοις εἰπεῖν; Ὅτι τοὺς 

᾿Αθηναίους ἔπεισεν ἐπιόῆναι τῶν πλοίων, τοῦ Ξέρξον 
χατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐλαύνοντος : Ἐνταῦθα δὲ οὐ Ξέρξου 
ἐλαύνοντος, ἀλλὰ τοῦ διαδόλου μετὰ τῆς οἰχουμένης 
ἁπάσης καὶ τῶν ἀπείρων δαιμόνων χατὰ τῶν δώδεχα 
τούτων ἐπιόντων 37, οὐχ ἐν ἑνὶ καιρῷ, ἀλλὰ διὰ παντὸς 
τοῦ βίου, περιεγένοντο χαὶ ἐχράτησαν᾽ χαὶ τὸ δὴ θαυ- 
μαστὸν, οὐχ ἀνελάντες τοὺς ἐναντίους, ἀλλὰ μεταθαλόν- 

πες καὶ μεταῤῥυθμίσαντες. Τοῦτο γὰρ μάλιστα δεῖ παν- 
ταχοῦ παρατηρεῖν, ὅτι οὐχ ἀνεῖλον, οὐδὲ ἢφάνισαν τοὺς 
ἐπιδουλεύοντας αὑτοῖς, ἀλλὰ δαιμόνων λαθόντες ἴσους, 
ἀγγέλων ἐποίησαν ἐφαμίλλους, τὴν μὲν ἀνθρωπίνην 
φύσιν τῆς πονηρᾶς ταύτης ἐλευθερώσαντες τυραννίδος, 
“οὺς δὲ ἀλιτηρίους ἐχείνους καὶ πάντα δ᾽ συνταράτταντας 
δαίμονας ἐκ μέσων ἀγορῶν χαὶ οἰκιῶν, μᾶλλον δὲ χαὶ 
αὑτῆς ἀπελάσαντες τῆς ἐρημίας. Καὶ μαρτυροῦσιν οἱ 
τῶν μοναχῶν χορόὶ, οὺς χατεφύτευσαν πανταχοῦ, οὐ 
τὴν οἰκαυμένην [585] μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀοίχητον ἐχ- 
χαθάραντες. Καὶ τὸ δὴ θαυμαστότερον, ὅτι οὐχ ἐχ πα- 
ρατάξεως ἴσης ταῦτα ἐποίουν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ πάσχειν καχῶς 
πάντα ἤνυον. Καὶ γὰρ εἶχον αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ, δώδεκα 
ἀνθρώπους ἰδιώτας, δεσμεύοντες, μαστίξζοντες, περι- 
άγοντες "", καὶ οὐκ ἴσχυον ἐπιστομίσαι" ἀλλ᾽ ὥσπερ τὴν 
ἀχτῖνα δῆσαι ἀδύνατον, οὕτω χαὶ τὴν γλῶτταν ἐχεί- 
νων Ν᾽, Τὸ δὲ αἴτιον "", οὐχ αὐτοὶ ἧσαν οἱ λαλοῦντες, ἀλλ᾽ 
ἡ τοῦ Πνεύματος δύναμις. Οὕτω γοῦν καὶ ὁ Παῦλος 

ἐνίχησε τοὺς περὶ ᾿Αγρίππαν, καὶ τὸν χαχίᾳ νιχήσαντα 
πάντας ἀνθρώπους Νέρωνα. Ὃ γὰρ Κύριός μοι παρ- 

στη, φησὶ, καὶ ἐνεδυγάμωσέ με, καὶ ἐῤῥύσατό μὲ 
ἐκ στόματος «“έογτος. Σὺ δὲ καὶ αὐτοὺς θαύμαζε, πῶς 
ἀχούσαντες, Μὴ μεριμνήσητε, ταὶ ἐπίστευσαν χαὶ 
χατεδέξαντο, χαὶ οὐδὲν αὐτοὺς τῶν φοδερῶν ἐξέπληξεν. 
Εἰ δὲ λέγοις, ὅτι ἱχανὴν αὐτοῖς δέδωχε παράχλησιν τῷ 
εἰπιϊν, ὅτι Τὸ Πνεῦμα τοῦ Πατρὸς ὑμῶν ἔσται τὸ 
λαλοῦν" καὶ διὰ γοῦτο μάλιστα ἐχπλήττομαι αὐτοὺς, 
ὃτ' οὐχ ἀμφέβδαλον "", οὐδὲ ἐζήτησαν ἀπαλλαγὴν τῶν 
δεινῶν" χαὶ ταῦτα, οὐ δύο, οὐ ") τρία ἔτη μέλλοντες 
ταῦτα πάσχειν, ἀλλὰ παρὰ πάντα τὸν βίον. Τὸ γὰρ 
εἰπεῖν, Ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται, 
τοῦτό ἔστιν αἰνιττομένου. Βούλεται Ὑχρ μὴ τὰ 5" παρ᾽ 
αὐτοῦ μόνον εἰσφέρεσθαι, ἀλλὰ καὶ παρ᾽ αὐτῶν γίνεσθαι 
τὰ κατορθώματα. Σχόπει γοῦν ἄνωθεν πῶς τὰ μὲν 
αὐτοῦ, τὰ δὲ τῶν μαθητῶν γίνεται, Τὸ μὲν γὰρ σημεῖα 
ποιεῖν, αὐτοῦ τὸ ὃὲ μὴ χτήσασθαι μηδὲν, ἐχείνων. 
Πάλιν, τὸ τὰς οἰχίας ἀνοῖξαι πάσας, τῆς ἄνωθεν χάρι- 
τος τὸ δὲ μηδὲν πλέον τῆς χρείας ἀπαιτῆσαι, τῆς αὖ- 
τῶν φιλοσοφίας" Ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ 
αὑτοῦ. Τὸ τὴν εἰρήνην χαρίσασθαι, τῆς τοῦ Θεοῦ δω- 
υξᾶς " τὸ " τοὺς ἀξίους ἐπιζητεῖν, χαὶ μὴ πρὸς πάντας 
ἁπλῶς εἰσιέναι, τῆς αὐτῶν ἐγχρατείας. Πάλιν, τὸ κολά- 
ζειν τοὺς μὴ δεχομένους αὑτοὺς, αὐτοῦ" τὸ δὲ μετ᾽ ἐπι- 
εἰχείας ἀναχωρεῖν ἔχ τούτων, μὴ λοιδορουμένους, μηδὲ 
ὑδρίξζοντας, τῆς τῶν ἀποστόλων πραότητος. Τὸ δοῦναι 
Πνεῦμα, καὶ μὴ ποιῆσαι μεριμνᾷν, τοῦ πέμποντος ἦν" 
τὸ δὲ ὡς πρόθατα γίνεσθαι καὶ περιστερὰς, καὶ φέρειν 
πάντα γενναίως, τῆς τούτων εὐτονίας χαὶ συνέσεως. Τὸ 
μισεῖσθαι, καὶ τὸ" μὴ χατακίπτειν, χαὶ τὸ ὑπομένειν, αὐ- 
τῶν" τὸ ὑπομείναντας σῶσαι, τοῦ πέμποντος. Διὸ χαὶ 
ἔλεγεν" Ὃ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 

86 κά οπι. Β. τὰ τρόπαια τὰ λαμπρά Ἑάά. 
« ἴσο. πάντα. » 
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ε΄. Ἐπειδὴ γὰρ εἰώθασιν οἱ πολλοὶ, ἐν μὲν τοῖς 
προοιμίοις εἶναι σφοδροὶ, μετὰ δὲ ταῦτα ἐχλύεσθαι, διὰ 
τοῦτό φησιν, ὅτι Τὸ 57 τέλος ἐπιζητῶ. Τί γὰρ ὄφελος 
σπερμάτων, παρὰ μὲν τὴν ἀρχὴν ἀνθούντων, μιχρὸν δὲ 
ὕστερον μαραινομένων; Διὰ τοῦτο διαρχῇ τὴν ὑπομονὴν 
παρ᾽ αὐτῶν ἀπαιτεῖ. Ἵνα γὰρ μή τις λέγῃ, ὅτι τὸ πᾶν 
αὐτὸς ἐποίησε, καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν, τοιούτους ἔχείνους 
γενέσθσι οὐδὲν πάσχοντας φορτιχὸν, διὰ τοῦτό φησιν 
αὑτοῖς, ὅτι Καὶ «ἧς ὑπομονῆῇς ὑμῶν χρεία. Κἂν γὰρ 
[284] τῶν πρώτων ἑξαρπάσω κινδύνων, ἑτέροις χαλε- 
πωτέροις τηρῶ, χαὶ μετ᾽ ἐχείνους πάλιν ἕτεροι διαδέξον- 
ται χαὶ οὐ στήσεσθε ἐπιδουλευόμενοι, ἕως ἂν ἐμπνέητε. 
Τοῦτο γὰρ ἡνίξατο εἰπών Ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέ.λος, 
οὗτος σωθήσεται. Δ'ὰ δὴ τοῦτο χαὶ εἰπὼν, Μὴ μερι- 
μνρήσητε, τί 1ὰ.1ήσητε, ἀλλαχοῦ φησιν" “Ἕτοιμοε γί- 
ψεσθα πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς .16- 
7οὸν περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος. Ὅταν μὲν γὰρ μεταξὺ 
φίλων ὁ ἀγὼν ἧ, χελεύει καὶ ἡμᾶς μεριμνᾷν" ὅταν δὲ 
διχαστήριον φοδερὸν, χαὶ δῆμοι μαινόμενοι, χαὶ φόδος 
πόνποθεν, τὴν παρ᾽ αὐτοῦ παρέχει ῥοπὴν, ὥστε θαῤῥῖ;- 
σαι χαὶ φθέγξασθαι, χαὶ μὴ καταπλαγῆναι, μηδὲ προ- 
δοῦναι τὰ δίχαια. Καὶ γὰρ " πολὺ μέγα ἧν, ἄνθρωπον 
περὶ λίμνας ᾿ἢσχολημένον χαὶ δέρματα χαὶ τελωνείαν, 
τυράννων χαθημένων, χαὶ σατραπῶν παρεστηχότων χαὶ 
δορυφόρων, χαὶ τῶν ξιφῶν γεγυμνωμένων, καὶ πάντων 
μετ᾽ ἐχείνων ἑστώτων, εἰσελθόντα μόνον, δεδεμένον, χάτω 
χύπτοντα, δυνηθῆναι διᾶραι στόμα. Καὶ γὰρ οὐδὲ λόγον, 
οὐδὲ ἀπολογίας αὐτοῖς μετεδίδοσαν τῶν δογμάτων ἕνεχεν, 
ἀλλ᾽ ὡς χοινοὺς τῆς οἰχουμένης λυμεῶνας, οὕτως ἀπο- 
φτυμπανίζειν ἐπεχείρουν. Οἱ γὰρ τὴν οἰκουμένην, φησὶν͵ 
ἀναστατώσαντες, οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισι" χαὶ πάλιν, 
Ἑναντία τοῖς Καίσαρος δόγμασι πρεσδεύουσι, 16. 
γοντες εἶναι βασιλέα Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. καὶ πανταχοῦ 
τὰ διχαστήρια προχατείληπτο ταῖς τοιαύταις ὑπονοίαις, 
καὶ πολλῆς ἔδει δ τῆς ἄνωθεν ῥοπῆς εἰς τὸ ἀμφότερα 
δεῖξαι, καὶ τὸ δόγμα ἀληθὲς ὄν, ὅπερ ἐπρέσδευνον, χαὶ 
ὅτι οὐ λυμαίνονται τοῖς χοινοῖς νόμοις, χαὶ μήτε δ σπου- 
δάζοντας εἰπεῖν περὶ τοῦ δόγματος, ἐμπεσεῖν εἷς ὑπό- 
γοιαν τῆς τῶν νόμων ἀνατροπῆς, μηδ᾽ αὖ πάλιν σπου- 
δάζοντας δεῖξαι, ὅτι οὐχ ἀνατρέπουσι τὴν χοινὴν ττολι - 
τείαν, διαφθεῖραι τὴν τῶν δογμάτων ἀχρίδειαν᾽ ἅπερ 
ἅπαντα ὄψει χαὶ παρὰ Πέτρῳ, χαὶ παρὰ Παύλῳ, καὶ 
παρὰ τοῖς πολλοῖς ἅπασι μετὰ τῆς πρεπούσης συνέσεως 
χατωρθωμένα. Καὶ γὰρ ὡς στασιασταὶ χαὶ νεωτεροποιοὶ 
χαὶ χαινοτόμοι πανταχοῦ τῆς οἰχουμένης ἐνεχαλοῦντο" 
ἀλλ᾽ ὅμως χαὶ ταύτην ἀπεχρούταντο τὴν ὑπόνοιαν, καὶ 
«ὴν ἐναντίαν ἑαυτοῖς περιέθηχαν, ὡς σωτῆρες καὶ χηδε- 
μόνες χαὶ εὐεργέται παρὰ πᾶσιν ἀναχηρυττόμενοι. 
Ταῦτα δὲ πάντα διὰ τῆς πολλῆς χατώρθουν ὑπομονῆς. 
Διὸ χαὶ Παῦλος ἔλεγε Καθ᾿ ἡμέραν ἀποθνήσκω" χαὶ 
μέχρι τέλους κινδυνεύων διέμενε δ᾽. 5 Τίνος οὖν ἂν εἴη- 
μεν ἄξιοι, τοσαῦτα ἔχοντες ὑποδείγματα, χαὶ ἐν εἰρήνη 
μαλαχιζόμενοι χαὶ χαταπίπτοντες ; Οὐδενὸς γοῦν πολε - 
μοῦντος σφαττόμεθα, οὐδενὸς διώχοντος ἐχλυόμεθα" ἐν 
εἰρήνῃ σωθῆναι χελευόμεθα, χαὶ οὐδὲ τοῦτο δυνάμεθα. 
Κἀχεῖνοι μὲν, τῆς οἰχουμένης χαιομένης, χαὶ χατὰ τὴν 
γῆν ἅπασαν τῆς πυρᾶς ἀναπτομένης, εἰσιόντες ἔνδοθεν, 
ἐχ μέσης ἥρπαζον τῆς φλογὸς τοὺς ἐμπιπραμένους- σὺ 
δὲ οὐδὲ σαυτὸν διατηρῆσαι δύνασαι. Τίς οὖν ἡμῖν ἔσται 
καῤῥησία ; ποία συγγνώμη ; Οὐ μάστιγες, οὐ δεσμωτή- 
ρια, οὐκ ἄρχοντες, οὐ συναγωγαὶ, οὐχ ἄλλο τι τῶν 
τοιούτων ἐπίχειται, ἀλλὰ χαὶ τοὐναντίον ἅπαν, ἡμεῖς 
χομεν καὶ χρατοῦμεν. Καὶ γὰρ 1589] βασιλεῖς εὐὑσεδεΐς, 

81 ἐπιόντος Β. ἢ. 38 πάντας ΒΔΑ. 
39 δέροντες, δεσμ. 
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4 ΗΠΘΙΚΟΝ. Περὶ τοῦ δεῖν ὑπομ 

πει ατιῦν, ἀποσχοποῦντας εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ μαχαρίου 6. Α. 



οθὅ 

τἰοῖοβ. γογύπι μας ρυδγογυμ ἱπθριὶ ἰυἀΐ δυι,, δὶ οὐ 

ρἰβοδίογυπ φοϑεδ σοπεραγθπίυγ. Ουϊὰ δηΐαι ἀ6 ΤΙ6- 
τηϊδίοοία ἀϊχονὶ5 7 Οὐοά ΑἸ Θηϊδηϑίυ8 υἱ ἢᾶνθ5 ὁ0η- 

διδπάδγοηϊ βαδϑορῖ, οὐπὶ Χεῦχος Ογιβοὶδπὶ Β6.1Ο ἰτη- 

Ροίαγοι ἢ Ηΐς ρόγγὸ πο Χθγχθ ἱπιροίοπιθ, 564 ἀϊάθη]ο 
οιπὶ οΥδα ἰοὶο οἱ {ἰπγῦα ἀςφριηοηυπὶ ἰβηυΠΊΟΓἃ ΠΟὨΐΓΆ 

ἀυοάοοίπι ᾿Π105 ἰγγύθι!θ; ποη ΒΓΟνΐ ἰΘΠΊΡΟΓΘ,, 564 ΡῈ Σ 
ἰοίυπὶ νἱϊα βραιίαηι υἱοθγυαὶ }}}} οἱ δυρογαάγυοὶ : φυού- 

αὐ τηΐγαπι οϑῖ, Ποη Ο 5818 ποδί δι.5, 56 ἃ πλι2{8 εἴ 

οοηνογβίβ. ΠΠυὰ οηΐπη τηλχὶπιθ υὐδΐ4ι6 Οὐϑογνδηάιιπὶ 

εβδί, ἶρθ05 ποὸ οὐοί 8566 π66 ἀδἰανῖββ6 ἰπϑι ἀϊδίογεϑ 

δυοβ, 564 οὐχ 1108 ἀφ πηοηΐυ8 ρᾶγο5 οαρίϑδοπί,, δῃ- 

κε} 5 ἀ’40.8168 [6οἾ586, Π ΠΠΔΠΔ πὶ παίυγδηὶ 8. ἱπηργοῦᾶ 
ἰγγϑιηηΐ 6 ΠΙθαγᾶηι65, [1105 δυίΐαθπι βοοἰαϑίοβ ἀ:ΒΠΊΟη68, 

αὶ οπιηΐᾷ οοηυγΡαθαηὶ, ἃ πιθαΐο (ογο οἱ ἃ ἀοπιῖ"υ5, 

ἰιηο οἰΐδπὶ ἃ ἀφθϑογίο οχρυΐογυηι. Ταϑι Ποληίυν ἰΠΠυὰ 
οἰιοῦγὶ πιοηδοδβογιη, 4πϊ πθίχυὸ Ραηίαι δυηὶ, οἱ πΠοἢ 

τηοάο ᾿αὐ αιᾶπι ἰοΓιἍπι, 868 οἱ ποὴ Ὠαδ] Διδιη ΟΧρυϊ- 
ξυγυηϊ. Ουοάχυς πλὶγΑ 15 6δῖ, θη ἰπϑιγυοίδ δοῖ8 

Βος [λεϊουαηὶ, 564 τηα]6 ΒαὈἰὶ ἐπι ρ] ουαπὶ οπηηΐα. Π4- 
θοθαηΐ οηἰπι ἴῃ πιδάϊο ροϑἰι085 1}105 ἱππια: ΘΟ0Π 101} 

Υἷγοβ, 4005 ᾿ἰφαθαηί, νογθαγαθαηὶ, οἰγουπμαρουδηί, πΘῸ 

Ῥοϊογϑηὶ Θογυπὶ ογὰ οἰδυάσγα : 86ἀ βίουί τδάϊαπι 5018 

νἰποῖγα ποπ]Ὸ ροϊοϑῖ,, 5[6 ποι} ροίδθγδηι ᾿ρβογυπὶ [πη - 
ξύληι 4ΠΠ|ᾳᾶγο. Ου͵υ5 Γαΐ οαυδ8 δγαὶ., ποη 1} φυϊάθαι 

αυΐ Ἰοφυουαηίυν, βεὰ ϑρίγιιιι8 νἱγίυβ. δ: 9 ἱφίίυγ οἱ 
Ῥδυΐυβ νἱοῖϊ Δαγίρραπι, οἱ αυΐ 5οδίθγα νἱηοοῦαιὶ μοηλ- 
68 θ0Π1η68 ΝοΓγόπθηι : δοηιπμα ἐπῖηι πιδιὲ αὐ ἐμ}, ἰῃ- 

αὐἷι, εἰ σοπ[ογίαυϊξ τπθ, εἰ ἐγμὶξ δ 46 ογέ ἰεοπῖδ 

(8. Τίπι. 4. 11). Τιν νεγὸ πιίγαγθ, φιιοπιοάο δυάίθηίθ8, 
Νοίδι6 «εοἰοϊ ὁ6ε6, οἱ οτοά ἰογυηὶ, οἱ οδίοι ρα Γαγυηΐὶ, 

Βἰπίϊψαθ 6χ ἰογ  ΒΠΠθ5 (ΟΓΓΟΓΘΩΊ ἱρδὶ8 ἱπουδεὶῖ. Θυοά 

εἷ ἀΐοα5,, ἰάοποδπι ἰρ518 οοηδοϊδιίοπεμι ἀθάΐ556 ΟἸγὶ-- 

δίυπι οὑπὶ ἀἰκίι, 5. ρ γι Ραίγὶς υεειτὶ οτὶ! φμὶ ἰογμοίε : 

οἱ ἰάοο πιαχΐπιδ βϑίυροο, ηυοά πες ἀυδίίανονίπί,, η66 

Ἰογαγὶ ἃ πιὰ γοραγογίηϊ : οἱ Ὦ56, πο ἀυοθυδ, γεὶ 

«τἴπ 8 ΔΠηΪ5 ἰδὶδ ρϑϑϑυγί, 5θὰ ρεγ ἰοἰδπὶ νἱίαπ). ᾿ἰϊυά. 

οπΐτῃ ἀϊοίαπι, Ομὶ αμίοπι ρεγξευεταυετὶ! μδηγμ6 ἱπ βπέηι, 

ἐς εαἰνις οτἰ., ἕος δυδϊπάϊοοϊ. αἱ οηἷπι θδυ5 ΠΟἢ 

808 ἰΔηίυπι ορ6, δεὰ ἰρβογυπὶ ργοροϑίιο ορθγὰ ὈΟηΔ 
ἢετί. Ῥογροιάο ἰίδαυα ἴῃ δυρογίουίθιιβ, φυοπιοάο 8118 

Ὀεΐ, αἰΐα ἀϊδεὶρυ!ογπι εἰηὶ, ΝᾺΠ) βἰβῃδ ίδοογα, {ΠῚ 8 
δύ; ἡἰ}} ροεξϑίμεγο, ἀϊδοϊριίοταπι. Βυγϑυπι,, ἀοπίο8 
ΟΠΠ68 Δροτγα, δΌρογη:Β ρΓΑιΐδ8 δδῖ; ἢ} ργαῖον η6- 

οοοβαγία ροίογο, ἀἰδεὶρυίογυμη Ῥ ἢ] Ο5Ορ 8 ; ϑίσπιι ἐεἰ 

ἐπΐωε ορετατῖι πιογοοαε ἐια. Ῥασαπὶ ἀάγα,, Ὠδὶ ἀοηυπὶ 
δ6ι; ἀΐψηιοβ φυῶγεγα, πᾶς 0Π1Π68 ἰηἀϊδογὶ πεἰπαίιη 8 - 
ἶγα, ἰρβογαπι (απιρογδηιΐα 658ι. 1ΠΠ05 ΄υΐ ἀϊδοίρυ]05 ἤθη 

τοοὶρίυηϊ υἱεϊβεὶ, Ὠεὶ 651 : οὐπὶ πιοάοϑίϊα ἀἰδοδάδγο, 

ΒΌ1|Ο ᾿π]δοῖο ργοῦτο, ν6] σοη!απη16}18, ΔρΟΒΙ(ΟΙ 0:5 τηΔη- 

«ὐοτπ αἴ η}5. ϑρί γι ἀγα, οἱ 50} 6 τη 8 ΠἸ ΠΊΘΓΟ, 

πη 6 η11}5 οΓδί : Οὐδ οἱ οΟἰπ1} 28 [π||Γἱ, οἱ Οπιηὶδ 

(ογεϊ 6 ἴΌγΤα, δι] ΠΙογυπὶ σοηδίδηι(.4π| οἱ ργυἀΘη ἰΔΠ| 
ρεγιίίποραι. Θάϊο ἰναϊνεστί, πδὸ διΐπιο οοποίάεγο, 868 
ΡΟΓΒΟΥΘΓΑΓΟ, ἰρϑοῦυπὶ ογδἐ; ῬΟΥΘΟΥΘΓΔΠΙ68 84 ]ν08 [ἃ- 

εὐγο, το ἰδη5. Ἰ460 εἰἰσευλι, ()κὲ αμίθηι ρέτϑευοτανετγὶϊ 

π6ηι6 ἐπ βπέπι, ἠἷο δοίσιις ΟΥΙ!. 

ὅ. Νοι [ἐγυον [ρὶ ἰυμα, 864 μεγεευεγαπίῖα ργοάθδί.--- 
ΝΑΙῺ αὐυἱὰ δοίϑηϊ πιυὶϊι] ἰΠἰΠ|0 ἔσγνοπιο5 6556, ροπίθ8 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΖΦΌΝ ΠΟΥ. ΧΧΧΙΙ, ἃ). ΧΧΧΙΥ. δ9, 

Υ6ΓῸ Γοδυϊνὶ ἃς ἀο) οὶ, ἰθ60 αἰϊ, ΕΓ 6 ἢ αιἴπθρο. ()νια 

οηΐπη Ορυ8 οδὲ δϑιηϊ θυ ἰμέ(ο Βονί ἐς, ὑγονὶ δαίθηι 
Ροϑίεδ Δγοδοθηιίθυ8  ἰά60 ρογβδυεγηηίειη δὖ μ8ὶ8 ρᾶ- 
ιἰοιεἶαπι οχίεἶ!. Να φυΐβ δια ἀἰθαγοὶ., δὺ 'ρ50 ἰοίυ!ῃ 

[λοιπὴ ἐ556., "Πα 06 πη ΡῸ πὶ 6556, (1105 (1856 [ἢ 05-, 
4υὶϊ "}}}}} ομογοϑὶ ρϑϑϑὶ δἰ, ἰοἶγοο ἀἰοὶ! {Π|5, Ῥαιοα- 

ι)8 ν0}}}8 Ορυδ 6ϑι. Εἰἰλιη δὶ οηΐῃ ν05 ἃ ργίυγι 8. ρ6- 

τίου 5 ὁ, σγανίου  θι}8 νῸ5 ΓΘΒΟΓΥΟ, {065 οἰΐδη} ἢ 

4|}}8 ὀχεϊρίοηϊυῦ : πος ἢπ}5 ΟΥΙ ὁ ἰῃ5ἰἀΐαγιιπὶ ὑφῆμ6 8μ] 
Οχιγο πη ἰδ] υη. ΠΟΟ Θεΐπ δ ἰοανῖ, οαμη αἰχὲ : 

ἢιιὲ αμίοπι ρεγεουθγαυοτγὶς τδημ6 ἐμ βηθηι, πἰς ξαίυμα ετὶ!. 

Ι06ο φαΐ ἀΐείί, Ν εοἰἰἰοϊὶ εἰ φωϊά ἰοφμαηπηὶϊ, αἸιυὶ 
αἷϊ : Ῥατγαιὶ ἐεἰοίδ αὐ γεδροπάθηάμηι οπιπὶ ρείοπιὶ α το- 

ὑἱς ταιϊοπόπι (6 806 υεείγα (1. Ῥεῖν. ὅ. 15}. Νδπη ομπὶ 
Ρυξη Δ ἴῃ Γ ϑιηΐοο8 ὁδὶ, Π08 διδοῖ 50} ΠἸΟἰ ΟΣ 6586 ; οιγμὰ 
ἃ 6η} ἰγί θυ], [ἀΓοη 65 ρορι]ΐ, {πλοῦ ὑπάΐᾳια, δυλιμ. 

Ῥγαρεῖ φναίίδαι, υἱ ἢ ἀἰδη 6 Γ ἰοαυδληλιγ, Π6Ο (ΘΓΓΘΆΠΔΌΡ, 
γεὶ }ιδι1 τὼ ργοάμλη8. ᾿65. μἱ]υθ πιλρηδ, νυἱγι. 

Οἶγοῶ δίϑθῃηα γαγβαγὶ 80] υπη., οἶγοὰ 6168. αἱ τοϊονὶ 

ΓΘ ΏϑΔΩι, δοθἶθυ8 ΕΥγαμηἶβ, οἱ δαιγαρὶβ δά βιδηι γι 
οἱ 58810}}}|08., δίγίοιἷ8. φἰδα 1158., δβϑἰϑιθηιθυδαυς 4}}}5 

Ομ ἑι15 οὐπλ 1118, βοΐ ἰμθτθδϑιιπι, ᾿ἰμαίυμα.,, ργοιθ 
ολρί!6, ροϊυΐ556 γα] 05 δρογίγὸ. Εἰ θη η ἀοοίγίηα: δ: 
ελυ98 Π6 ἀο[οιδβίοηϊ αυϊάοπ) Ἰοου ἀδθδηι, βο ἰρϑ05 

4υλ5ϊ ΘΟΠηπΠ 685 ΟΥΪ8 ΘΟΓΓυριοχοῦ ΤΟγιθιἰ5 ἀορυία- 
θαηϊ. Νυη6 (μὲ ογδεπι ἰέγταγίμι μοτίμτϑαηί, ἠὶ ἐμπί, ἰῃ- 
αυἱῖ, εἰ κίς αὐἀδμπί : οἱ τυγδυδ, Αάνεγειδ οαϊεία ('αεατὶδ. 

βὲ ργααΐεσαη!, ἀξεπίες (ἠτιδίμπι .] ὀδιμη, 6666 τέφρηι (Αοἰ. 
11. 6. 2. υθίαιια ιτἰθυπαὶια Ὠυαφιηοάϊ. ορίἱομίθις 
ΡΙεοσουρϑία ΟΓΔΙΐ,. Οἱ 8Χ}}}0 δι βοῦηο τυ Βὰμ 62ε--. 
θδηῖ, υἱὐ ΠΙΟ6 ὈΪΡυΠΙ4υ6 ργΟΡΆγοηϊ, οἱ ἀοζη)δ, ᾳιοά. 
Ργ ἀϊοα θδηϊ, γοΓυπὶ 6556, οἱ Θοαμιηυπῖθυυ Ἰορίθυδ ἠοιι. 
δὐνογϑδγὶ, υἱχ06 ἀμ Ἰοφιδγδηίυν ἀδ ἀορπιδία, ἢ γἱ6- 
ΤΟΉ(ΌΓ ἰοζ5 ΞΌνΘΥΙΟΓ,, Δ6 Γυγβ8 ἀπ ἀδιῃθηδίγηγα 
ΘΟΠαγοηΐυγ, δ6 ΟΟμΠυηἷΔ δίδίιἃ ποη νἱοίδσα, ἐ0- 

ξιμδιυπι ρυγί δῖ 6 ΠΔ Π6 ΘΟΓΓΟΠΊΡΟΓΘΩΙ : 406: οχηηίδ νἱ- 

ἀεΐθ οἱ ἃ Ῥϑῖγο, οἱ ἃ Ῥδι]ο, οἱ ἃ οϑίουϊε οχηηΐμι8. 

Ῥγυάδηίον Οὐβογναγί οἱ οἴβοί. Εἰθιΐηι αἱ [ἀοιἰο5ὶ οἱ πὸ- 
γδίογοϑδ υθΐπ6 ἰΘγγγάγυπὶ Δροιιϑαυδηΐαν : διἰλῃιδὴ ἰἰλμα. 

δ11 βυβρίοἰοησπι γαρη!θγιηὶ, εἰ οομ Γαγίηπι 5:01 οομοὶ-. 

Ἰϊαγυηὶ,, ητιΔϑὲ βαρυδίογθϑ , ἙΌΓΔΙΟΓΟΘ 80 Ὀοηοῆςὶϊ ἀριμὶ 

Οπηη68 ΘΟ Θ Γαι, ΠΠπ|ς δυΐ6πὶ οπηηΐα΄'6χ ἰμφαηιὶ ραιΐδι,-. 
ιἰὰ Ορεγαθαπίυγ. Οὐδηιοῦγοπὶ ἀΐσεθαὶ ΡΑυ}085 : Ομοιὲ- 
ἀΐε πιοτίον (Ἰ. ον. 15. ὅ1); οἱ πιδαια ἐπ ἤμπδπὶ ἰῃ ρ6΄ 
Του} 5 ραγβονογανὶῖ. ἡυα ἰφίίυν νϑηΐὰ ἀΐχηΐ βυμηυς, 

4ιυἱ ἰοί ἜχθΠΊρ 12 ὨΔθοη 65 Θἰΐᾶπι ἰπ ρᾶ66 ΠΟ] ΠΠ6Γ γἱνὶ- 

ἴη05 80 (6! εἰ πλιιγ ἢ Νοιΐπμ6 σαΐρρο Ὀο πα οοοἰαΐπιιγ,, 
ΠΟΙΪΏ6 ρΕΓΒΘΖΌΘΠΙΘ ἀἰ550 Υ]ΠΈῸΓ : 'ῃ ρᾶ66 541] δα νἱ ὲ- 
ἰδγα ΣῈ ΘΙ ηυΓ οἱ ποαυΐπιυ8. "}}}, ΠΟΘ Π50 οΥΡΘ, οἱ Τοβοροῦ 

ἰοἴληη) ἰοΥγᾶπι ἀγάθηϊα,, ἰη [Πα ΠηπΊδτ ἢΠβ Γαβ8ὶ, δος 4] 
οοΙθυΓΟ ΘΠ 'πά6 ἐχί γα ΒΘ θαπὶ ; [ἃ γΟΓΟ Π6 (αἰ ρβι!ηὶ 
αυΐϊάοπι δογνάγα ροίθβ. θ τα ἰφίταγ 0 5 ογὶὶ Ποία 7 
ᾳυξ νϑιΐα ἢ Νοη νόγθαγα ἱπιπι δ}, ΟῚ ΟΔΓΟΟΓΟΒ, 
ΠΟΙ) Ῥγίποῖρθδ, ΠΟη ϑυηδφοσρ, ποη δ᾽ ἰυὰ αχυϊἀρίαπη 

[νυ] υϑηηοάϊ, 56 ἐοηϊγὰ ργογϑῦθ., Π05 ἀοπιίῃΔΙΏ0Γ οἱ 

ἱπηρογηηι8. Πππρογϑίογοϑ οηΐπὶ ρἰληι οοἸμπι γα] ρίο- 
ποπὶ, (Ἰγ ϑιἰδηὶ πμι 5 [γυυηΐυγ οπονγίθιι8, ργιβίδοιι- 

τίβ, σίογία., ἰγϑπαυ  αῖ6 : ΠΘ4 6 5:5 ἰδ πιο 30ρ0Γλ-. 

115. 56 ἀ 1} φυϊάδπι ουη δ( ογιιοίαιιπι οὐπὶ Γαδ 4ι0-- 
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εἰ16 ἀυοογοδίυγ, ἴΔπῈ (θο01065, (408πὶ ἀϑοῖρυ δ, τη }}}6 
Υἱδίοίθυ8 οἱ πλιὰ} 15 οπυϑιὶ νυ ΡῚ Ὀ05, πηδίογα συ ἰἰ 

αυΐ ἰπ μαγϑάϊδο βιηί νοϊυρίαι ὁ (γα ΒΔ ΕΓ : Π08 ὙΟΓῸ 

υΐ πὸ πῃ δοπιηΐ8 αυϊάδπι 416 4! ρίλῃ δυΞιϊπυϊπηυ8, 

ΟΟΓΆ πΊ0}] 0765 86π|5. Αἱ {ΠΠ|, ἰηυ 68, πιγδου]α ρἃ- 

ἰγθληῖ. Αἡ ἰθὺ πο γ ΓΟΡΓΆ ΔηΓ 7 Δ4η θη ρ6}16- 

υδηίυν᾽ Εἰοηΐπ οἱ Πυἀ φυοφυὰ διυροπάμπι)ι ὁδὶ, αυοά 
8506 80 115 4005 "δηοίϊεϊο Αἤδοογδηῖ [18 ρϑιο ΓΟ ΌΓΡ, 

Π66 δὶς ἰἀπίθη {υγυλγοπίυγ, ἀπ ἢλη14 ῬΓΟῸ Ὀοπῖ5 γοοὶ- 

Ρεγϑηῖϊ : ἴὰ νϑγο, δἱ αυπὶ πιοάΐοο Ὀοποίϊοῖο ἁδοογίβ, 

ἀεϊπάσαιο πιοϊοϑιϊα φυϊἀρίαπι 840 110 Δοοορογὶβ, ἰυὉ- 

Βαγὶβ, δα (6 60114ιἱ θδηοο}! ροπί τοὶ. 
6. δὲ ἰίδησυς δοοϊἀογιῖ, φυοΐ πα δοοίι αι ὈΓΘΟΟΓ, 

υδ!Πυπὶ 'ῃ ΕοοΙ 6518 πηουεγὶ οἱ ρογβοαυμ ον οπὶ, οορὶί 
4υ}9 [υἱυγυ8 5ὶ1 τἶϑιι5, αυῷ Ορργοῦγία. Εἰ πηοῦῖῖο αὐϊ- 

ἄδπι : οὐπὶ Θηΐἷπ ἰῃ ρα ϑίγα ποῖη0 ὀχογοδιίυγ, 710- 

[000 4]146}8 ἰ! ΟοΓίΔηἰἶθυ5 οΥἷς ἰπϑὶζπὶβ ἢ Ου 5 
οηἷπὶ αἰ]οῖα, αυἱ ρααἀοιγίθασπι πυ} }υπὲ πογογὶὶ, ἰη 
οογίδπιίπὶδυ5 ΟἸγαΡὶοἶἰδ ροίογιὶ δάνογβθιιβϑ δἰίδγυπι 
ηυϊάρίαπὶ πιαδιπι Υοὶ βδίγοησυπὶ Θχ ἢ θ6 ΓΘ Ὁ ΑΠΠΟΙ 

ΟΡογίογοι Π058 4υοι ἀϊθ Ρυβηάγα, οδογίαγα., ΘΌΓΓΟΓΟ ἢ 
Νδηπο υἱἀ δι ἰ αυϊηαυθ οογίδη ἢ! 05 (4), οὑπὶ ἢυ}- 
ἴσπὶ αθειὶ 4υ8 δἀνογοαγίυπι,, αφυοπιοάο βδρουτη ΔΓΘηἃ 

τουϊ4 τοροίαπι διβροηάδηϊ, ᾿Ισαυ6 ΓΟ ἰοϊυπὶ 
Θχογοθδηΐ : ̓ υηΐογΓ65 δυΐθπ οὐπὶ [αηἰογὶ "05 5686 ΟΣΟΓ- 
σόδηὶ δὰ ρυβηδιη οἵη] δύτογδαυ δ ΘΟ ἰοπάλιη ῦ 

[108 οἱ τὺ ἱπιϊίαγα, οἱ ἴῃ ρἱ]ΟΒΟΡ ἶθ5 οοΓίδεϊηΐ 65 [6 

δσοῖτα. Μυ 1 δογία δὰ ᾿γαπὶ οοποίίδηϊ, τυ} δὰ οοη- 

ευρϑοοηίδηι ἰη]ϊοἰυη!, πιαφηαπιηι8 δυσοοηάυηι ΠΔΠ|- 
δι. 8.2 ἰσίτυγ οοηιΓὰ ὈΥυπΊηΔ58, [Ὁ Γ βίγοπυδ δηϊηι 
ἀοΐογαβ, υἱ οογρογίβ αυοαυο ἸΔΌΟΓΘΒ (ἜΣΓΘ ρο55.5. Βα6ᾶ- 
(08 φυΐρρα 00, πἰδὶ ργοῦθ δηιὸ σου ΐμα ἐχογοϊἰδίυ8 
[υ͵ἱδδεῖ, Ποη ἰὯπ|ὶ βρη υϊδβ6ῖ ἰῃ σΟΓΙΔΠ ἰθὺ 8 : ηἰδὶ 
πιοάϊδίι5 [ἰ55εῖ αυ ταϊοης πιογογοπ σπηοπὶ Ἢ 
αὐίΐφογει, δυάϊι4 θ]ΐογυμπι πιογί, ΑΙ υϊὰ δυάδοίεν ἀϊχίθ- 
δοῖ : βοὰ λά οπιηΐδ σαγίαπἑ Δ βι6 11 (Ογιϊ 6 γ, δὰ ροου- 
πἰασυῃ ἰδηϊοτυμαυς θοποίθπ) [ἰδοίυγϑηι,, δὰ {{ΠΠΟγὰπὶ 

ἰηιογίαπ), δὰ ὑκοτίβ αἴξείυπι ργάνυπι, δ([ οογρογὶϑ 

νΌ ΠΟ ΓΔ, δὁ Δι οογιπὶ Ορργοῦγία., δά οοηγνίοἷα ἀθπγ6- 

διϊσογυπι). δὶ βόγγο ν6}}5 δχογοι δι] 0η 68 ρ'υ5 ΘΟΠΕρὶ- 
σεγα, δυάΐ ἴρβυπι ἀϊοδηίθηι, αυδηίυπ) ρεουηΐδπ) ἀ65ρὶ - 

ρογοὶ : δὶ οἴΐαηι ἰἰαίμα φμπὶ., πμιἐἶξ πη πὲ αἰ μομπεϊϑιις 

αἰο εὶς : εἰ ποπ ριιἑανὶ αὐτιιηὶ ρμ{υέγεηι, εἰ ἐμ ἰαμί46 μγὲ- 
εἰοεο βάκποίαπι παδιιὶ (οὐ 51. 25. 44}. 1060 πα ἰμεῖ5 

αυΐάδηι Δυρορεβ ἰυὐγθαθαίαγ, 4υΐ μγαβαμίίυπι ουρἰαἷ- 

ἰπἴ6 ποι ἰοπουδίιΓ. Αὐάΐ οἰἰδπὶ 4υαπιοίο ἃ φυα δά 
ἢΠο5 βροοίαθδηϊ ἰγαοίαγοί, ΟΠ ΠΟ] 1} 6 Γ Ρ]5 ΄υᾶτη [Δς5 
δἷ1 Δξ 65, υἱ ΠΟΒ, δα οπηηθη! Ὁ 11}}8 ἀφο Δπ| οχὶ- 

ἔθη8. Νὰπ) 40] ργῸ ὁοὐου 18 βδογιΠοίυπιὶ οἴδτοῦαϊ, ο0- 
εἰῖϊλ ᾳυλ) δχδοῖς 06 πηηηϊ[65{}8 [ἀοαγρι. Ουοά εἰ 

γ6} 15 οὐυ8 46 οδδε {16 δΟγπΠιοη65 δυάΐγα,, δυάΐ {ΠΠ πὶ 

ἀϊοδηίοιι : Ῥερὶσὶ [ἀμ οι οομ[ 8 πιεὶδ, τιὲ πὸ σοσίία- 
γέμει φμίάφηι 46 υἱγοῖπε (] δἰ. υ. 1). Ἰάοίγοο ἡ πὶ ποη 
(το χῖ! υχοῦ : {Π18π| αυΐρρα Δη168 Δπιαῦαὶ, αἱ ποῃ υ]1 18 

πιοάυπι, 56 ἱ οΘοηγοηϊϊ υχοόγοπὶ αἰ 6 γα. Ουδηοῦτγθοιη 

1} 81 τη γαυὶ δαῦλι, οὐν ἰπ ἀπιηυῃ ἰηάυχογι ἐϊουοϊυ5 

1.ΑἸ}, ἐμρὲα ἰαίοηι ΟἸΜΕΗΙ. 
(α) Ὅα ρομίδιϊο 5ἰνα. φιϊησχιθγιίο δοίυμη δεῖ Απιὶ- 

φυϊαϑ. αυρίδηαι ΤΟΥ͂, Ἰ. ὅ, γ}». : 

5. ΦΌΑΝΝΙΒ ΟὈΠΠΥΘΟΒΤΟΜΙ ἈΠΟΠΙΕΡ, ΟΟΝΘΥΔΝΤΙΝΟΡ. ὅ99 
σερίδηνίηἃ σΟΠ ΓΔ ᾿ρδὰπὶ ΠΠΟΥΘΓΟ, (4 αι15 ἀχδγοίίδιϊο- 
Π05 πούδγδῖ. (ἿΡ ογγοὸ ἕἰά ἢΠ| ἰπ πηδηΐοπι γϑηὶϊ 3 Μ4212 
οὐῖ θαϑι[Δ ποο υπαύυδπι ἀξβραγδὶ ; ἰά χυοὰ οοΓα πος 
ΠΛΑΧΙ ΠΟ ἀδπηηαὶ, φυοὰ οὐπὶ 116 πυπιφυδηι ἀδδρογοι 
ἀξ ρεγηϊοΐα ποὺ ΐβ ἰμδγεηλ., 05 ἀδβραγθγυβ ἀδ πο- 
δίγϑ 5816. δε ἀ νἱάα εἰΐλαι χυοπιοάο ςογροτὶς ἰαίνοπι 
Εἰ δ ηΐ6Π| Δη(6 πηθάϊίδίυ8 511. Θυἷα οπίηι πὲ }}}} ἀτοφυδηι 
(816 ῬΡΆ58ι18 ἴμεγαι, 864 ἴῃ ἀΐν 15, υο]υριδία ἃς 6ρ]6ι»» 
ἄογα νυἱΐδι) ἰγδηβοραγαῖ, 4]16π28 οδἰδηγιδίοβ 4υοι 416 
8ηΪΠ)|0 νεγϑαῦθαῖ. ΕἸ ἰος ἀθοϊγαπβ ἀΐςεθαὶ : Ναπι ἰἷ- 
ΠΟΥ͂, σιδηι ἐἰηιέϑαπι, συθπΐ! ηι  ιδ, οἰ φιόηι (τρί αϑαις͵ 
ΟΟΟΜΤΤΙΙ ηἰπὶ (]οὐ ὅ. 25. Ετυγβὺυβ : Ε90 ϑέγο ἐμρετ 
ομιπὶ ᾿ιμιδεεί!ο ρίογαυΐ, εἰ ἱηφεπιμὲ υἱάδης υἱτεπι ἱπ πὸ- 
ἐὐεδἰαἰἴϑιις (14. ὅ0. 25}. [ἀ60 "0.114 εχ 1118 ἰη!οἴογω- 
δ} 905 οαἰαπ αι ϊδυ5 ἐΠυπὶ ρογίιγθαυ αι. Να πὶ! Γὸ- 
δρίοἰδ8 ρδοιηίΐδγυπιὶ ἰΔοίυγαιη., ΠΙΙΟΓυπὶ ἰηϊογίίυπι, 

Ρίαμαπι ᾿Π|πὶ ἱπομ γα. Πὁπ|., ὈχΟΥΪ8 ἱπ5ίἀϊδ5 ; 5864 }ιὶξ 

Ιοῦφα φγανίογα. Εἰ αυϊὰ ρφγανίυβ, ἰηχυίΐεβ, δοῦ ἀοοορὶ 7 

Δ ὑυἱδίογία οαγία η1}}} 4114 ἀἰδοίηυβ. Ουΐα ἀοτγπ} 8 - 

Π085., Π0η ἀἰϊδοίημδ : δεἀ 4υΐ ἀἸ ΠΟ 6Γ Ἔσρίογαι, οἱ 
ΤΡ ΆΓΙΙΔ 1 ρΓῸΠ6 αυδγῖῖ, πλυο ῥ᾽ υγὰ δοῖοὶ. αγανίογα 
αυΐρρα, 4υκ5 τη] Ογ ἢ ρΟΓιΟΓ ΔΙ ΟΠ6 ΠῚ ἰῃίοΓΓα ΡΟ! 6- 
Γαηϊ, 411 ογϑηί. Ῥείη, αυρ Π|}}} δοῖγεὶ ἀθ6 γοᾷπο 
οαϊογυπὶ οἱ ἀδ γδβυγγθοιίθη6 (α) : ᾳυρά εἰΐδπ) Ἰυσοης 
ὁϊοοερθαὶ : Νὰ ἐπίπι ἐπ αἰόγαμηι υἶϑαπι, μὲ ἰοπφαπὶπιὶς 
δἰηι (14. Ἵ. 16). ϑοεουπάο, ᾳυοὰ πιυ!ονυπη 5. ΒῸ - 
ΠΟΓΌΠΙ ΘΟΠ 8008 6686]. ΤοΡΪο, ΄ιοὰ π0}Π}08 6ϑφεί οοῃ- 
5018 πη8}}. Θυλγίο, φιιοὰ 501 ἃ Π60 ρυϊαγεὶ Πξιὲ ἰη- 
[ἀγτὶ πὰ]2 : φυοά 58] οἰἴδη) ἃ ἀϊλθοϊα,, ἰιος {||} ροίεγαῖ 

οἤεηάϊουϊο ς8556. Θυΐμίο, φυοά δυάϊγοὶ ἀπιίςο5 56 ἀὰ 

ποημὶεἰα ἱπουβδηί68 : Δοπ ἐπὶπι οοπάϊσπας,, ἀϊσοῦαιι!, 
ρΡειοαιὶς ἐμὶδ ρίασας αοοὶρί (14. 11. 6}. ϑατίο, αυοά ἰη 
μθοαυϊἶα Υἱνθηι68 νἱἀογοῖ ργΓΟβΡΟΓ6 Ἄφ6ΓΟ, 656 ἀογίάεζα. 
ϑαρίίπιο, αυοὰ παοπιΐηοηῃ Υἱἀογεὶ (4114 ἀπηαυλπὶ ρᾶβδμαι. 

Ἴ. Επ ριεὶ {Παἰ6 ποδίτα φμαπίμηι δρίεπάραϊ ἢ οδὶ [οτιἢ- 
(μ6ο. --- Εἰ 5ἷ ἀΐδοογα νοὶ δ φυδηΐδ δὴ) 5ἰηΐϊ, ργαϑθῶ- 

ιἷα οοηδβίάοτδ. Νδη δἱ ὐπὸ, ὁ γαβηυπιὶ ἐχβροοίδ- 

ἴυγ, οὐΠπὶ ΓΟδυγΓΘοῖΪο δρογαίυγ, ἤθοηοῦ ἱποῖδ ἃ 113 

Ἀθοηδ, οὐπὶ πηδογυτ πι}} } 6 ποδὶ οοηδοὶΐ δυπιυβ,, οὔπι 

ἴοί μαϑδηιυδ Θσχειηρία, οἱ ἰδΔηίδπ) ἰγδοίδπ)υδ μῃ 050 - 
Βθἷδηιϊ, 81 φυϊάδηι ἐσ ποῦΐ8 ραυΐυπὶ δυτγὶ ρεγιϊάἀοείηι, 

ΒΡΡ6 ΓΑΡΙΏΔ ραγίῃπι),, ΒΟΩ Υἱίά ] 6 Ω} 5; νὲ υἱίδοι 6556 δχὶ- 
δι[πΔηϊ ; ΠΟῚ ὈὉΓΟΏΪΘ χοῦ, 0 Δργοριὶβ ᾿ἰθονγὶβ, 

801: δ εἶδ ΘΧΡΓΟΓΔΠ 1.5. Ποη ἀοπηρϑι οἱβ ἰηδυ δὴ“ 

εἰθυϑ ; 564. πιυϊὶδ ἰρϑυπὶ σΟηβοϊϑηι δα, δῖ γα υογὶβ, 
ϑ' γα Γδθυ8 ἱρ515: φυοί σογοηἑδ ἀἰσηθ8 116 ποη [υϑγὶϊ, φαΐ 
]υδι18. ὁΟ] 6.2 5ἰυὶ Ἰαθογίυυβ νἱαϊϊ δίηθ λυ ἀὐγίρὶ, 
οἱ Ροϑὶ ᾿Π|1|4 οπγηΐδ }}16 ἰΘπἰϑιἰομ ζΘΏΘΓᾺ ΟΣ ρογδ 
δδὶ, 56 ΡΟΓαυ 6 ἰΔηΊθη ἱπηπηοίυ8 πηδηδὶὶ, οἱ ἀφδθδιδ5 

[δος ἀ6 Γ6 φγα(Αγυπ) δοιίοη68 Ὠοπΐδο του ᾽ Εἰ ϑηεὲ 

Θι ἢ ηυϊϊυς 4118 ἱρδὶ (8861 ἰοᾳφυυίυ8, υχογὶδ ἰΔῃ- 

υπὶ νεγίλα ροίογδηϊ γ6] Ῥείγ8 ΘΟ ΠΊΟΥΟΓΟ. Υἱάδ ἰξὶ- 

υγ {ΠῚ 5 δβίυιπι. ΝΟμ πιοπιογαί αἰ ν 25, Π0η οδιϊο- 

05, ΠΟ βΓοθο8, Π0η διτηθιί (βρίθθαὶ δηΐπὶ Υἱγὶ δυὲ 
18 ἴῃ γϑθυϑ Ρἐ ἰαβορ πὶ), δοὰ αυοά δοογυυ8 ογαϑὶ, 

Πιϊοσυμ ᾿ηἰογίιυη), ἰΓαροάϊδηηαυθ οχίθϊι, δίᾳφυα δι 

(α) Οιοὰ ἀϊείι (Πγγβοδίοπιυβ, 90 46 γοβιγγοοιιοῦ 
πΐμ}} πονίσεθ, Π01}} συμδομαὶ οὐ νυϊφαγὶ ἀοείοτυαν ομεὲ- 
ιἰυη 6. 
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καὶ τίμαὶ πολλαὶ Χριστιανοῖς, χαὶ προεδρίαι χαὶ δόξαι 
χαὶ ἀνέσεις" χαὶ οὐδὲ οὕτω περιγινόμεθα, ᾿Αλλ᾽ ἐχεῖνοι 
μὲν ἀπαγόμενοι χαθ᾽ ἡμέραν, καὶ διδάσχαλοι καὶ μαθη- 
ταὶ, καὶ μυρίους μώλωπας ἔχοντες χαὶ συνεχῆ στίγμα- 
τά, τῶν ἐν παραδείσῳ διαγόντων μᾶλλον ἐτρύφων δ " 
ἡμεῖς δὲ οὐδὲ ὄναρ τοιοῦτόν τι ὑπομείναντες, χηροῦ παν- 
πός ἐσμεν μαλαχώτεροι. ᾿Αλλ᾽ ἐχεῖνοι, φησὶν, ἐθαυμα- 
τούργουν. Διὰ τοῦτο γοῦν οὐκ ἐμαστιγοῦντο; διὰ τοῦτο 
οὐχ ἠλαύνοντο; Καὶ γὰρ τοῦτό ἐστι τὸ παράδοξον, ὅτι 

χαὶ παρὰ τῶν εὐεργετουμένων πολλάχις τοιαῦτα ἔπα- 
σχον, χαὶ οὐδὲ οὕτω: ἐθορυδοῦντο, χαχὰ ἀντὶ ἀγαθῶν 
ἀπολαμδάνοντες" σὺ δὲ, ἅν) τινα εὐεργετήσης μιχράν 
τἰνα εὐεργεσίαν, εἶτα λυπηροῦ τινος ἀπολαύσῃς, θορυδῇ, 
ταράττῃ, χαὶ ἐπὶ τῷ γεγενημένῳ μετανοεῖς. 

ς΄. Εἰ τοίνυν γένοιτο, ὃ μὴ γένοιτο, μηδὲ συμδαΐη ποτὲ, 
γενέσθαι πόλεμον Ἐχχλησιῶν χαὶ διωγμὸν, ἐννόησον πό- 

σὴς ἔσται ὁ γέλως, πόσα τὰ ὀνείδη. Καὶ μάλα εἰχότως" 

ὅταν γὰρ ἐν τῇ παλαίστρᾳ μηδεὶς γυμνάξηται, πῶς ἐν 
κοῖς ἀγῶσιν ἔσται λαμπρός ; Ποῖος γὰρ ἀθλητὴς, πα’δο- 
τρίδην "' οὐχ εἰδὼς, δυνήσεται, χαλούντων τῶν Ὀλυμ- 

πιαχῶν ἀγώνων, μέγα τι χαὶ γενναῖον ἐπιδείξασθαι πρὸς 
τὸν ἀνταγωνιστὴν ; Οὐ γὰρ ἐχρῆν χαθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν 
καλαίειν ἡμᾶς, χαὶ πυχτεύειν, χαὶ τρέχειν ; Οὐχ ὁρᾶτε 
τοὺς λεγομένους πεντάθλους, ἐπειδὰν μηδένα ἔχωσι τὸν 

ἀνταγωνιστὴν, πῶς θύλαχον ἄμμον γεμίσαντες πολλῆς, 

χαὶ χρεμάσαντες, ἐχεῖ τὴν ἰσχὺν γυμνάζουσιν ἅπασαν : 
οἱ δὲ τούτων νεώτεροι ἐν τοῖς τῶν ἑταίρων δ σώμασι με- 
λετῶσι τὴν πρὸς τοὺς ἐχθροὺ: μάχην; Τούτους χαὶ σὺ 
ξήλωσον, καὶ μελέτα τῆς φιλοσοφίας τὰ παλαίσματα. 
Καὶ γὰρ εἰς θυμὸν πολλοὶ παροξύνουσι, χαὶ εἰς ἐπιθυ- 
μίαν ἐμδάλλουσι, χαὶ πολλὴν ἀνάπτουσι φλόγα 55. Στῆθι 
τοίνυν χατὰ τῶν παθῶν, φέρε γενναίως τὰς χατὰ διά- 
γοιαν ὀδύνας, ἵνα χαὶ τὰς τοῦ σώματος ἐνέγχῃς. Καὶ γὰρ 

ὁ μαχάριος Ἰὼδ, εἰ μὴ χαλῶς ἦν γυμνασάμενος πρὸ τῶν 
ἀγώνων, οὐκ ἂν οὕτω λαμπρῶς ἐπὶ τῶν ἀγώνων ἔλαμ- 
ψεν’ εἰ μὴ μεμελετήχει πάτης ἐκτὸς ἀθυμίας εἶναι, εἶπεν 
ἄν τι τολμηρὸν, τῶν παίδων ἀποθανόντων, Νυνὶ δὲ πρὸς 
πάντα ἔστη τὰ παλαίσματα, πρὸς χρημάτων ἀπώλειαν χαὶ 
περιρυσίας τοσαύτης ἀφανισμὸν, πρὸς παίδων ἀποβολὴν, 
πρὸς γυναιχὸς συμπάθειαν, πρὸς σώματος μάστιγας, πρὸς 

ὀνείδη φίλων, πρὸς λοιδορίας οἰχετῶγ. Εἰ δὲ θέλεις χαὶ τὰ 

γυμνάσια αὐτοῦ ἰδεῖν, ἄχουσον αὐτοῦ λέγοντος, πῶς χατ- 
ἐφρόνει χρημάτων᾽ Εἰ δὲ καὶ εὐφράνθην, φησὶ, πο.1.1οῦ 

σε. λούτου μοι γενομένου εἰ ἔταξα χρυσίον εἰς 5 χοῦν, 

εἰ 1τἰόῳ πολυτελεῖ ἐπεποίθειν. Διὰ τοῦτο οὐδὲ ἀρπα- 
γέντων αὐτῶν ἐθορυδεῖτο, ἐπειδὴ καὶ [286] παρόντων αὖ- 
τῶν οὐχ ἐπεθύμει. Ἄχουσον πῶς χαὶ τὰ χατὰ τοὺς παΐ- 

δας διῴχει:, οὐ χαταμαλαχιζόμενος παρὰ τὸ δέον, ὥσπερ 
ἡ μεῖς, ἀλλὰ πᾶσαν ἀχρίδειαν παρ᾽ αὐτῶν ἀπαιτῶν. Ὁ γὰρ 
χαὶ ὑπὲρ τῶν ἀδήλων θυσίαν ἀναφέρων, ἐννόησον πῶς ἦν 
ἀχριθὴς τῶν φανερῶν δικαστής. Εἰ δὲ χαὶ τοὺς περὶ σω- 
φροσύντ,ς ἀγῶνας ἀχοῦσαι βούλει, ἄχουσον αὐτοῦ λέγον- 
τος Διαθήκην' διρθέμην "' τοῖς ὀρθαλμοῖς μου, τοῦ μὴ 
κατανοῆσαι εἰς παρθένον. Διὰ τοῦτο αὐτὸν οὐ χατέχλα- 
σεν ἧ γυνή ἐφίλει μὲν γὰρ αὐτὴν χαὶ πρὸ τούτου, ἀλλ᾽ 
οὐχ ὑπὲρ τὸ μέτρον, ἀλλ᾽ ὡς εἰχὸς γυναῖκα. Ὅθεν μο: καὶ 
θαυμάσαι ἕπεισι, πόθεν ἐπῆλθε τῷ διαδόλῳ, εἰδότι αὐτοῦ 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΝΜ ΠΟΜΙ. ΧΧΧΠΙ, αἱ. ΧΧΧΙΥ. 590 

τὰ γυμνάσια, κινῆσαι τοὺς ἀγῶνας. Πόθεν οὖν ἐπῆλθε; 
Πονηρόν ἔστι τὸ θηρίον, χαὶ οὐδέποτε ἀπογινώσχει" ὃ μέ- 
γιστον ἡμῖν χατάχριμα γίνεται, ὅτι ἐχεῖνος μὲν οὐδέποτε 
ἡμῶν ἀπελπίζει τὴν ἀπώλειαν, ἡμεῖς δὲ τὴν ἑαυτῶν ἀπο- 
γινώσχομεν σωτηρίαν. ᾿Αλλὰ 5 σώματος πήρωσιν χαὶ 
λώθην σχόπει πῶς ἐμελέτα. Ἐπειδὴ γὰρ αὑτὸς οὐδέποτέ 
τι τοιοῦτον ὑπέμεινεν, ἀλλ᾽ ἐν πλούτῳ χαὶ τρυφῇ χαὶ τῇ 
ἄλλῃ περιφανείᾳ διετέλεσε ζῶν, τὰς ἀλλοτρίας χαθ᾽ ἐχά- 
στὴν ὠνειροπόλει συμφοράς " χαὶ τοῦτο δηλῶν ἔλεγε" 
Φόδος γὰρ, ὃν ἐς »οδούμην., ἠἦ.1θέ μοι, καὶ ὃν ἐδεδοί- 
κειν, συνήγτησέ μοι. Καὶ πάλιν" ᾿Εγὼ δὲ ἐπὶ παντὶ 

ἀδυνάτῳ ἔκιλαυσα, καὶ ἐστέναξα ἰδὼν ἄγδρα ἐν ἀν- 
ἄγκαις " διὰ δὴ τοῦτο οὐδὲν αὐτὸν ἐθορύθει τῶν προσ- 
πιπτόντων, τῶν μεγάλων ἐχείνων χαὶ ἀφορήτων. Μὴ γάρ 
μο: τὴν ἀπώλειαν ἴδῃς δ' τῶν χρημάτων, μηδὲ τὴν τῶν 
παίδων ἀφαίρεσιν, μηδὲ τὴν πληγὴν ἐχείνην τὴν ἀνίατον, 
μηδὲ τὴν τῆς γυναιχὸς ἐπιδουλὴν " ἀλλὰ τὰ πολλῷ τούτων 
χαλεπώτερα. Καὶ τί τούτων χαλεπώτερον, φησὶν, ἔπαθεν 
ὁ Ἰώδ; παρὰ γὰρ τῆς ἱστορίας οὐδὲν τούτων 55 πλέον 
μανθάνομεν. Ἐπειδὴ χαθεύδομεν, οὐ μανθάνομεν᾽ ὡς ὃ 
γε μεριμνῶν, χαὶ τὸν μαργαρίτην χαλῶς διερευνώμενος, 
πολλῷ πλείονα τούτων εἴσεται. Τὰ γὰρ χαλεπώτερα χαὶ 
ἱχανὰ μείζονα ἐνιέναι θόρυθον, ἕτερα ἦν. Καὶ πρῶτον, 
τὸ μηδὲν εἰδέναι περὶ βασιλείας οὐρανῶν χαὶ ἀναστάσεως 

σαφές" ὅπερ οὖν χαὶ θρηνῶν ἔλεγεν’ Οὐ γὰρ εἰς τὸν 
αἰῶγα ζήσομαι, ἵνα μαχροθυμήσω. Δεύτερον, τὸ πολλὰ 
ἑαυτῷ συνειδέναι καλά. Τρίτον, τὸ μηδὲν συνειδέναι πο- 
νηρόν. Τέταρτον, τὸ παρὰ Θεοῦ νομίζειν ταῦτα ὑπομέ- 
γειν᾽ εἰ δὲ χαὶ παρὰ διαθόλον, χαὶ τοῦτο ἱχανὸν ἣν αὐτὸν 
σχανδαλίσαι. Πέμπτον, τὸ ἀχούειν τῶν φίλων ἐπὶ χαχίζ 
διαδαλλόντων αὐτόν" Οὐχ ἄξια γὰρ, φησὶν, ὧν ἥμαρτες, 
μεμαστίγωσαι. Ἔχτον, τὸ τοὺς πονηρίᾳ ζῶντα; εὖ πά- 
σχοντας ὁρᾷν, καὶ ἐπεγγελῶντας “᾽ αὐτῷ. “Εόδομον, τὸ 
μὴ ἔχειν εἰς ἕτερον ἰδεῖν τοιαῦτα πεπονθότα ποτέ. 

ζ'. Καὶ εἰ βούλει μαθεῖν, ἡλίχα ταῦτά ἔστιν, ἐννόησον 
τὰ καρόντα. Εἰ γὰρ νῦν βασιλείας προσδοχωμένη;:, χαὶ 
ἀναστάσεως ἐλπιζομένης, καὶ τῶν ἀποῤῥήτων ἀγαθῶν, 
χαὶ μυρία συνειδότες ἑαυτοῖς χαχὰ, χαὶ τοσαῦτα ἔχοντες 

καραδείγματα, [581] χαὶ τοσαύτης μετέχοντες φιλοσο- 
φίας, ἂν ὀλίγον χρυσίον ἀπολέσωσί τινες, χαὶ τοῦτο 

πολλάχις ἀριτάσαντες, ἀδίωτον τὸν βίον εἶναι νομίζουσιν, 
οὗ γυναιχὸς ἐπιχειμένης, οὐ 5'΄ παίδων ἀφαιρεθέντων, 
οὗ φίλων ὀνειδιζόντων, οὐχ οἰχετῶν ἐπεμόαινόντων, 
ἀλλὰ καὶ πολλῶν ὄντων τῶν παραχαλούντων, τῶν μὲν 
διὰ ῥημάτων, τῶν δὲ διὰ πραγμάτων" πόσων οὐχ ἄξιος 
ἐχεῖνος ἂν εἴη στεφάνων, τὰ ἐχ διχαίων πόνων συλ- 
λεγέντα ὁρῶν ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀρπαζόμενα, καὶ 
μετὰ πάντα ἐχεῖνα μυρία ὑπομένων πειρασμῶν νιφά- 
δας, καὶ διὰ πάντων ἀχίνητος ὑἵνων, καὶ τὴν προῦ- 
ἤχουσαν ἀναφέρων τῷ Δεσπότῃ 1. τῥρὶ τούτων εὐχαρι- 
στίαν; Ἂν γὰρ μηδὲν τῶν ἄλλων μι δεὶς εἴπῃ, τὰ τῆς 
γυναιχὸς μόνον ῥήματα καὶ 5“ πέτραν ἦν ἰχανὰ διασα- 
λεῦσαι. Ὅρχ γοῦν αὐτῇ; τὴν χαχουργίαν. Οὐ μέμνηται 
χρημάτων, οὐ μέμνηται χαμήλων χαὶ ποιμνίων χαὶ 
βουχολίων (συνήδει γὰρ τῷ ἀνδρὶ τὴν ἐπὶ τούτοις φιλο - 
σοφίαν), ἀλλὰ τοῦ πάντων τούτων 3 φορτιχωτέρου, τῶν 

παίδων λέγω, χαὶ πλατύνει τὴν τραγῳδίαν, χαὶ τὰ 
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πᾶρ' ἑαυτῆς προστίθησιν Εἰ δὲ ἐν εὐθηνία “7 ὄντας χαὶ 
μηδὲν πάσχοντας ἀηδὲς, πολλὰ πολλάχις ἔπεισαν γυναῖ- 
Χες" ἐννόησον πῶς ἦν ἐχείνη νεανικὴ ἡ Ψυχὴ, μετὰ τοσ- 
οὐὕτων ὅπλων αὐτὴν ἐπελθοῦσαν ἀποχρουσαμένη, χαὶ 
δύο τὰ τυραννιχώτατα πάθη χαταπατήσπασα, ἐπιθυμίαν 
χαὶ ἔλεον. Καίτοι πολλοὶ τῶν χρατησάντων ἐπιθυμίας, 
ὑπ᾽ ἐλέου ἐχάμφθησαν. Ὃ γοῦν γενναῖος ἐχεῖνος Ἰωσὴφ 
τῆς μὲν τυραννιχωτάτης ἡδονῆς χατέσχε, χαὶ τὴν βάρ- 
θαρον ἐχείνην γυναῖχα διεχρούπατο μυρία προσάγουσαν 
μηχανήματα" δαχρύων δὲ οὐ χατέσχεν, ἀλλ᾽ ἰδὼν τοὺς 
ἀδελφοὺς τοὺς ἡδιχνχότας, ἐνεπρήσθη τῷ πάθει, χαὶ τὸ 
προσωπεῖον 486 ταχέως ῥίψας, τὸ δρᾶμα ἀπεχάλυψεν. 
Ὅταν δὲ καὶ γυνὴ ἧ, χαὶ ἐλεεινὰ λέγῃ». χαὶ τὸν χαιρὸν 
ἔχῃ συμπράττοντα, χαὶ τὰ τραύματα, χαὶ τοὺς μώλω- 
πας, χαὶ τὰ μυρία χύματα τῶν συμφορῶν, πῶς οὐχ ἄν 
τις διχαίως ἀδάμαντος παντὸς στεῤῥοτέραν τὴν οὐδὲν 
ὑπὸ τοσούτου χειμῶνος παθοῦσαν ψυχὴν εἶναι ἀποφή- 
ναιτο 5; Δότε μοι μετὰ παῤῥησίας εἰπεῖν, ὅτι χαὶ τῶν 
ἀποστόλων, εἰ μὴ μείζων, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐλάττων ὁ μαχάριος 
οὗτος ἦν. Ἐχείνους μὲν γὰρ παρεμυθεῖτο τὸ διὰ τὸν 
Χριστὸν πάσχειν’ χαὶ οὕτω τοῦτο ἱχανὸν ἣν τὸ φάρμα- 

χοὸν χαθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν αὐτοὺς ἀναστῆσαι, ὡς παντα- 
χοῦ αὐτὸ τιθέναι τὸν Δεσπότην, Δι᾽ ἐμὲ, χαὶ, Ἔγνεχεν 
ἐμοῦ, λέγοντα, χαὶ, Εἰ ἐμὲ τὸν οἰκοδεσπότην Βεε.1ζ8- 
δοὺ.1 ἐκάλεσαν. Ἔ χεῖνος δὲ ταύτης ἔρημος ἣν τῆς 
παραμυθίας, χαὶ τῆς ἀπὸ τῶν σημείων, χαὶ τῆς ἀπὸ 
τῆς χάριτος. Οὐδὲ γὰρ εἶχε τοσαύτην Πνεύματος δύνα- 
μιν. Καὶ τὸ δὴ μεῖζον. ὄτιπερ 75 ἐν πολλῇ τρυφῇ τρα- 
φεὶ:, οὐχ ἐξ ἁλιέων χαὶ τελωνῶν χαὶ τῶν εὐτελῶς βε- 

Θιωχότων, ἀλλὰ τοσαύτης ἀπολελαυχὼς τιμῆς, ἔπασχεν 

51 εὐθυμίᾳ 
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19 ὅτιπε 
τρί Ε. χαὶ ἕὰς τρεῖς παῖδας Εμά. τὸ ἧς Δ, Εἢ, οἱ εογγ. ὃ. ΕἸοι. 

. ΕἸον. ἰην 5. Τ᾿ Γρρ. 

ἅπερ ἔπασ εν ἅπαντα. Καὶ ὅπερ φορτιχώτατον ἐπὶ τῶν 

ἀποστόλων εἶναι ἑἐδόχει, τὸ αὑτὸ 1; χαὶ αὐτὸς ὑπέμενε, 

παρὰ φίλων, παρὰ οἰχετῶν, παρ᾽ ἐχθρῶν μισούμενος, 

παρὰ τῶν [338] εὖ πεπονθότων' χαὶ τὴν ἱερὰν ἄγκυραν, 

καὶ τὸν ἀχύμαντον λιμένα (τοῦτο δὲ ἦν τὸ τοῖς ἀποστέ. 

λοις εἰρημένον, τὸ, Ἕγεκεν ἐμοῦ), τοῦτο ἰδεῖν οὐχ 

εἶχε. Θαυμάζω καὶ "" τοὺς παΐδας τοὺς τρεῖς, ὅτε χατ- 

ἐτόλμησαν χαμίνου, ὅτι χατεξανέστησαν τυράννου.. ᾿Αλλ᾽ 

ἄχουσον τί λέγουσι’ Τοῖς θεοῖς σου οὗ 1ατρεύομεν, 

καὶ τῇ εἰκόνι ἦἧ ἔστησας οὐ προσκυνοῦμεν. “Ὅπερ 

μεγίστη παραμυθία αὐτοῖς ἦν, τὸ σαφῶς εἰδέναι, ὅτι διὰ 

τὸν Θεὸν πάντα πάσχουσιν, ἅπερ ἂν πάθωσιν. Οὗτος δὲ 

οὐκ ἔδει, ὅτι ἀγωνίσματα ταῦτα ἣν καὶ πάλη" εἰ γὰρ 

ἔδει, οὐκ ἂν ἤσθετο τῶν 7) γινομένων. Ὅτε γοῦν ἧχου- 

σεν, ὅτι “Λλλως μὲ οἷδι σοι κεχρηματικέναι, ἣ ἵνα 

ἀναφανῇς δίκαιος ; ἐννόησον πῶς εὐθέως ᾽" ἀπὸ ψιλοῦ 

ῥήματος ἀνέπνενσε" πῶς ἐξηυτέλισεν ἑαυτόν. πῶς οὐδὲ 

πεπονθέναι ἐνόμισεν ἅπερ ἔπαθεν, οὕτω λέγων" Τί ἔτε 

χρίνομαι γουθετούμενος καὶ ἐλεγχόμενος ὑπὸ Κυρίου, 

ἀκούων τοιαῦτα, οὐδὲν ὧν ἐγώ; Καὶ πάλιν. ως μὲν 

ὠτὸς ἀχοῆς " ἤχουόν σου τὸ πρότερον" γυνὶ δὲ ὁ 

ὀφθαΐῖμός μου ἑώρακέ σε" διὸ ἐραύλισα ἐμαυτὸν καὶ 

ἐτάκην' ἥγημαι δὲ ἐμαυτὸν γῆν καὶ σποδόν. Ταύ- 

τὴν τοίνυν τὴν ἀνδρείαν, ταύτην τὴν ἐπιείχειαν χαὶ 

ἡμεῖς ζηλώσωμεν, οἱ μετὰ νόμον χαὶ χάριν, «οὔ πρὸ νό- 

μου χαὶ χάριτος γενομένου, ἵνα χαὶ τῶν αἰωνίων αὑτῷ 

δυνηθῶμεν χοινωνῆσαι σχηνῶν᾽ ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς 

ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. ᾿Αμῆν. 

686 πρόσωπον ἃ. ἈΠ. 
τι τὸ αὐτό] τοῦτο αὐτό Ε΄. Ρ. Ὁ. ὑτ- ὅτι Β. Ε΄. ΕἼον. 

18 ἀχοῖς υπη.. Β. Εὶ 
-- ΩΣ 

ΟΜΙΛΔΙΑ ΛΔ', 

Ὅτον δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ 5, φεύ-- 
γετε εἰς τὴν ἑτέραν. ᾿Αμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ 
τειέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἱσραὶ,1, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ 
γιὸς τοῦ ἀνϑρώκπου. 

α'. Εἰπὼν ἐχεῖνα τὰ φοδερὰ χαὶ φριχώδη, καὶ ἀδά- 

μᾶντα ἱκανὰ διαλῦσαι, τὰ μετὰ τὸν σταυρὸν χαὶ τὴν ἀνά- 

στασιν "7 καὶ τὴν ἀνάληψιν αὐτοῖς συμδησόμενα, ἄγει 

πάλιν τὸν λόγον ἐπὶ τὰ ἡμερώτερα, διδοὺς ἀναπνεῦσαι 

τοῖς ἀθληταῖ;, καὶ πολλὴν αὐτοῖς παρέχων τὴν ἄδειαν. 

Οὐδὲ γὰρ ἐχέλευσε διωχομένους ὁμόσε χωρεῖν, ἀλλὰ φεύ- 

γειν. Ἐπειδὴ γὰρ ἀρχὴ τέως ἣν χαὶ προοίμια, συγχατα- 

δατιχώτερον χέχρηται τῷ λόγῳ. Οὐ γὰρ δὴ 5 περὶ τῶν 

μετὰ ταῦτά φησι διωγμῶν, ἀλλὰ τῶν πρὸ τοῦ σταυροῦ 

χαὶ τοῦ πάθους. Καὶ τοῦτο ἐδήλωσε λέγων’ Οὐ γὰρ μὴ 

τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴ,1, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ 

γιὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ἵνα γὰρ μὴ λέγωσι" Τί οὖν, ἐὰν 

διωχόμενοι φεύγωμεν, καὶ πάλιν ἐχεῖ χαταλαδόντες ἐλαύ- 

νωσι; τοῦτον ἀναιρῶν τὸν φόθον φητίν " Οὐ φθήσεσθε τ" 

περιελθόντες τὴν Παλαιστίνην, χαὶ εὐθέως ὑμᾶς χατα- 

λήψομαι. Καὶ θέα πῶς καὶ ἐνταῦθα οὗ λύει τὰ δεινὰ, 

ἀλλὰ παρίσταται τοῖς χινδύνοις. Οὐ γὰρ εἶπεν, [589] ὅτι 
Ἐξαρπάσομαι, χαὶ λύσω τοὺς διωγμούς᾽ ἀλλὰ τί; Οὐ 
μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ ᾿Ισραὶμῖ, ἕως ἂν ἔλθῃ 
ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ γὰρ ἤρχει εἰς παραμυθίαν 

αὐτοῖς τὸ ἰδεῖν αὐτὸν μόνον. Σὺ δέ μοι σχόπει, πῶς οὗ 

πανταχοῦ πάντα ἐπιτρέπει τῇ χάριτι, ἀλλά τι χαὶ παρ᾽ 

αὐτῶν εἰσφέρεσθαι χελεύει. Εἰ γὰρ φοδεῖσθε, φηαὶ, φεῦ- 

γετε" τοῦτο γὰρ ν᾽ ἐδήλωσεν εἰπὼν, Φεύγετε, χαὶ, Μὴ 

φοδεῖσθε. Καὶ οὐχ αὑτοὺς πρώτους ἐχέλευσε φεύγειν, 

ἀλλ᾽ ἐλαυνομένους ὑποχωρεῖν" χαὶ οὐδὲ πολὺ τὸ διάστημα 

δίδωσιν, ἀλλ᾽ ὅτον περιελθεῖν τὰς πόχεις τοῦ Ἰσραΐλ. 

Εἶτα πάλιν πρὸς ἕτερον αὐτοὺς ἀλείφει μέρος φιλοσο- 

φίας. Πρότερον μὲν, τὴν μέριμναν τῆς τροφῆς ἐχξάλ- 

λων δ' " δεύτερον δὲ, τὸν τῶν χινδύνων φόδον" νυνὶ δὲ τὸν 

τῆς καχηγορίας. Ἐχείνης μὲν γὰρ ἀπήλλαξε τῆςς φρον- 

κίδος, εἰπὼν, Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὑτοῦ. χὰ 

δείξας ὅτι πολλοὶ αὐτοὺς ὑποδέξονται" τῶν 53 χινδύνων 

δὲ ἕνεχεν τῆς ἀγωνίας, εἰπὼν, Μὴ μεριμνήσητε πῶς ἣ 

τί αλήσητε, καὶ ὅτι Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος 

σωθήσεται. 

Ἐπειδὴ δὲ μετὰ τούτων εἰχὸς ἦν αὐτοὺς καὶ πονηρὰν 

δόξαν λαθεῖν, ὅπερ πολλοῖς πάντων 4 φορτιχώτερον εξ 

ναι δοχεῖ, ὅρα πόθεν αὑτοὺς χαὶ ἐνταῦθα παραχαλεΐ. 

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ τῶν περὶ αὐτοῦ “' εἰρημένων ἀπάντων 

τὴν παραμυθίαν τιθεὶς, οὗπερ ἴσον οὐδὲν ἣν. ὭὯσε:ρ 

γὰρ εἶπεν ἐχεῖ, ὅτι ἽΕσεσθβε μισούμενοι ὑπὸ κπὰν- 

των καὶ προσέθηχε, Διὰ τὸ ὄνομά μου" οὕτω καὶ ἐν- 

ταῦθα. Καὶ ἑτέρως αὐτὸ δ" παραμυθεῖται, ἕτερον μετ᾽ 

16. ἐχ τῆς πόλεως ταύτης ΕΔι]. οοπίντα πιροκ οἱ Νοεαη. Τείθογε ἰρίίογ ργὸ [80 ἰεσιίο πὲ (:μργϑοβίοιηὶ δυςίογ25 

Γ. ἰδυάδιυ Ἐρό ἜλῊν Α. ΕΒ. 9 Μορηαᾳ. [) ἀνάστασιν] 84. αὐτοῦ Εἀὰ. “" δὴ οπι. Ε. Οὐδὲ γὰρ περί ΑΜ. Ρ. Ρ.- 
ἀλλὺ περὶ τῶν Ἰὰ Το δεῦτε, οἷς Ε. [ει Βοι!. Φ942.] «αἰογὶ φοδηθήσεσθε. Βαϊ ά. φθάσετε. Απὶ μοὲ δὺῦϊ τ" 

σεσθε ἰοφυγηηῖ ἰπιοτῃρ. 5 ΥἹἱά. Δάποῖ. δι ἐχδαλών Εἀά. 8 γι. δἰποῖι. 5) πάντων οἷν. Β. Ε. ὅς. δὴ αὐτῷ) 

ἑαυτόν ΕΔ. 55 αὐτῷ Β. Ἐ΄ αὐτούς 4. παραμυθεῖται καὶ τοῦτο τὸ μέρος Ἐπὶ. 
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αὐυΐάϊι. Θυυΐ 5, 115, φιὶ ργόβραγο γὸῖι ἀξοθαι, π}}}}}- 
η06 ἰηφτγδίυηι με ἰεθαηίυν, πηι} 18 506. ὈΧΟΓΟΒ δ8ι1256- 

γυηὶ : οοβρὶϊα αὐϑὲὶ δίγοηυὰ [11 68861 δῃ  ΠΊ8, 4188 

υχοΓοη] ἰοΐ ἉΓΙῺ15 ᾿μϑιΓιοίδπι ροίῃ ΓΟρΟ ἐγ, εἰ ἀυοδ 
Δεοιγίπηο5 ἴδοις οα]οανὶ, οὐρα! αἰθηι Οἱ πιδογίοοῦ- 

ἀΐαπ). Μυἱ οηΐπι φυΐ οΘομουρίϑοοη πὶ υἱοθγϑηῖ, τη ΐ- 
βου οογάϊα ἰηδοχὶ δυηϊ. Νδιη (οτιϊβϑίπλι5 1|10 Ζοβορὰ 
νοϊυρίδιαη) ἐΠἰΔπὶ ἰγγδηηΐοαπι οδ ον, οἱ θάγ ΑΓΔ 
Πδ τ υϊόγοη) τυ} 125 δἀπιονθηίθιη π|Δ6}}}}}28 ΓΟρυ"- 
"ϊι, ἸΔοσγ πλ8 γ6ΓῸ ΘΟΕ ΒΟΓΕ ΠΟ ροΟίι!, δεὰ νἱάδῃδ 

[γαῖγ9 8005 4 βδοῦυπι ἰπίᾳυς οφογδηΐ, ἰος αἰοοῖυ 
οαγίυδ 65ῖ, οἱ νυἱλι οἷ Ὁ ΙΔΟΡΥΠ.}8 ΟρΡΟΓΊΘἢ 5, ΓΟΠὶ ἴ0- 

ἰδ ραϊοίδοϊί. Οὐ δυο) οἱ ΣΟΥ ὁδὶ, σΟΙ 56 Γἃ- 

ιἰοηο ἀΐξηα γεοίογοπδ, αὐδη Ορρογίυπαο [νηὶ οἰΐλωι 

ἰοιηρυ5, νυ] ΓΆ,, ρίαροβ,, οἱ τ ὐ 6 οαἰαπ αι θυ- 

εἰυβ : 400 ρδοίο Ὠθη ᾿υγὸ ἀἰχογὶδ διϊηλδ) 408 6 Π6- 

Τοβα ἰπέιη [ογὶ ᾿οπιροϑίδίοι, 6566 ϑάδηῃμδηιϊα ΠγηἷΟ. 

ΤΟΙ 1 [ἱοοαὶ πὶ! ἀΐσεγο ν δὶβ, υνδϑαῖυη) ΠΠΠ)πὶ δὶ ἤθη 

πιλϊογθαι, ΠΟη πιϊπογϑίηῃ ΘΟ Γί6 ̓ ρ518 ὩρΡΟ510]}5 [ιὲ586. {}}}8 

Βδιηα|υο οοηϑοϊλιϊο ἐγαὶ, φυοὰ ργορίοῦ (ἡ γἰϑίυπι ρα16» 
Εομίι : οἱ ἰὸς ἰδοπόϊπι ἐγαὶ γειηθάπι αποὰ "]08 40υ0- 
εἰάΐα ογσεγοὶ ηὐοά οἰἴλιη υϑΐχυς ργοροπουδὶ θοιηίηυβ, 

Ργορίεν πιὲ, ἀἰοθῆβ, οἱ, δὲ πιὸ ραϊίγενι[απεϊ [ας Βεείκο- 

ϑιὺ νορανεέγμηῖί (Μαι ἢ. 10. 25). 16 νογὺ δῖ νου ἐγαὶ 
ἐοπδοϊοίίοπο, π66 πῶ || αι ἐχ δἰψιιβ, γὲϊ 4}: ὁΧ 
ἔγϑιϊδ ργοϊεϊβοοθοίυν. Νουα οηἰπι ἰδηίδτ αυυϊί νίπι 
ϑρίγίιυ8. Ουοσάσηπα πηλ}μι5 6ϑι, ἰπ ἀ6|10}}8 που} }5 Θά υ68- 
[..8, ΠΟ ΟΣ ρἰδοβίογιπ, γοὶ Ρυ} οαπόγυπ), ναὶ νἱ ἢ πὰ 

ῬΟΓΞΟΠΔΓῸΠῚ ΠΙΠΊΟΓΟ ογδΐ, 864, ουπὶ ἴπιιηὶ σὐηλοαυυ- 

05 (υἰϑ5εῖ Ὠοποόγοίι, 456 ρα υσυγ. ΟΘυοάφυο ἀρυὰ 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΟΜ... ΧΧΧΙΥ͂, 2]. ΧΧΧΥΎ. ὅ98 

Ἀροβίοϊοδ ὁπογοβίυβ νἱάοίιῦ [(υἱδ56, ἰὰ [6 φιοηυθ 
85:0], 20 δηρίοὶς, ἃ ἀοτηδειὶοἷδ, δὖν ἰπἰηνοὶς οὐΐο 

μδϑοίίαβ, ἤθοποη ἂἃὃ ἰδ συΐθιυς 6:6 ΓΙἐρ6γαὶ, ποῦ [(8- 
[πΠ0 8 ἢ"Π|6 5δογπὶ διιοογϑί, οἱ ἰγαη φυτὰ ροτίυη), 
ΠΘΗΉρ6 ΠΟα 4ιιοά Δροβίοι!β ἐϊοϊυτ ἰμογοι, Ῥυγορίου πης, 

νἱάδγο μοί. ΜΙΤΟΡ οἰΐλαν ἰΓο9 ρυδγος, 0] [ΟΓπδοοῖη 

[ΡῈ ΟΡ διϊΐδευμι ἢ, φαΐ ΕΥ̓ΓΔΠΠΟ Γοδίδίογαηϊ. ϑοά διιὶ 
αυϊὰ ἀΐοδηι : δέος μος ποη οοἰΐπινξ, εἰ «ἰαἴμαηι ἱμαλι, 

φπαμε ἐγέτέείξ, ποΉ ἀὐοταηιμε (απ. ὅ. 18). Ουουῦ ἱμεῖθ 

ἴθι ογαϊ εοὨδβοίδιϊο, φυοά ργοῦα βεοίιθηὶ δα ργυ- 
Ρί6γ δουπὶ Οἐηηΐα ραϊὶ. ΠῚ ς γεγο ποβοίοθαδι, ἰδὸ 9850 
ἐοΓίδηΐηἃ οἱ ἰαοἰῶπι ; δὶ δηΐ πὶ ϑοὶ Υἶ886:, τηδογυπὶ 96:88 
ποη ἰδ δἰἴϊεοιυδ (υἱδ56ῖ. Οὐ ηι ογ3ὸ δυάϊδδαι, Απ αἰϊα 
ΤωϊΐομῈ πὲ ῥμέαϑ (ἰδὲ τοδροπαάϊ5:6, φμαμι μὲ ἐμείμε αρ- 
Ῥαγέγοδ (οὐ. 40. ὅ)7 δηϊπηδάνετια 4μ8] ον τὸδρίγανθ- 
τἰϊ, ἰδο ἰ πη ρ]! ἰοὶ δυάία νοσϑ, 4νδπῃ βείρϑι πη) ἀεβ8ρο- 
ΣΘΡΙ᾿ : φυοπιοάο 6 μϑβϑυηὶ φυΐϊάθιῃ 56 ρινογὶ! 68 
συ ῥᾶ851:15 6586., δξδς ἀΐςθη8: μν σάλιις ἡμαΐεος, αα- 
πιοπὶμι8 εἰ τεάαγσμμς α δ οπιὶπο, ἐμὰ ἤσο αμάϊαηι, 
φιὶ πἰί ι!! εἰρν 7 Εἰ ταΐβαπὶ : Δκάϊμ φιΐάδηι αὐτὶς ατι-. 
ἄϊοϑαν [6 μγὶμε; πππὸ αἰίσα οομἑμς Ὠϊθκς υἱάρι (δ: 
φμοργΟρίε πίδὲἰὶ [αὶο πιοΐρειιπι, οἱ ἰἰφιιε[αείμα ἐπὶ: 
αεἰὐπιοσμα πιείρδιηι ἰενγαηι οἰ εἰπόντος (ἰοὺ 43. δ. 6). 
Νοε ἰἴάφυδ χυΐ ροδὶ ἰαξο οἱ φτγαιίϑιν δυπνυ8, πῆς ἴοΓ- 
ἐϊτυάΐπεπι, μΔης πιδηδυδιυάΐη απ {ΠΠ 5 πη δπιυτ, χυΐ 
8η[6 ἰοβοι) ἐΐ φζτδιίδηι [ἷδ, οἱ οὐαν ᾿} Ο διόγηδ ἰδῦοτ- 

Ὠδου]1 δα ΐρῖδε ϑιπηγ : φυᾷὲ Ὀξπδπν ΘΟΙ ΒΘ] "Δ ΠΉΓ ΟἤνΏ68 
θτϑιΐα οἱ θδηἰᾳιι δία Ὠοπιϊνὶ ποδιγὶ 68 (μγίδιΐ, οὐ 
]υγῖα οἱ ἱπηυραγίαηι, ἴῃ δα οι! δου !ογυιη. Ααιθῃ. 

2. ΑἸ, ἐοη! ΘΠ ρἜ Υ μη. 

ἨΟΜΊΠΙΑ ΧΧΧΙΨΝ. δὶ. ΧΧΧΥ. : 

Οκρ. 10. ν. 25. ὄμπὶι αμέδηι ρεγδοημοπίι υος ἐς πα εἷ- 
υἱίαίε, [ἡπσίί6 ἐπ αἰΐαπι. Απιέπ φωῖρρε αἷσο υοῦϊς, 

πον σοπειηιπιαὺ ἷς οἰυλίαίος ]δγαοί, ἀοποο υεπϊαὶ ΕΪ- 

ἤπιε ποιπϊηὶδ. 

1. ὅπηι ἢ τον ἢ 4 οἱ Ποττοηάδ αἰχίδϑοῖ, 4122 

Ῥοββϑρηΐ δἀδιηδηΐθη [ΓΆΠΒΟΓΟ, 40:5 ροδὶ ογύυοοπι, ΓΘ- 

ΒΌΓΓΘΟΙ ΟΠ εἰ ΔϑΟΟηϑί ΟΠ 6 ΠΊ ἷμ95 ΟΥ̓ ΓΓ ΘΡΆΠΗΪ, 

 β6ΓΠΟΠ6πὶ ἀυοῖϊ λὰ πιΐογα,, ἀδι8 41{{}|6118 5015 γεβρὶ- 
ΓΆΠΟΪ Ιοοιπὶ, ΤΠηυ ἀπ 6 ρΓΌΘΠ8 ᾿ρ515 [ΓΔ Π40}}}}8-- 

ἴοπι. Νοη δηΐη [5511 ὁὰπ) ρεγϑοηυοηίίθιυ5 σοηργοάϊ, 

δδά [ὑχεγο. Θυΐδ Πα δάμπυς ἱπὶιὶ8 οὐδηϊ, 5ΘΓΠΊΟΠΟΠι 
δ0πι Δι ἰπηροταϊ οἱ πιίεἶζαί. Νοὺν Ἰοηχυΐϊυῦ δπὶπ ἢΐὰ 
ἀδ ρεγβοιυοηΐθη8 4υὴ5 ροσῖδα {πἰυγαρ ὁπιη!, δϑὰ ἀθ 
15 φυ ογυσαπὴ οἱ ρδβϑίοποπι ὈΥΘΟ886Γ6; [06 
οηΐδὶ ἰηάἀίσαν!ε οὐπὶ ἀἰχῆ : Νπ ἐπὶνι σοπδμιηηιαϑὶ δε 

εἰυϊαίες ]εγαοί͵ ἄοιοο υεπονὶϊ ΕΠ 8 δοπιϊπῖε. Νὰ ἀἶδ- 

Ῥεηΐ δηΐπὶ : Οὐ 5] ρεγϑδηυυίΐοτοθ Πιρίαπιυβ, οἱ {Π] 
Π05 ἱπάδ οἰΐδηι ρο ἴδηι ὅ θυης ᾿ηδίιη ἰρ86 10}16}}8 δἰἷΐ : 

Νοη οἵγοπ δ᾽ 15" ῬΑ ΟΞ απ ἰΟἰΔΠ|, Π8ηι 630 γ05 5ἰ3- 
εἰπὶ ὀσοϊρίαπι. Εἰ Ῥογρθηδ αυοιηοάο ποη ΐα πηδίὶα 
(οΟἶϊδι, 86 δάβὶῖ ἴῃ ρογίου}β. Νοη ἀϊχῖϊ δηίπι, 7α5 ογί- 
Ρίδπι, οἱ βεγβοσυυιίοηδδ δοῖνδπι : βοὰ αυϊ ἢ Νὸπ εοη- 
διιηιηιαϑὲ ἐς οἱοἑία!εε 1εγαοί͵ ἄοπες νοποτὶ! ΕἸ με Βοιν 
πίδ. ϑ ιν δηΐπι 6ὁΓδὶ δὰ ςοηϑοϊα!θηθηὶ ᾿ἰΠογυι, φυοὰ 

Ὁ ΑἸΪΐ, ποη εἰπε εἶδ οἰγοιηβοιιπο. 

1Π0πὶ νἱάογοηϊ. Τὰ σὑϑγὸ πλὶμἱ σοηϑίἀδγα αιοπιοάο 
ἡΠ6 ποῦ υδίημα οἰπηΐα φγαιία ἰγίρασ!, 56 φυϊιρἷαπι 
80 1}Π|5 δεγγὶ 7υθ6αϊ, Ναπὶ δὶ εἰπιοιβ, ἱπφυΐὶ, [- 
Εἶ16: πος δπἰμι βἰσηϊοονὶ! ἀΐοοπα, Εμοίίο, οἱ, Νε ιἷ- 
πἰεαιἷὶς. Νοῆυο 'ρ808 ργίπηοϑ [0 ει Γαφογα, 86ι} ριυ]πο8 
τεοθάθγα ; Π64116 πιδρηπαδρδιία ἀδι ἰοοοτγιηι, 56 αυλη- 
ἴ0υ} 6656 ροϑ551{ 1) εἰγοιπηδυηαο οἰν 4|6515γ46]. θιυΐϊη 46 
8. 4|14π| ΡΠ ]]ΟΒΟΡ δ ρατίθιη ἰρεοϑ ἰηνίίαι. Ργίωιο, αἱ! 
ΤΠ ΠΟΤ ΠΩ. ΟΠ ΓΔΠ), ΒΘου 60, ρεγί ου]οΓγΠ) τηοίιιπὶ 4}}5-- 
αὐ}}; πη νϑγὸ τηδίοἰϊοίογυπι πιϑίθ πὶ υς!]ϊι. 1{|8 

θη ΐαι 501} πε ̓ἰ θαγανῖς, ἀΐσθηβ : δίφιιις ἐςί ορεγα- 
τίμιε πιοτοείε δια (ἔμιο, 10. 1), εἰφῃ! ἤοδη8 αυ]ιο5 ἴογΘ 
4} [0508 ὀχεἰρίδμι ; ἀ6 ρογίου 8 νογο ἀἰϊχὶῖ, Νοί 6 ἐο-- 

σίιατε σμοπιοάο ατἱς φαϊαά ἰοφιαπιϊηΐ ; οἱ, (μὲ ρετδοτε- 
Ταυετὶϊ πδ4ι6 αὐ βπεηι, ἰιὶς ξαἰυτ οτῖ! (Μαι,. 14. 15). 

Ἐχεπιρίο διιο Οἰιτίδίιις ἀροείοίος αὐ εοοπ(ιπιείας [6- 

γεπάαε μοτίαίιτ. ---- (γα Δυΐαπὶ νογί βίη} 16 γαῖ 'ρβοβ 
1η4]8πὰ [Δ δἰ ἰυΓΟ5 [ΔΠπ|ΔΠὶ 6558, αυρ(ὰ πλ}}}1}5 οπηηίτπὶ 
τη 65 155}1Π1Π} 6556 νἱάἀοιν,, ἀπ πηλάνογια ΄σιὁ ρλοίο 

᾿ς ΠΠ05 σομϑοίθιυγ., 6χ 15 βοϊ ουϊ αι ἀἃ βαΐρϑυν 
δροσίλυδηί, οἱ ἀ6 56 ἀϊοσῖα [πορδοῖ : οὐἱ σοπϑοϊαἰοηὶ 

ΠῚ μῶν 6556 ροβϑ|ῖ. ϑίουϊ οεΐμι ᾿υἱ ἀιχοόγαῖ, ΕἸ ογες 

ο(ἰΐο οπιπίϑιις ; οἱ λἀΐδεσογαι, γορίου ποπιοὸπ ἸμομΝ : 
δἷο οἱ ἰνος ἰσοοὸ ἰϊΐο5 σοηβοίδιιρ, ἀἰογιῖπ αυϊ μὲπη) 
“}ϊἸοίοη5. Θυοάηλπι ΠἸυὰ 7. 91. Νοπ ἐει αἰδεὶραίας, ἴῃ. - 

αὐ}, δηρΟΥ πιαρίδίγμηι, 6 ΦΟΥΌΝΣ δΜΟΥ ἀἰονπ νι Η] 
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ἐμμν. 85. δε{οϊ! ἀϊεεὶρείδ,, πὶ εἰ! δἰομῖ πιασίδίεν εἶμε, 
οἰ ξέγυο, εἰομῖ ἀσπεὶπμα επε. δὲ ρμαϊγοηι [απ ἰας Βοεῖχ6- 
ϑωὺ νοταψέγμπί, φααηίο τηασὶς ἀοπιθείϊεος εἰμι 306. Νἐὲ 

4"{α7π6 ἔϊιπεαιΐε ἐοε. Δα φυοπιοίο 86 οπιηΐυιη Ὦοπιΐ- 

δύηι οἱ δοίη οἱ ἐγοοΐϊυγαιῃ 6656 ἀεδοίαγαῖ. Ουἱὰ ἱε υνῦ 
Νοὴ οἱ ἀἱεξεὶρυίμς δέν πιασὶείγαηι, πδῸ δογυιδ ΣΏΡΕΤ 40- 

πεΐπμηι ᾽ θοόπος οΥἰὶ δυῖ ἀϊδεῖρυ} 8 δι} δοῦν 5, "θη οΥὶξ 

Τ.1]0Γ δοουπάππι) Ποηογὶ5 ογαϊηοπι. Νὰ πη δηΐπὶ εἷς 

ΤῶτΆ απ: ἀλπὶ ρΓίοΓ8 ΘΧΟΠΙΡΪ,, ἀδ ἰἰ8 αυ υἱ ρίυτ», 
) Π| 6586 δοἰδηὶ ἰὰ δοοὶρθ. Νθε αἰϊχὶϊ, Ουδηῖο τηλρὶδ 

δοΙΥοῦ, δε, θοηιεεῖίοος 6͵μδ, τοαζκηα οΓζὰ 1|105 πηοῃ- 

βυοιυάϊΖπηα υδι.8. ΑΠ0] οἰΐαπι ἀϊοὶς : ΝΟ μἱγα υοῦο υοὲ 

δέγφθε ; ὕοε αηιϊοὶ πιεὶ ἐεἰὶς (Ζ0αη. 1δ. 15). Νας ἀἰϊχίϊ, 

δ᾽ ραιγοηγίαπι! 85 ἰηἰυγὶ 5 οἱ πιο οάϊοι5 ἃ ἴδοογιηϊ 

δοά ᾿ἰρδῦπι σοη ι)0}125 πο ππὶ ὀχργοδαιῖ, ηιοά Β66]- 
ΣΖοθυ νυοσαγῆ!. Βοϊπάο 4[|1Δ4πΔ δ πο πηϊογοίη ἀαὶ 
σοηΞΟἸδιἰο δα ; Γαΐ ἰδηηδη ἰἰϊὰ πη χὶ πᾶ ; δ6ἀ ηιιΐα ἰ[8, 

4αυἱ ποηάππι ΡΒΙΟπυρ θη, 8118 Ορῃβ ογαὶ 1:5 

Ῥοϑβδοὶ ἰ|Π08 ΔΠΊΘΟΓΘ, δῆς αἰΐαπὶ δαάϊὶ : ὯΔ ἀϊοομπαϊ 
αυϊάοπι πιο 88 ξοπογαίθηι υἱ 460} ΘἢΈΓΓΘ δαπιθι λα ; 

δί(πθὴ ΠΟΗ ἀ6 οπηηἶδυβ, δοὰ ἀδ μγοροδίεἰ8 ἰδηϊι 

ἀϊοίυν. Ουἱά δηΐπιὶ αἰϊ 3 Νἐ Πηιδαίίς δ048 : πἰμὶ! οπΐπι 

ἐεἰ ορετίμηι, φιοῦ πθη τευείαὐἑ τιν ; ποὸ θοσμίμηι, φεοά 

ΠΟΉ φοϊεῖμν. (υοὰ δυίοπ) ἀἰοϊ!, μυ͵υδαχοάΐ 66. : δυ[Ποὶς 
φυϊάοπι γὙοῦὶβ δὰ οοπβοϊ δι ἰοποπὶ,, δὶ 640 τηδρίοίοῦ οἱ 

Βοπιΐηι8 ΘΟΠ5ΟΓ5 5'π| οοηνίοἰογυπι. δ᾽ γογο δάμυς ἀ0- 
Ἰοιἷὶς ἰμπδς αυάΐδηϊεδ, ἱΠυὰ χυοφυθ δηΐπιο τορυΐδίο, 
γο8 ποη ποι πὶ ροδίο8 4}. Δ. δυδρίεἶ0ῃ6 [ἰυογδίυπι 

ἱγῖ. υν επἷπὶ ἰά ΩΓ [ογιδ ̓  αυΐα ργϑι χἰδίογοϑ οἱ 

ἀδεσρίογεβ γὙὁὺ8 Ὑοζϑηιῦ Αἱ μι ϊίυΐυπι οχδρθοίδια, 

οἱ δογνδίογο ὑυθποίδοιογοβ486 ΟΥὈΪβ γοδ ργααϊοσδουηὶ 
οἴ 68. Αἱ δηΐπιὶ ἰδϑηρυδ ᾿||8 οπιηΐα 4025 ϑυθοῦδβοινα 
δγϑηί γουθὶδὈὶ!, οἱ ᾿Πἰογυπὶ οαἰυπηηΐδπ ἀδίοκοὶ, νἱσία- 
᾿Ιἐπη 406 ταδίγδι ουπδρίουδηη τοδάοι. Οὐπὶ δηΐπὶ ΟΣ 

ΓΕ 5 ἱραεῖ8 δοιιργοθευ αὶ! 86] ναΐογο5 ᾽ 6686, αἱ Β6- 
παβοΐ, οἱ οπηηΐ νἱρίυϊα σοηδρίοι, ἱΠογαπὶ ἀἰοι 5 ποπιΐ- 

ΠῸ5 πο διϊοπάθηιϊς οὐ γοὶ νυϑγί δι! : δὸ ΝΠ} φυΐἀ6π) 

ΒΥΘΟΡ Δηΐδ5, πιοπάδοςβ, πιλ] δ ἶοὶ, γοδ ὙΘΓῸ ἴρδὺ 50[6 

Βρ ἐπ ϊΐογεα ἀδῃγαϊιεπἀ δα ϊηΐ : πευ! Πυπὶ φυΐρρα ἴ6πι- 

ρογὶβ βρδί 1:0) γῸὸ5 ποίοβ Γοάιϊοὶ, ργεάϊολυϊ, οἱ ἰ008 

εἰαγίογεπι, οηΐιθὶ νοσδη, υρϑίγθαυθ Υἱνἴυ1}5 (6516 5 

ὈΠΙΎΘΓΘΟδ υπΐπο δα θοῦ. ΝᾺ ἰἰΔηυ6 6 συ 

ἤυης ἀϊουπῖυγ τνὸβ ἀο)ϊοίϑηι, 56ἀ 5ρ65 [υἱυγογαπι 

Βοπογιπι οΥἶζαι. Νοα ροδδαηϊ δηΐπ) οἃ α0 δ γο8 

δροοίδη! οσου ιϑτῖ. 

ἃ. δθεϊηάο, ροβίυδπι [05 οπηηΐ δηβογα, ἐἰπηογο οἱ 

80]! οἰτυάΐηα ᾿ἰυδγανΐ!, οἱ ργοῦγ᾽ 8 οπληΐ υυ8 δυροιίογοῦ 

του ϊάϊι, ἀοπλυπὶ ἱ|Π95 ορρογίαπο 46 ᾿ἰθεγίαίο ργεάΐ- 

οδηὶϊ δἰ] οχυϊ αν : π8πὶ αἰεὶ! : 97. ()ἡκοά ἀΐοο υοὐὲδ ἐν 
[εποὐτὶς, ἀϊοεῖ!α ἐπ ἱμπιΐπε ; οἱ φμοά ἱκπ αμγα ομαάϊ ες, ργα- 

᾿ἀϊεαίο διιρεῦ ἱεοία. ()υδιηαιλπι) ἢθὰ ΟΥδηΐ ἰΘηΘΌΓΩΣ, 
ουπὶ ἰας ἀΐοογοί, θαυ ὦ δὐυγόπ) Ἰοφιδθδιυγ; δεὰ 

πο ΒΥΡΟΓΌΟ 66 ἀϊοία δυηϊ. Ουΐδ Θεἧπὶ δοῖοα δἰ οηυθ- 
υαίυγ, οἱ ἰῃ ρᾶγνο Ῥαϊ οιϊαα ὁηρυΐο, ἰάθο αἀἰεὶϊ, [π 

ἐεποϑιΐε, οἱ, 1π ἀμγε, σης ἰοφυσπάϊ πιοάσιη οὐπΡ8- 

τ8π5 οὔτ ἰοηυσπάϊ βάυςσίϑ, 418 ἰΠ|056 Ροϑίεϑ ἰπϑίγιι- 

εἰυτυ5 γι. Να ἰὼ υπᾶ, 60.3}}8 ΓἘτἰθυδνο οἰν δι θι.5, 

4 Α[ψἍ2ι,)7ὄ ἱκπείπα. 

5. ΖΟΑΝΝΙΘ ΟἸΒΥΘΟΒΤΟΜΙ ΑΒΟΠΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΊΙΝΟΡ. 409 

δοἀ ροΓ ἰουπν οΟΥ̓Βοπὶ Ὀγεδάΐϊοδιθ,, ἰογτῶπὶ πιογοχος 
ρογΆρΤηί65, μδ 1 1413π0, ΠΟΙ ΠΩ 28: : 86 ᾿γγϑηις, 

Ρορυ!}5, ΡΠ] οδορἢ δ, γῃοιογίθυδ οὐπὶ πιᾶρηα βάυςεία 

οπηπΐδ ἀΐοίι6. [ά60 ἀϊχὶϊ, δαρεν ἰδεία, οἱ, [π ἰμπεῖπε, 

βίη }10 δυθίογίυςί 9, οἱ οὐπὶ οαμηὶ ᾿ἰμοείαί. Εἰ ευῦ 

ἡ πο δδ{|5 "δϑυΐ! ἀΐσογα, Ῥγααάϊοαιδ διιρεν (εεία, εἰ, 
διοὶ(ὁ ἱπ ἱμπιΐπα, βοὰ δάϊδεὶϊ οὐἰδῦ., θμοά αἀἶἷεο τοϑὲς 

ἐμ ἰεπεῦτὶε, οἱ, ( μοά ἱπ αμγὸ ἀπά ῦ ὕιΆ οογάπι δοηβυς 
ογῖραι. ϑίουιϊ φυληάο ἀἰοσοθαὶ : (μὲ ἐγεά ἐπ πιο, ορεγα 

4 ἐσο [αοὶο εἰ ἱρεα [αοὶεῖ, εἰ πιαΐοτα βογνηῆι [ϑεἰεξ 
(οαη. 14. 13): εἷς δἱ |ιος ἰυσο,, οβίοινθηῆβ ρβδῚ 'ῃ805 

ομηΐδ οΠ]οὶ, δἱ μυγδ 4083Π| ρῈΓ δαίρϑιιηι (Δ εἰ δὲ, 

ἰϊα ροβυΐϊι. Νὰ δἷϊ : Ρυϊποίρίυπι νοὶβ οχοὸ δὲ ἱηέιδα 
ἀδάϊ ; ρ᾽υγα γϑγὸ {18 ΡῈ υοβ ἱπιρίερί υϑίϑ. Ηδς δυ-- 
ἴθπῇ Ποη πιοάο ρῥγωοίρίεπιϊα ἐδ, δοά οἰΐαπι διίυΓᾶ. 
πυπε πιὰ, ἢάυοίδηι ἱπδρίγαη 5, ρῥγθάϊοα πε} 8 608 
οἴηΐλ 6586 δυρογλίυγοβ, δοηδίπηηυς δυθγογίΘ 115 ὁ08 - 

ἙΘΡίΔη) οἶγοα πη  οαΐοῖα τηο 5 3π|. Θυδσπμδάπιοάυιϊα 

οηἷπὶ δ 6 Ὀγορϊοδιῖο, ὐης ᾿δίδη5, θιπηΐδ ρμεγυδάοϊ,. 

δὶ6 τηδὶα ἢ} δυύπογυπι ἀπ δι διῖο εἰϊο ροσὶ δι, Ὠείη-. 

ἀ6, ροκίᾳυδη ἰΠογυπὶ ἐγοχὶϊ δηΐπη05, τυγεῦπι ροτίςἷΔ 

ργαάϊοὶ!, ΠΠΠογυπὶ πιϑη 6 πὶ ὀγίβαη8, οππθυδ486 δ6α- 

υἱὲ πιΐογοβ γοάθπ5. Ουϊά δηΐπὶ αἷς 28. Νοίδιε, ἰἥεόγα 
- 608 φμὶ οεοἰἀμπὶ ἐογρμε, απϊπιαηι σκίξηι ποπ ροεεμμί 06- 

εἰάετε. ὶάοι" φυοπηοῦο ἰ}105 οἴη νυδ δυροτίοΓγες γο - 
ἀδὶ, ποη ουγὰδ πιοράο, ποη πιο οἀϊοία, ρεγίουϊδ, ἰαεὲ- 

ἀΐδς, 56( οἰΐδπι πιογίοιη οπηίθιη ἰογτγὶ υἱὲ ἱ65: πιδπὶ ΘΟΕ - 

ἰδθγο ἀοοθῃβ᾽ ποηυδ 5ἰτπρ οἰ ν τογίθι, δϑά 

οἰἰδπι νἱο  δίδη Ἶ Νάχιο αἰκὶ!, Θοοϊἀδηί!, βαὰ οαῖπ 

πιρχηϊδοοθηϊία σοπργιοηι ἰοίυπιὶ ἀδοίεγαν!, δΝούα 
πιεγα, ἀἰοθηπ, αὐ ἐἰΐδ φμὲ οεοἰάμπὶ σογρμδ,, απίπιαπι. αΜ- 

ἑδῦι ΠΟ μοδεμῃὶ οὐείϊάεγα : 64 Ῥοίϊει5 πιεῖ 6 ἐμηὶ φαΐ. 

ρμοίεεί εἰ απὶπιαηε δἰ ΠΟΥΡΝ δ ρεέγάξγα ἱπ σεδέηηαπε : ἴῃ 

οοπίγαγὶ πὶ Ὑογίθηδ δογπΠΙΟ ΘΙ, υἱὲ δορεγ (δος. 
θυϊά επί δἰδὶ νὰ} 7 Τιπιοιὶβ πιογίθαν, ἰάθοσυς δά. 
Ριαϊοδιιάυμ δαβηίογοβ οδιὶς ἢ δοιὰ δὲ ἀδ 6βϑιι5ἃ μὸ- 
εἰυ5 ργοράϊοδιθ, υΐα πιογίοιη (ἱππεῖ 5. {ΠΠπ|| ἜπΉ ἢ. Ῥ 8 
τοβ ' ἃ ποῦ οτἰρὶοὶ. Νδπι οἰἱδπιδὶ γ05 ἰμϊδγεπιριατὲ 
δυηΐ, τη 6]! 0Γοπὶ ἀπιθπ ρϑγίοιη πΠΟὴ δυρογαθυηῖ, 

οἰἰδηιδὶ Νὰ ἰοιἱ5 νἱγὶ "5 οοποηίυνγ. [ἀ60 ποη ἄϊχ!ῖ, Απὲ- 
πιδηὶ δυίθιη ἤθη οὐείάμηι; 86, Νοη μοεειπί οοοϊάετε. 
Ναὶ οἰἰδεηδὶ νοϊηϊ, ποι δυρογαθυηῖ. [ἰλ4ὺ6 5ἱ δυρρυὶὲ- 

οἰυτ (ἰπη68, {ΠΠυὰ ἰοικα φγανὶυδ τἰπι6. γ᾽ ἀδη" φυοπιο - 
ἀο ποη ργοπι αὶ 86 ᾿|}08 ἃ πιοτῖο ᾿ἰδογαιυγυπι 6556 9 
βοὰ πιογὶ ρεγιἷ, πιδίογα ἰδγεἰιυγυβ, φιδηι αἱ ἰὰ βοϑ 
Ρογι ογοῖ ἢ Π!;οπᾷ6 Θηἰπὶ πιλ[υδ 6δὲ δυλίξγα ἢἱ ΠΙΟΡΣ 

ϑρογηδίιγ, 402π| ἃ πιογία ογύογο. Νοη ἰίϑηι 1105 ἐξ 
Ῥογίουϊα ςομ]οἰ!, δεὰ γοάϊὶ ρορίου} 5 δυρογίοτθα, ὕ"γ6- 
νίηυο δογπιοηο ἀοοίγίπδη) ἀ8 ἱπιπιονία! ΠΔἰ6 δηΐπο: 
1116 ἰηδογὶϊ, δὲ ἀυοῖΐμις ἐγίθυθνα νυϑενδδ ἱς ἱπϑεγῖο 

βαϊυιαγὶ ἀοξιμδία, 4118 ᾿||06 γα οοἰη 5 οοπϑοϊδιουν. ΝἧΘ 
οπὶπ Ρυΐϊλγοηὶ δα οοοἰαΐ οἱ Ἰυχυϊατὶ, φυοά φυδεὶ ἀεγα- 

Ἰίοιΐ δίπε, 46 ργονϊἀδηιἃ 6] δεγηοηδιῃ ἱμάσυοϊς,, δ 
νοΡθὶ5: 38, ΝΌηπηα ἀπο ρμαξεέγος (426 τόν εμηῖ, εἰ ἵρτειδ 

ΕΣ ἐ{ 6 πον σαάοί ὧι ἰαφμοιμη δἰπε Ῥαΐτα ϑόεῖγο φμὶ ἴῃ 
εα!ἰὶς εεἰ ἢ δῦ. Ὑεειγὶ αμεπε εαρὶ ἰ φαρὶ(δ ὁπιπεξ παδεθ» 

γαῖδ ειπκί. Αυἱὰ οηἷπι νυἱ ΐυα 1}1}|6 1 ἰηφιὶὶ : διιδπιδα 
πυπιχιδπι, ἱᾳπογάπίο Ὠ60, ολρίερίυΓ. Νον! δὨΐπι ορα- 

Ἢ Μοτοῖ. μαροΐ, πος; πιδὲθ, 



299 

ἐχείνου τιθείς. Ποῖον δὴ τουτο; Οὐχ ἔστι μαθητὴς, φη- 
σὶν, ὑπὲρ τὸν διδάσκαιον, οὐδὲ δοῦ«ος ὑπὲρ τὸν 
κύριον αὐτοῦ. ᾿Αρχετὸν τῷ μαθητῇ, ἵνα νένηται ὡς 
ὁ διδάσχαιλος αὐτοῦ" χαὶ ὁ δοῦ.1ος, ὡς ὁ κύριος αὐ- 
τοῦ" δὲ τὸν οἱχοδεσππότην 55 Βεειϊλζεδοὺ. ἐχάϊλεσαν, 
πόσῳ μᾶ.11υν τοὺς οἰχειαχοὺς αὐτοῦ; Μὴ οὖν φο- 
δεῖσθε αὐτούς. Ὅρα πῶς ἑαυτὸν ἐχχαλύπτει τῶν 57 
πάντων ὄντα Δειτπότην χαὶ Θεὸν χαὶ Δημιουργόν. Τί οὖν : 
Οὖκχ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσχαιῖον, οὐδὲ δοῦ- 
«(ος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. Ἕως ἂν μὲν 3 ἧ μαθη- 
τὴς χαὶ δοῦλος, οὐχ ἔστι κατὰ τὴν τῆς τιμῆς φύσιν. Μὴ 
Ὑάρ μοι τὰ σπανίζοντα ἐνταῦθα λέγε, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν 
πλειόνων δέχου τὸν λόγον. Καὶ οὐ λέγει, Πόσῳ μᾶλλον 
ποὺς δούλους, ἀλλὰ, τοὺς οἱχϑιαχοὺς αὐτοῦ, πολλὴν 
πρὸς αὐτοὺς γνησιότητα "" ἐπιδειχνύμενος. Καὶ ἀλλαχοῦ 
δὲ ἔλεγεν Οὐχέτι καϊῶ ὑμᾶς δούιους, ὑμεῖς φί,1οι 
μού ἔστε. Καὶ οὐχ εἵπεν, Εἰ τὸν οἰκοδεσπότην ὕδρ'σαν 
χαὶ ἐκατηγόρησαν᾽ ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς ὕδρεως 
τίθησιν, ὅτι Βεελζεδοὺλ ἐχάλεσαν. Εἶτα χαὶ ἑτέραν οὐκ 
ἐλάττονα ταύτης δίδωσι παραμυθίαν" ἡ μὲν γὰρ μεγί- 
στὴ αὕτη 5" ἐπειδὴ δὲ τοῖς οὐδέπω φιλοσοφοῦσι χαὶ 
ἑτέρας ἔδει τῆς μάλιστα αὑτοὺς ἀναχτήσασθαι δυναμέ- 
νης, χαὶ "' ταύτην τίθησι χαὶ τὸ μὲν σχῆμα τῶν λεγο- 
μένων χαθολιχὴν δοχεῖ τὴν ἀπόφασιν ἔχειν" πλὴν οὐ περὶ 
πάντων τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ περὶ τῶν προχειμένων 
εἴρηται μόνον. Τί γάρ φησι "; Οὐδέν ἐστι χεκαλυμ- 
μόνον, ὃ οὐχ ἀποχαιυφθήσεται" οὐδὲ κρυπτὸν, ὃ οὐ 
[590] γνωσθήσεται. Ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν" ᾿Αρχεῖ 
μὲν ὑμῖν εἰς παραμυθίαν τὸ χαὶ ἐμξ χοινωνῆσας τῆς αὖ- 
τῆςς λοιδορίας ὑμῖν, τὸν Διδάσχαλον καὶ τὸν Δεσπότην. 
Εἰ δὲ ἔτι ἀλγεῖτε ταῦτα ἀχούοντες, ἐννοήσατε "" χἀχεῖ- 
νο, ὅτι χαὶ ταύτης μιχρὸν ὕστερον ἀπαλλαγήσεσθε τῆς 
ὑποψίας. Τίνος γὰρ ἕνεχεν ἀλγεῖτε ; ὅτι γόητας ὑμᾶς 
καλοῦσι χαὶ πλάνους ; ̓Αλλ᾽ ἀναμείνατε μιχρὸν καὶ σω- 
τήρας ὑμᾶς καὶ εὐεργέτας τῆς οἰχουμένης προσεροῦσιν 

ἅπαντες. Καὶ γὰρ ἀποχαλύπτει ἅπαντα ὁ χρόνος τὰ συν’ 
εὐἀχιασμένα, χαὶ τὴν ἐχείνων συχοφαντίαν ἐλέγξει, καὶ 
δήλην ποιήσει τὴν ὑμετέραν ἀρετήν. “Ὅταν γὰρ διὰ τῶν 
πραγιλάτων φαίνησθε σωτῆρες "" χαὶ εὐεργέται, χαὶ πᾶ- 
6δαν ἀρετὴν ἐπιδειχνύμενοι, οὐ τοῖς ἐχείνων προσέξουσι 
λόγοι: οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ τῇ τῶν πραγμάτων ἀληθείᾳ" 
χαὶ οἱ μὲν συκοφάνται χαὶ ψεῦσται χαὶ χαχηγόροι, ὑμεῖς 
δὲ τοῦ ἡλίου φανεῖσθς λαμπρότεροι, τοῦ μαχροῦ χρόνου 
ἐκχαλύπτοντος ὑμᾶς χαὶ ἀναχηρύττοντος, χαὶ σάλπιγγος 
λαμπροτέραν φωνὴν ἀφιέντος, χαὶ μάρτυρας ἅπαντας 
τῆς ὑμετέρας ποιοῦντος ἀρετῆς. Μὴ τοίνυν τὰ λεγό-» 
μενα νῦν ὑμᾶς ταπεινούτω, ἀλλ᾽ ἡ ἐλπὶς τῶν μελλόν- 
τῶν ἀγαθῶν ἀνορθούτω. ᾿Αμήχανον γὰρ χρυδῆναι τὰ 
καθ᾽ ὑμᾶς. 

β΄. Εἶτα, ἐπειδὴ πάσης αὑτοὺς ἀπήλλαξεν ἀγωνίας 
χαὶ φόδων 5" καὶ μερίμνης, χαὶ ὑψηλοτέρους ἐποίησε 
τῶν ὀνειδῶν, τότε λοιπὸν εἰς χαιρὸν αὑτοῖς χαὶ περὶ τῆς 
ἐν τῷ χηρύγματι παῤῥησίας διαλέγεται. Ὃ .1έἐγω γὰρ 
ἡμῖν, φησὶν, ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί" καὶ ὃ 
εἰς τὸ οὖς ἠχούσατε "5, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. 
Καίτοιγε οὐχ ἣν σχότος, ἡνίχα ταῦτα ἔλεγεν, οὐδὲ εἰς 
τὸ οὕς αὐτοῖς διελέγετο, ἀλλὰ μεθ᾽ ὑπερδολῆς χέχρητα!: 
τῷ λόγῳ. Ἐπειδὴ γὰρ μόνοις αὐτοῖς διελέγετο, χαὶ ἐν 
μικρᾷ γωνίᾳ τῆς Παλαιστίνης Ἶ, διὰ τοῦτο εἶπεν, Ἐν τῇ 
σκοτίᾳ, καὶ, Εἰς τὸ οὖς, πρὸς τὴν μετὰ ταῦτα παῤῥη- 
σίαν ἐσομένην, ἣν ἔμελλεν αὐτοῖς διδόναι, τὸν τρόπον 
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τῆς διαλέξεως ἀντιδιαστέλλων ἐκείνης "3. Οὐ γὰρ μιᾷ 
χαὶ δύο χαὶ τρισὶ πόλεσιν, ἀλλὰ τῇ οἰχουμένῃ χηρύξετε 
πάσῃ, φησὶ, γὴν χαὶ θάλατταν ἐπιόντες, χαὶ οἰχουμένην 
καὶ ἀοίχητον " χαὶ τυράννοις καὶ δήμοις, καὶ φιλοσόφοις 
χαὶ ῥήτορσι, γυμνῇ τῇ χεφαλῇ χαὶ μετὰ παῤῥησίας 
πάσης πάντα λέγοντες. Διὰ τοῦτο εἶπεν, 'Επὶ τῶν δω- 
μάτων, χαὶ, Ἐν τῷ φωτὶ, χωρὶς ὑποστολῆς τινος, καὶ 
μετὰ ἐλευθερίας ἀπάσης. Καὶ διατί μὴ εἶπε, Κηρύξαες 
ἐπὶ τῶν δωμάτων, χαὶ͵ Εἴπατε ἐν τῷ φωεὶ, μόνον, ἀλλὰ 
χαὶ προσέθηχεν, Ὃ «1έγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, καὶ, Ὃ 
εἰς τὸ οὖς ἀχούετε ; Ἑπαίρων αὐτῶν τὰ φρονήματα, 
Ὥσπερ οὖν ὅτε ἔλεγε, Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, τὰ ἔργα ἃ 
ἐγὼ ποιῶ κἀχεῖγος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων 
σοιήσει" οὕτω δὴ χαὶ ἐνταῦθα, δεικνὺς ὅτι τὸ πᾶν 5» 
δι᾽ αὐτῶν ἐργάσεται, χαὶ πλέον ἣ δι᾿ ἑαυτοῦ, τοῦτο τέ- 
θειχε. Τὴν μὲν γὰρ ἀρχὴν ἐγὼ δέδωχα, φησὶ, χαὶ τὰ 
προοίμια " τὸ [591] δὲ πλέον δι᾽ ὑμῶν ἀνύσαι βούλομαι. 
Τοῦτο δὲ οὐχ ἑπιτάττοντός ἔστι μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὸ 
μέλλον προαναφωνοῦντος, χαὶ θαῤῥύνοντος ' τοῖς λεγα- 
μένοις, καὶ δειχνύντος ὅτι πάντων χρατήσουσι, χαὶ 
ἠρέμα χαὶ τὴν περὶ τῆς χαχηγορίας ἀγωνίαν πάλιν 
ὑπορύττοντος. “Ὥσπερ γὰρ τοῦτο τὸ χήρνγμα, λανθάνον 
τέως, πάντα ἐπελεύσεται, οὕτω χαὶ ἡ πονηρὰ τῶν Ἰου- 
δαίων ὑπόληψις ἀπολεῖται ταχέως. Εἶτα, ἐπειδὴ ἐπῆρεν 
αὐτοὺς χαὶ ὕψωσε, προαναφωνεΐ πάλιν χαὶ τοὺς χινδύ- 
γους, ἀναπτερῶν αὐτῶν τὴν διάνοιαν, χαὶ ὑψηλοτέρους 
πάντων ποιῶν. Τί γάρ φησι; Μὴ φοθηθῆτε ἀπὸ τῶν 
ἀποχτενγόγτων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυνα- 
μένων ἀποχτεῖναι. Εἶδες πῶς πάντων αὐτοὺς ἔστησεν 
ἀνωτέρους, οὐχὶ φροντίδος μόνον χαὶ " χαχηγορίας, οὐδὲ 
κινδύνων χαὶ ἐπιδουλῶν, ἀλλὰ χαὶ αὑτοῦ τοῦ πάντιυν 
δοχοῦντος εἶναι φοδεροῦ θανάτου πείθων χαταφρονεΐν, 
καὶ οὐδὲ ἀπλῶς θανάτου, ἀλλὰ χαὶ βιαίου, Καὶ οὐχ 
εἶπεν, ὅτι ᾿Αναιρεθήσεσθε, ἀλλὰ χαὶ μετὰ τῆς αὐτῷ 
προσηχούσης μεγαλοπρεπείας τοῦτο παρεδήλωσε ἢ, Μὴ 
φοδηθῆτε, λέγων, ἀπὸ τῶν ἀποκτεγόντων τὸ σῶμα, 
τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι" φοθήθητε 
δὲ μαλιον τὸν χαὶ ψυχὴν καὶ σῶμα δυνάμενον 
ἀπο.ϊέσαι ἐν γεέννῃ ὅπερ ἀεὶ ποιεῖ, εἰς τοὐναντίον 
περιτρέπων τὸν λόγον. Τί γάρ; Δεδοίκατε ", φησὶ, θά-« 
νᾶτον, χαὶ διὰ τοῦτο ὀχνεῖτε χηρύσσειν; Δι᾿ αὐτὸ μὲν 
οὖν τοῦτο χηρύξατε, ἐπειδὴ δεδοίχατε θάνατον, Τοῦτο 
γὰρ ὑμᾶς ἐξαιρήσεται τοῦ ὄντως θανάτου. Εἰ γὰρ χαὶ 
μέλλουσιν ὑμᾶς ἀναιρεῖν, ἀλλὰ τοῦ χρείττονος οὐ περι- 
ἐσονται, χἂν μυρία φιλονειχήσωσι. Διὰ τοῦτο οὐχ εἶπε, 
Τὴν δὲ Ψυχὴν μὴ " ἀποχτενόντων, ἀλλὰ, Μὴ δυγνα- 
μένων ἀποχτεῖνγαι. Κἂν γὰρ " θελήσωσιν, οὐ περι- 
ἔσονται. Ὥστς εἰ δέδοιχας χόλασιν, ἐχείνην φοδοῦ δὴν 
πολλῷ χαλεπωτέραν. Ορᾷς πῶς 7 πάλιν οὐχ ἐπαγγ 
λεται αὐτοῖς ἀπαλλαγὴν θανάτου, ἀλλ᾽ ἀφίησιν ἀποθα- 
νεῖν, μείζονα χαριζόμενος ἣ εἰ μὴ συνεχώρησε τοῦτο 
καθεῖν : Τοῦ γὰρ ἀπαλλάξαι θανάτου τὸ πεῖσαι χατα- 
φρονεῖν θανάτου πολλῷ μεῖζόν ἐστιν. Οὐ τοίνυν εἰς 
χινδύνους ἐμβάλλει αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἀνωτέρους ποιεῖ χινδύ- 
νων, χαὶ ἐν βραχεῖ λόγῳ τὰ περὶ ἀθανασίας ψυχῆς ἐν 
αὐτοῖς πήγνυσι δόγματα᾽ χαὶ ἐν δύο χαὶ τρισὶ λέξεσι 
δόγμα σωτήριον χαταφντεύσας, χαὶ ἀπὸ λογισμῶν αὖ- 
τοὺς ἑτέρων παραμυθεῖται. Ἵνα γὰρ μὴ νομίσωσιν 
ἀναιρούμενοι χαὶ σφαττόμενοι, ὡς ἐγχαταλιμπανόμενοι 
τοῦτο πάσχειν, πάλιν τὸν περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ 
εἰσάγει λόγον, οὕτω λέγων " Οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσα- 
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ρίον πωϊλεῖται ; χαὶ ὃν ἐξ αὐτῶν οὗ πεσεῖται εἷς 
πωγέδα" ἄγευ τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἔν οὐρανοῖς. 
"Ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεραλῆς πᾶσαι" ἠριθμη- 
μέναι εἰσί. Τί γὰρ εὐτελέστερον ἐχείνων; φησίν" 
ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲ ἐχεῖνα ἁλώσεται, ἀγνοοῦντος τοῦ Θεοῦ. 
Οὐ γὰρ τοῦτό φησιν. ὅτι ἐνεργοῦντος αὐτοῦ πίπτει" 
τοῦτο γὰρ ἀνάξιον Θεοῦ ἀλλ᾽ ὅτι οὐδὲν αὐτὸν λανθάνει 
τῶν γινομένων. Εἰ τοίνυν ἀγνοεῖ οὐδὲν τῶν συμόαινόν- 
των, ὑμᾶς δὲ φιλεῖ πατρὸς γνησιώτερον, καὶ οὕτω [593] 
φιλεῖ, ὡς χαὶ τὰς τρίχας Ἐριθμηχέναι, οὐ χρὴ δεδοιχέ- 
ναι. Τοῦτο δὲ ἔλεγεν, οὐχ ὅτι τὰς τρίχας ὁ Θεὸς ἀριθμεῖ, 
ἀλλ' ἵνα τὴν ἀχριδῇ γνῶσιν χαὶ τὴν πολλὴν πρόνοιαν 
τὴν περὶ αὐτοὺς ἐνδείξηται. Εἰ τοίνυν χαὶ οἷδε πάντα 
τὰ γινόμενα, καὶ δύναται σώζειν ὑμᾶς χαὶ βούλεται, 
ὅσα ἂν πάθητε, μὴ νομίσητε ἐγχαταλιμπανόμενοι πά- 
σχειν. Οὐδὲ γὰρ ἀπαλλάξαι ὑμᾶς βούλεται τῶν δεινῶν, 
ἀλλὰ πεῖσαι χαταφρονεῖν τῶν δεινῶν“ ἐπειδὴ τοῦτο 
μάλιστα ἀπαλλαγὴ τῶν δεινῶν. Μὴ οὖν φοθδηθῆτε᾽ 
ποιλλῶν 35 στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. Ὁρᾷς ἤδη 
τὸν φόδον αὐτῶν χρατήσαντα; Καὶ γὰρ ἤδει τὰ ἀπόῤ- 
ὄττα τῆς διανοίας" διὰ τοῦτο ἐπήγαγε, Μὴ οὖν φο- 
δεῖσθε αὑτούς. Κἂν γὰρ χρατήσωσι, τοῦ καταδεεστέ- 
ρου χρατήσουσι, τοῦ σώματος λέγω" ὅ χἂν μὴ οὗτοι 
ἀποχτείνωσιν, ἡ φύσις λαδοῦσα ἄπεισι πάντως. 

γ΄. Ὥστε οὐδὲ τούτου οὗτοι γεγόνασι χύριοι, ἀλλ’ ἀπὸ τῆς 
φύσεως αὐτὸ ἔχουσιν. Εἰ δὲ τοῦτο δέδοιχας, πολλῷ μᾶλ- 
λον τὸ μεῖζον δεδοικέναι χρὴ, χαὶ φοδεῖσθαι τὸν δυνά- 
μενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἐν γεέννῃ ἀπολέσαι. Καὶ οὐ 
λέγει φανερῶς ἑαυτὸν νῦν "' εἶναι τὸν δυνάμενον χαὶ 
Ψυχὴν χαὶ σῶμα ἀπολέσα:" δι᾽ ὧν δὲ ἔμπροσθεν ἀπ- 
ἐφηνε "3 χριτὴν ἑαυτὸν ὄντα, ἐδήλωσεν. ᾿Αλλὰ νῦν τούναν- 
«τίον γίνεται "3. Τὸν μὲν γὰρ δυνάμενον ψυχὴν ἀπολέσαι, 
«αουτέστι, χολάσαι, οὐ φοδούμεθα" τοὺς ὃὲ τὸ σῶμα 
ἀναιροῦντας πεφρίχαμεν. Καίτοιγε ὁ μὲν μετὰ τῆς 
ψυχῆς καὶ τὸ σῶμα τιμωρεῖται" οἱ δὲ οὐ μόνον τὴν ψυ- 
χὴν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ σῶμα κολάσαι δύνανται, χἂν μυριάχις 
χολάσωσιν. ἀλλὰ λαμπρότερον μᾶλλον 5 οὕτω ποιοῦσιν 
αὐτό. Εἶδες πῶς δείχνυσι τοὺς ἀγῶνας εὐχερεῖς : Καὶ 
γὰρ σφόδρα ὁ θάνατος χατέσειεν 16 αὐτῶν τὴν Ψυχὴν, 
φοθδερὸν τέως ἐμπνέων, τῷ μνδέπω γεγενῆσθαι εὐχατα- 
γώνιστηος, μηδὲ τοὺς μέλλοντας αὐτοῦ χαταφρονεῖν τῆς 
τοῦ Πνεύματος ἀπολελαυχέναι χάριτος. Ἐχόαλὼν "7 τοί- 
νυν τὸν φόδον χαὶ τὴν ἀγωνίαν τὴν κατασείουσαν αὑτῶν 
τὴν ψυχὴν, χαὶ διὰ τῶν ἑξῆς παραθαῤῥύνει πάλιν, φόδῳ 
φόθδον ἐχδάλλων, χαὶ οὐ φόδῳ μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐπάθλων 
ἐλπίδι μεγάλων " χαὶ μετὰ πολλῆς ἀπειλεῖ τῆς ἐξου- 
σίας, ἑχατέρωθεν 5 αὐτοὺς προτρέπων εἰς τὴν ὑπὲρ τῆς 
ἀληθείας παῤῥησίαν, καὶ . ἐπάγει λέγων " Πᾶς οὖν 
ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός 
μου τοῦ ἂν οὐραγοῖς " ὃς 3 δ' ἂν ἀρνήσηταί μ8 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν 

: ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Οὐ γὰρ 
ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τῶν ἐναντίων ὠθεῖ, 
καὶ εἰς τὰ σχυθρωπὰ χαταλήγει. Καὶ σχόπει τὴν ἀχρί- 

δειαν. Οὐχ εἴπεν, Ἐμὲ, ἀλλ᾽, Ἐν ἐμοὶ, δειχνὺς ὅτι οὐκ 
οἰκείᾳ δυνάμει, ἀλλὰ τῇ ἄνωθεν βοηθούμενος χάριτι 
ὁμολογεῖ ὁ ὁμολογῶν. Περὶ δὲ τοῦ ἀρνουμένου οὐχ εἶπεν, 
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Ἐν ἐμοὶ, ἀλλ', Ἐμέ " ἔρημος γὰρ γενόμενος τῆς δωοεᾶς, 
οὕτως ἀρνεῖται. Τίνος οὖν [595] ἕνεχεν ἐγχαλεῖται, φη- 
σὶν, εἰ ἐγχαταλειφθεὶς ν᾽: ἀρνεῖται ; Ὅτι τὸ ἐγχαταλει- 
φθῆναι παρ᾽ αὐτὸν γίνεται τὸν ἐγχκαταλιμπανόμενον. Τίνος 
δὲ ἕνεχεν οὐχ ἀρχεῖίται τῇ χατὰ διάνοιαν πίστει, ἀλλὰ 
χαὶ τὴν διὰ τοῦ στόματος ὁμολογίαν ἀπαιτεῖ; Εἰς παῤ- 
ῥησίαν ἡμᾶς ἀλείφων καὶ πλείονα ἀγάπην καὶ διάθεσιν, 
χαὶ ὑψηλοὺς ἐργαζόμενος. Διὸ χαὶ πρὸς ἅπαντας διαλέ- 
γεται. Καὶ οὐδὲ τῷ προσώπῳ τῶν μαθητῶν χέχρηται 
μόνον" οὐ γὰρ αὑτοὺς, ἀλλὰ χαὶ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν 
ἤδη χατασχευάζει γενναίους. Ὃ γὰρ τοῦτο μαθὼν, οὐ 
διδάξει μόνον μετὰ παῤῥησίας, ἀλλὰ χαὶ πείσεται πάντα 
εὐκόλως χαὶ μετὰ προθυμίας. Τοῦτο γοῦν πολλοὺς τοῖς 
ἀποστόλοις προσήγαγε, τὸ πιστεῦσαι τῷ ῥήματι τούτῳ. 
Καὶ γὰρ χαὶ ᾽ ἐν τῇ χολάσει πλείων ἡ τιμωρία, καὶ ἐν 
τοῖς ἀγαθοῖς μείζων ἡ ἀντίδοσις. Ἐπειδὴ γὰρ τῷ χρόνῳ 
πλεονεχτεῖ ὁ χατορθῶν, χαὶ τῇ ἀναδολῇ τῆς τιμωρίας 
νομίζει χερδαίνειν ὁ ἁμαρτάνων, ἀντίῤῥοπον 35, μᾶλλον 
δὲ πολλῷ πλεῖον 35 μείζονα πλεονεξίαν εἰσήγαγε, τὰν 
προσθήχην τῶν ἀντιδόσεων. Ἐπλεονέχτησας, φησὶ, τῷ 
πρότερός με ὁμολογῆσαι ἐνταῦθα ; Πλεονεχτήσω σε χἀγώ, 
φησὶ, τῷ μείζονά σοι δοῦναι, χαὶ ἀφάτως μείζονα " ἐκεῖ 
γάρ σε ὁμολογήσω. Ὁρᾷς ἐχεῖ καὶ τὰ ἀγαθὰ χαὶ τὰ χαχὰ 
ταμιευόμενα ; Τί τοίνυν σπεύδεις χαὶ ἐπείγῃ ; τί δὲ ζη- 
τεῖς ἐνταῦθα τὰς ἁμοιθὰς, ἐλπίδι σωθείς ; Διὰ δὰ τοῦτο 
κἂν ποιήσῃς τι χρηστὸν, χαὶ μὴ λάδῃς αὐτοῦ τὴν ἀντί- 
δοσιν ἐνταῦθα, μὴ ταράττου “ μετὰ γὰρ προσθήχης ἐν τῷ 
μέλλοντί σε ᾽5 χαιρῷ ἀναμένει τούτων ἡ ἀμοιδή. Καὶ ἢν 
ποιήσῃς τι πονηρὸν, χαὶ μὴ δῷς δίχην, μὴ ῥᾳθύμει " ἔχεξ 
γάρ δε ἐχδέξεται ἡ τιμωρία, ἂν μὴ μεταδάλῃ καὶ γένη 
βελτίων. Εἰ δὲ ἀπιστεῖς, ἀπὸ τῶν ἐνταῦθα στοχάζου 
χαὶ περὶ τῶν μελλόντων. Εἰ γὰρ ἐν τῷ χαιρῷ τῶν ἀγώ- 
νων οὕτως εἰσὶ λαμπροὶ οἱ ὁμολογοῦντες, ἐν τῷ χαιρῷ 
τῶν στεφάνων ἐννόησον τίνες ἔσονται ; Εἰ οἱ ἐχθροὶ ἐν- 
ταῦθα χροτοῦσιν, ὁ πάντων πατέρων φιλοστοργότερος 
πὼς οὐ θαυμάσεταί σε καὶ ἀναχηρύξει; Τότε γὰρ ἡμῶν 
εἰσι καὶ τῶν ἀγαθῶν αἱ δωρεαὶ, χαὶ τῶν καχῶν αἱ τιμω- 
ρίαι. "Ὥστε οἱ μὲν ἀρνούμενοι, καὶ ἐνταῦθα χαὶ ἐκεῖ 
βλαδήσονται" ἐνταῦθα μὲν, μετὰ πονηροῦ συνειδότος 
ζῶντες, χἂᾶν μήποτε ἀποθάνωσιν, ἀποθανοῦνται πκάν- 
τως καὶ ἐχεῖ 3" τὴν ἐσχάτην ὑπομένοντες δύχην " οἱ δὲ 
ἕτεροι χαὶ ἐνταῦθα χαὶ ἐχεῖ χερδανοῦσι, χαὶ τὸν θάνα- 
τὸν ἐνταῦθα "35 πραγματευόμενοι, χαὶ τῶν ζώντων ταύτῃ 
λαμπρότεροι γινόμενοι, χαὶ ἐχεῖ τῶν ἀποῤῥήτων ἀπο- 
λαύοντες ἀγαθῶν. Οὐ γὰρ δὴ πρὸς τὸ χολάζειν μόνον, 
ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὸ εὐεργετεῖν ἕτοιμος ὁ Θεός " χαὶ πρὸς 
τοῦτο μᾶλλον ἣ "" ἐχεῖνο, ᾿Αλλὰ τίνος ἕνεχεν τοῦτο μὲν 
ἄπαξ τίθησιν, ἐχεῖνο δὲ δίς ; Οἷδε 39 μᾶλλον τούτω σὼω- 
φρονιζομένους. Διὰ τοῦτο εἰπὼν, Φοδήθητε τὸν δυνά» 
μενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα δἰς γέενναν δ ἀπο.λέσα;, 
πάλιν λέγει, 'λρνγήσομαι αὐτὸν κἀγώ. Οὕτω χαὶ Παὺ- 
λος ποιεῖ 5, συνεχῶς τῆς γεέννης μεμνημένος. 

δ΄. ᾿Αλείψας τοίνυν τὸν ἀχροατὴν [594] διὰ πάντων 
(καὶ γὰρ τοὺς οὐρανοὺς ἀνέῳξεν αὐτῷ, χαὶ τὸ διχαστή- 
ριον ἐχεῖνο ἐπέστησε τὸ φοδερὸν, χαὶ τὸ θέατρον ἔδειξε 
τῶν ἀγγέλων, χαὶ τὴν ἐν τούτοις ἀναχήρυξιν τῶν στεφά- 
νων, πολλὴν ἐντεῦθεν προοδοποιοῦσαν 5 τῷ λόγῳ τῆς 
δεὑσεδείας τὴν εὐχολίαν), λοιπὸν ἵνα μὴ ᾽ δειλῶν γενο- 

ὁ εἰς παγίδα] 5ἰς πηοὶ οἱ Μοεη4. οἴμηθθ. οοῦπι νυϊζατὶ πηοάο Ἰἰλυάδί, βϑυρτὰ Ρ. 155 (. Μοχ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
Κ. Ε. " πᾶται οι. Β. Ε, 19 πολλῷ 6Χ ΟΟΥΓ. Α. 1 Μὸδ 
εἶναι] εἶναι νῦν Ὁ. νῦν οπ!. Ε. ὕεγθδ εἶναι... ἀπολέσαι 

ποιοῦμεν 6. 51ν. 1" τῆς οη!. Α. Β. Ρ. 
ποη ἰἰαῦοι Ε΄, .5 χατέσεισεν Α. (. Ε. "Ἱ 

δυηΐϊ ἴῃ Β. Ε΄ ίανθηϊο ὅσ, 
Ρ. οὐ μόνον οὐ τὴν 
Ἐχδάλλων Β. ρ. εἱ 

Μοχ χαταχρατήσαντα Θαἰάϊ! ϑᾶγν. ποϑοὶο υὑπἀθ. 1 γὺν 
15 ἐγέφηνε ΕἀἀΔ. 143 γίνεται] 

18. μᾶλλον ὁπ. Α. Β. (. Ὁ. Οἰδινεαϊλαι Ψψ.Ο.Ε 
ρ εν ΕΔ. 45 χα[] διό ἢ. ἵ. 0. 16 χαὶ ἐχατέ 

Ψοτῦλ καὶ ἐπάγει λ. ἀδενηῖ ἰη Β. Μοχ οὖν ον. Ὁ. Ε. Ε΄. 2 Ἤρϑπαςς Ἷ ὅς] ὅστις Εἰ4. οΓΌΔ ὃς δ' ἄν... οὐρανς 
. (, [ὴ Ροεῖ ὁμολογῶν το ϊδηι ΔΑ. ἢ, Ε,. Ει, ταπὶ πο. ἰαπὶ ᾿ς παθεηὶ 

4 καί ἀοοδὶ ἰπ πιοῖβ. ὁ ὁ δὲ ἀμαρτὼν ἀντ. Β. Ὁ. Κὶ 

. Ῥ. Ὁ. ὑπομενοῦσι Β. "). Ε΄. 
"᾽ δίδει 
83 ἐποίει Εἀά. 
Ῥγαςεάοπιθυ5 δἀποοίυηι Α. ἢ. 

. Μον. 

ον Ἐ. "5 σοι. Β. Ὁ. Ε. 35 5᾽. οὔηηθ5 πιαὶ. χαταστοχάζου τὰ τῶν μ. Ε4ἀ. 7 καὶ ἔχει διὰ. δέ 
3. ἐνταῦθα ὁπ. Β. Ε. Ατη. 5" 

αἀὰ, γάρ Ἐ. τούτῳ] δὰἀά. τοὺς ἀχούοντας Ε;. ἰην 1}5 ΥαΓΒ8. 
δ2 προοδοποιεῖ ΠΟΥΡ. γο;, Ὁ. προοδηποιῶν οοη]. ΒοΙ5, 

ΟΓ. Ραηΐτι8 ἀδουηί. 53' εἰ ὁ ἐγχ. Εὐὶ. 
5 πλεῖον] δέ Ὁ. πλεῖον ἀροϑι ἰη Βάά. Ἐπ έσνο, με 

ἡ. καί οδ. 
δϑά. ᾿ Ἵ ᾿ Μοχ τὐχν ἕνεχεν οι. Β. ὸ 

δῃοηιὶ Εἀά. 866 ροϑῖ ν. δὲ ἐν γεέννῃ . 
3. ἵἴγα γὰρ υἡ Α. θ. Ὁ. Ε΄ λοιπόν οἵ. Β. Ε. 

-. 
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γληΐα ἢὃδο δδάογο ἀϊεὶϊ : ἑὰ οδόπε ἐδνάϊσησπι 60 88- 

βδὶ: βεὰ αἰχίς εἱμὲ} φεβδιίογασι ᾿ἰἰυπὶ ἰΔι6γ6. δὲ ἜΓΒῸ 

εἰ ΒΗ δογυπι μα: δοοίδυηι ἱρπογαῖ,, υοβαυὰ δἰποογί 85 

υληι ρᾶίοῦ δι)δί, δίψυδ ἐϊ8 δθθδὶ, υἱ οἰἰδια ἐλρί 08 

γοβϑίεος πυβογαγὶῖ, 8.}}}} υἱἱφυο εἰγοράϊιπ). ἤθε γεὸ 

ἀϊχίι, βοὴ φαοὰ θεῖ σΔρ. 108 πιυιπιεγοῖ, οὶ υἱἰ δ6ε8- 

Γϑίϑ ποι ἰδίῃ πηοξηδη4υθ ΟἶΓΟΔ 605 ρεουϊἀθη ἰδ πῇ 
οϑιαπάλι. 5. ογζο οπιπΐδ 4φυῖ ἢ ΠΟΥΪ,, δὲ Ὑ}1 η08 

βϑῖγοϑ ίδοοΓο, 6ἱ ἰά ροίο5ι, 5ὶ φυϊὰ ραιϊαπνίη!, 86 εἐΓ6- 

ἀϊπ6 νοβ ἀξδγεϊϊοίοβ ἰὰ μαι. Νοη δπΐπὶ Ὑὰῖν νθὺ ἃ 

πι8}}5 δγίρογο, δ6ι} διιδώδε υἱ πη] ἐθβιθεηηδι 8 : ΠδΠὶ 

[πὸ νογὸ Πἰθογδιῖο δὶ ἃ ῃ)8 118. 51. Νοίἑιδ ἐγσο ἐβεγα : 
πιμ ἧς μαεφεγίϑιι πιείζογος φεἰἰα υοε. Ίἀδη᾽ ᾿Π 05 δι εἰ- 
ΠΙΟΓΟ ΟυΓΓΟΡίοΟΒ [υ͵886 Ὁ ϑΘοίοθαιϊ οηἷπὶ δοογεῖα πηθῆ- 

εἰβ : ἰάθο βυδήπυκι!, Νὰ εγθα ἰἱνεθαίὶς ἐο6. ἘλἰΔΠπιεὶ 

δηΐ ρερυ δ θδηί, ἰη πιηογοπ) ράτγίθπι ρεανϑίθυυμ!, 

ἐπ σογρῦδ δε δὶ : φυοά οἰἰϑεμδὶ 1} πο Οοοίάδηξ, 

ὨδίυΓΔ ἰδιηδη ἀὐδυπιοί. 
ὅ. ΜοΥς οοπίειππεπάα, Ολγίξίο {με ΡῈ δρόηε οἰ πι6- 

ἕμηι ἐΖμαάεπίς. Ο)ὲ οοπβίοίμγ,, μὲν αἰυίπαηι σγαί αῆι 
ἐοηβιίοίαν. θεὶς ἰἡδεπιῖιι5 ϑοπα, φμαηὶ εμρρίϊεϊα ἐμ{εγῖ. 
“-- Ἰιλφυ6 η6 ἰη ἰος φυϊάδπη || ροϊοδιαίοιη Βουθαι, 
ἃ παίυγα αυΐρρα ᾿Πυὰ ονιϊηθδι, Οιοά δἰ 06 ἐἰπι|638, 
0} 10 πιᾶ ἰδ {ἱπηοημάσυπι ᾿ΠΠυ φυοὰ πηϑὐι8, 86 πηοίι 6» 

ἀν8 651 ἢ|Π6 φυὶ ροιεδὶ οἱ δηΐῃιδπὶ οἱ οογρυδ ρογύογα 

ἴῃ ζομοηηδη. Νοαυθ τπηδηϊΐδοίοα ἀἰοὶ! δ6 {|Π.π| 6566 υΐ 
Ὠρ0551} δἰ δηϊηγυπὶ οἱ ΟΟΓΡυ5 ρογάογα ; δοὰ μδὺ δὰ 4υ8 

διρογίυ5 ἀἰχὶ!, 86 ᾿ἀἰοΘῶλ 6556 πιοι)δίγαΥἱ. Αἱ ἡυη6 

σου ρα σ οὐθηὶὶ : πᾷπὶ ουηὶ 4υΐ ροίοδὶ ΔηἰΠ]ΔΠ| ρ6Γ- 

ἄδγο, ᾿ιοο 651, δυρρ! οἷο ἀἤϊίοργα, ποη {ἰπιοιηυδ ; ̓ΠΠ08 
διυΐίδπι αυΐ οΘογρυ8 ἰηϊαγἢείυο! ρογογγοβοίπυβ. θδ8)- 

αυδπὶ Π|6 ἀηᾶὰ Οιπὶ 8ηΪ πιὰ ΟΟΓρυδ εἰἰδπὶ υἱοϊδοί Ὁ : 
1}}} ν ΓΟ ΠΟ ἢ ππΟ.[0 Δι᾿ πη8Ππ|, 5611 πὸ φογρυ5 αυϊάεαι. 
Ῥοϑδυπὶ ρυη γα ; [ἰο6ι δηἴπὶ Π|}}}165 δυρρ! οίο αὐ οίδῃϊ, 

δρί οηἀϊΐ8 ἢΠΠἀ4 οπμ πο γοάάυηι. Υἀἰδι:  φυοπηοάο 
φεγίδιηἶηα (οἰ το αἱ ἢ ΜΟΓΒ ΟΠ ΘΟΓΌΣΒ δηΐῃλδίη 
δαἀπιοέυπι ὀχαφί(αθΐ, τΘΓγΙ ὈΠδᾳυς δάϊιις ογαὶ, φυοὰ 

ποη συμ ὀχρυφηδίω [ἀ6}}15 6586 1, πδς δύξιυο ϑιρίγίίυς 
ἔτγαιἰὰπὶ ἀοορρίϑϑθηί ἰΐ αὶ ᾿|]8πῈ οοπ ομρίυγ! οΓδηι. 
Ῥοπίᾳυδη) ἜΓζΟ {ἰπγογθιη οἱ πηοίυμη, 4υἱ ἰρϑογυπὶ δηὶ- 

Τηδπὶ χα αῦδί, Διηυνβ56ῖ., 564! 6} οἰ ΘΓ. Θἢ8 

1}}}15 δἀμοίΐδιι ἰηάἑ! ; {ἰπ|ογ6 εἰπηογόπῃ ρο 68, ἢθ0 1ἷ- 

ΤΏΟΓΟ πιοάο, δ6ά πιλβηογιμ ΒΡ6 ὈΓοΙΩΟΓΌΙ ; ἰηδι- 
ῬΕΓ4υ6 οὐ πηϑφηἃ ροιδϑίδίο ΘΟΠΙ ΠῚ Δ. : (4116 υἱγίη- 

΄υε ᾿Π|ο5 Βογιαίυν 44 Βύμυοίαπι ρΓῸ νογ δίς βυπηδηί2πδ), 

μῶς δὐϊοίοηϑ : 52. Ο μίομηιφηε ἐοη Κι εὐ 7 ἐπ ἢϊῈ σΟΤαπι 
Ποπιϊπίϑως, σοη βίοϑοΥ εἰ ἐρο ἵπ ἐμπὶ οογαπι ῬαΐΓα ἢϊ60 σπὶ 
ἐεἰ ἱπ εὐ ἰδ; δ. εἰ φμὶσμιασια πεψαυεν τπ6 οογαμὶ Π0- 
πιϊπῖϑιδ, πέροϑο οἱ 690 ἐμῆλ σογαηὶ Ῥαΐγα ἤιΦ0ὺ ημὶ εεί 
ἦν οἷ ᾿. Νοὴ Θηΐ ἃ θΟΠΟΓι ἢ 5Ρ6 ἰΔῶίιπι, 566 αἰἰδιη 

ἃ τῃϑἰογυπὶ πηδῖι! οΟμοἰἰδὶ, οἱ ἰη ἰγὶ δια ἀδϑἰηΐ!. ΕἾ 08 
διίοθιη δοουζαιίοπαα) ΡΟΓροι 6. Νοη ἀἰχὶϊ, Μ6, 5οιὶ, 

1πηῖθ, Οοδβίθηι ο!8 οὐπὶ 4] σοηἤίοίυγ, ποη ργορτγὶἃ 

νἱγίαιο, 86 δυρόγηα σταίία [υ]υϊη οοηβίοτὶ. 86 Π6- 
ἔληϊα πο ἀϊχὶῖ, ἰπ πιὸ, 864, Ἀε : πδη) οὐπὶ ἄοπο 

Εταιὶδα νου 5ἰϊ, ᾿12 ποραῖ. ΟἿΓ ΟΡΖῸ δοουδαιυγ, ἰη- 

4υΐθ8, δὶ ἰδ 4} πεφϑὶ, ἰ(4 ἀσγο! παι υνῇ Ουΐα αὐὶ 

ἀεγοϊηαυϊυγ, οὐρα δυ8 ἀδΡο Ια Ὁ. ὅ6 1 ΟΥ̓ Ὠθη 

1 πῶς εἰδιϑυ δ ΕΥδΏσοΗΐ ἰοἱα ἀρογδὶ ἰη Μογαὶ. 

ΙΝ ΜΑΤΤΗ͂ΖΌΜ ΠΟΜ,. ΧΥΟΥ͂, 4]. ΧΧΧΥ. ἀθὲ 

βυΐβοὶ! 65 ἰῃ δηΐηο, δεεὲ ογἱβ οἰΐδηη οομπίοβείΐομθιν 

Γαωφοίσὶ! {1 05 ἰβοί(οι δὲ Πιοίδπὶ οἱ δὰ ἰοφιοηάὶ 
ἡβοσιοίθπι., βδῦποη δ πιΔ͵ ΓΙ οδγίἰδίοι οὶ 8[{6- 

ἐϊθα, υἱησυδ ἢ08 ϑυϊ πιο; ες εἰθεὶαι. Ιἀοοσυθ υὑππηΐ- 

θυδ ἰοηυῖϊ αν, πεῳμ6 80105 τοδρίοἰς ἀἰδοίφυϊοαῦ; ποῦ 

1||05 688 ἰϑει νη, δο δέΐδιη ἰδεῖ ρυ}]05 δογυδὲ [Δι 
δίγοηυος τού ογε οἰσοι. Ναπ) ΄φεὶ πο ἀἰἰοογῖ!, πο 
τηοάθ οὔτ ἰἰθδογίαιο ἀοοοδὶε, βοὰ οἰἰδεη ομμπὶδ [8Δ6}}0 

οἱ πιαζῶθ δρῆπο ρδιϊοίιγ. [ἀ ἐθγῖὶς (ἐεὶΐὶ τιΜὶ πιυ}ἱ δὰ 

ϑροβίοίοδ δοοδάεεηι, συοὰ δυΐο ἀϊοίο ἤει [3 96- 
Ῥοπ,. Νι ἱ ἰῃ πραὶΐ5 ΠΙΆΪΟΓΔ δυρρ] οἷα δοηθηηῖυν : 

δὶς οἱ ἴω δοῃΐβ πιλΐοῦ τηοῦεθβ. Ουἱδ οηδπῃ 4] Ὀοηυὴ 

δἷς Ορογιυν, ἀἰν εἶδα κ᾽ οἱ μογαὶ, βοϑεϑίοῦ διιίθη) αἰ 8- 
ἰἰοπὸ βυρρέϊοὶϊ! 86 ᾿ϑεγαγὶ οτἰβεϊπιαὶ, ρᾶγΘ πηι, ἱπ1|0 ἰ0η- 

86 πιδογοιι ὕδιιῈ οραγδηῖὶ νἀ υχὶϊ σορίδπι, 861 ὉΓ - 

πέογαι) δά διδιηοοίυαι. ἔδης ρεργοκδιίγδε, ἱβηυΐϊ., 

᾿δ66, φιιοά ἰῃ 5|ὁὸ ρείον εἼγεάϊ ογὶβ ἢ ΒΦῸ ἰιθδι απο 

ργβγοχδιίνοπι ὁδῦο, υἱ πιδογα (γαλῆν, ἱπιο ἰονᾷθ 

ΤΩΔΪΟΓΆ : ΒΑΒ ἰδὲ (6 οοηἤίοθον. ΥἹάθη᾽ οἱ ᾿ἷ6 οἱ ᾿᾿} 16 
θοπδ οἱ πηδὶδ γϑοοιδὶ ἢ αν πο [εδιϊπαθ᾽ ΟΡ Ὦΐα 
πιογοθάδπι αυαγίβ, 4υἱ 506 τη δαΐνιβ 683 ᾿ἀεἶγοο εἰ 
ηπἰὰ ᾿οηὶ (δεογὶς, πθᾷυς δὶς πιοροδάθπ) γεοϊρίαδ, π6 
ἰυγβεγίδ; ΟΠ δό 9πιθη:0 φρὶπι ὧδι (ὈἰυΓ{0 ἰδ ροῦο 

(6 πιογοθβ βῆδηθί. δ. ηὐἱμίδηι πι6}} (δοοτίς, ἠδ. ἀ68 
ΡΦμΔ5, πὸ ἰάδο βεβη}δ 8,8; ᾿ἰἰς οί [6 δορφίϊοί τι 

δχοὶρίδὶ, υἱοὶ πηι μοῦ οἱ ΠΡ 6} 0 δυδάϑδ. δὶ υϑγῸ ΟΝ 

ογοάϊδ, ὁχ ργωϑοηιθιβ γοε ΓεἰυΓὰ οΟη] εἰ6. ΝΆΠΩ 5, 

Ἑογδιἱηιπὶ (ΘΠ ΡΟΓΟ 5,6 ᾿᾿Π δίγοβ δὶ ἰΐ φυϊ οοηβ- 
ἰδίων, ρογροπάθ 4ι8}65 ΠΟΡΟΠάγι ἢ) ἰδπιρογα ἤιίυγι 

δίηί, δὶ ἰηἰπιοὶ πἰς ρἰδυύμηϊ, συ (6 δου μὲως 
4μ3πὶ ρδίθρῃο ἀἰἐρὶι, σμοβιοάο ποη [6 πιϊγαδιἑηγ οἱ 
οοἰοθγδιὶ ἢ Τιιηο ρηΐπ ὅγυῶιὶ 6ἱ δοιθτγιην ργριηΐα οἱ 
ΤΑ ΙΌΓυ ΠῚ δι ρρ οἷα ; [6 υἱ φυὶ πορανογίηι,, οἱ δίς οἱ 

ὉΠΠ|ς ρυμίδηιυγ; ᾿ς ουπὶ μλ412 Ομ δοίθηδ υἱνθη!θθ, 

4μ: ᾳυδηϊυπιοιπιδ πιογίαπὶ [υρονΐηέ,, πιογϊδηῖυ 
ἰδηάσηι ; {ΠῚ 6 νοτὸ δχίγοστρδδ ἀδθιηϊ ρμοθηδΔ8 ; 8}}} δὺ- 

(οτ 6ἱ ἐ᾿ΐο δὲ }}]}|ς Ἰυογδηῖαν : οἱ πηογίοῃ ἐδἷς ἰη ἰυσευο) 

νοῦ οη!θ8, 48 νἱνὶβ δρίϑηἀϊάΐογοβ οἤοἰδιυγ, οἱ ᾿Πϊὶς 

ἱηο "085 (γυοηῖ6 8 θοηΐς. Νθη οηΐπι δά ριηϊοηάυπι 
ἰληίω, δορὰ οἰϊὰπὶ δὰ ὕρηᾶ δγοξϑπάλ μϑγαίυβ δδὶ 

Ῥουρ ; οἱ δὰ ᾿)ος οογίϑ πιδρὶδ αυδῃ δὰ {ἰἰυ. ϑεὰ εὐ 
Ὠος 868}6}, {ΠΠππ|μ᾿| Ὀἱβ ργοδυϊί ἢ ΝΟΥ͂ δαὶ ἰΠΠΟΓΘ [.2- 
κ'6 Βοιμίπος δὰ γαδὶρίδοοιιίοπὶ δϑθάυεὶ. Ἰἀεἰ ΓΟ. εππὶ 
ἀἰϊχίθθοι, Τὴιοι6 σμη φμὲ ροίεεί εἰ απὶπιας Εἰ ΠΟΥΡῺΣ 

ρετάετε ἱπ φεκέππβδηι, ταγϑυιη αἰεὶ, Νόφαθο εἰπε εἰ ἐ60. 

ϑὶς οἱ Ρδυ 5 ἰμοὶουδὶ, κοϊβδοηαμῃ γα δ! ῦ Ὠ26Ιη0. 

ΓΆη. : 
ἃ. ονε, Οἰτίειυ πιοπόπίθ, ΠΟ πιείμεπάα. ΟοΥγαΡί 

ΠΟΡΡΟΥΜΙΉ μεδίἰς. (μοὶ πιαία ΘῳΘΗΙ ΓΕ, αἰ ΠΟΥΡΟΤΩ ῸΝ 
ΟΘΥΓΩΙΡρεγέμίμγ. ---- ὑαπὶ ἰφίαν δυάΐίογθπιὶ Οἰημΐ 6χ 
Ργία διϊ πηι λϑβοῖ (ηδηι οἱ ς Ὁ] 05 ἱρϑὶ ὡρογυῆ., οἱ (γὶ- 

υυμαὶ ἰἰἰυὰ τογεῖ δῖα πιοηβιγανὶϊ, δ ογαμ {Πο δίνη, 

οὐγοθάγαπι Ῥγοοϊδη)δαιίομθθ, 404 ῥίζ5 ἀοοιγίμας νἱδι 
[λοἰ!οηι ραράγοηί), ἀδπηυπὶ Π6 ΡΘΓ {Πππογοὴ ργϊοδύυ 
παροαϊγοίην, δὰ ἐϑόδϑ 'ρβοβ ἀρράγαγὶ δπυδὲ, υἱ ἐϊΐ- 
βόδι, 608 αιιΐ ἰῃ ἱηογϑάι 216 μεγβίβίοηϊ, οἰΐληι ἰη5ὲ- 

ἀΐαγυπι βάεἰ! υυ5 5ἰγαοίδτυπι ρ(ριι85 6856 ἀδίι;Γ05.Μ01- 
(6 πὶ 6Γδ0 ἀδδβρίοἰλπηι8, δι᾽ πιϑὶ ποπάυπι 6}05 ἰΘΠΠρΡΌ8 

δύνα : 80} δ τ.}}}10 το] ογοιη νἱϊᾶπὶ Γοδυγγδοίυ 
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διιθη18. Αἱ, ἀΐοό5, ΘΟΡΡΕΒ Θογγαπιρί ιν 7 ΕῚ ἰ460 πιλχὶ 
ξαυάοιύυπι, 4ιοά ΠΙΟΥΒ ΘΟΥΓΌΙΡΔΙΌΡ, οἱ ΤΠ] ΟΓΙΔ [88 
μεγοδί, πο δυίδῃι βυὐυδίδη ἰ οορρογίβ. ΝΟ 406 δηΐπὸ 
δὶ οοηδοτὶ νἱάογοδ διδίιϑιην, ρεγηἰοίθπὶ ἰὰ ἀΐδαγθδ, βοὺ 
πιοἰογαπι πιδίογίϑ υϑιπι). δὶς οἱ ἀθ Θόγροσγο εὐρίϊδ, 
οἱ π6 ἰβεγγηιογίβ. ΕἸοπάυπη 58η0 εβδεῖ, ἱ 8 ρα 

πιδηϑ85θοῖ. δοιὰ οροτγίυϊβδει, ἰπαυΐθ8, δἰπα δογγυριίοιθ 

σογρογοπι ἰά ἤογί, οἱ 'ρ88 ἱπίοβγᾶ πιᾶπογα. Εἰ υϊὰ 

ἰμἀ 6 υ}}Π|2ὲ]8 4δυὲ υἱνὶΞ δυὶ ἀείυποιδ Ῥγονθηΐββοει ἢ 
Οπουβ4υ6 ϑιηδίογοδ σΟΓρΟΓΙπὶ ογὶ (187 φυουδηυθ ἱδΡΓΏ 

δὐόϊοι! δῷ πη θγὰς ἱπ διὶν ̓  Ουἱϊά ἰμάθ υἱἱ} 1415 οὔνὁ- 

ὨΪΡΕΙ᾽ ἱπὸ αυϊὰ ἤθη ποουπηθηι! δοοοάογοι ΝᾺ) ἰ 
ΟΟΓΡΟΓΡᾺ ΠΟῺ ΟΟΥΓΌΠΙρΡΟΓΘΏΏΓ, πιαὶυπ) οπιηΐμηι ἀδίογ- 
ΕἸυπΙ., δυρογΐδ ἰῇ πλυ}ἰ8 νἱζογοὶ. Εϊϑηΐπι οὐ Γ68 
ιὰ 86 πᾶθϑαϊὶ,, ΘΟΓΡΟΓΘ΄υ6 νογιηΐδυ βοδίθηίο, τυ} 
ἰΔπη6ῃ 86 Ὧ608 οχίϑιἰπηλγὶ βδιυδυοτγυηΐ, φυϊὰ ποη (υἱυ- 

Τυπὶ οἴδῖ, δὶ σογρὺυβ πιδηῃβίββοι ἢ ϑοουμάο, ἤθη ογοὰϊ- 
ἀϊεδοπὶ ΘΟΓρΟγὰ ΟΣ ἰΘΓΓᾺ ΟΥυπὶ ΠΑΌΟΓΟ : Β8Π) δὶ οἷ 
βπε ἰά ιοδιἰβοδπίο δάἀΐυς φυΐάδπι ἀυδίϊδηι, χιϊὰ ἤθη 
δυδρίΠΓΘΠΙΟΓ, πἰδὶ ὅος Υυἱάογθηι  Τοπίο, ΟΟΓΡΟΓΆ 
πιδρ 5 αἰ ογδηίυν, Ρ᾽ γί πὶ 4ι}6 πηδαὶβ Ο2ΓΏ3168 οἱ ογϑ8- 
δίθγε8 μοἱΐ 65θθῆιϊ : "8Π| δὶ πβῆς 4υΐάαπι ϑαρυϊοτὶδ οἱ 
ΒΡ 8 Βεογθῆί, οἰΐδπι δογρογίθυς οοηθυπιρίίε, φαϊὰ ποη 
[ΔΘΘΓΘἢ!, δὶ ἰρϑϑπὶ ἱπηοξίβδα ΒΔΡεγοῶι ἢ Ουδείο, πο- 
Π.ΪΠ65 [ΠΠ 08 ΠΟ ἀοοίἀογλθθϑηί. Ουΐπίο, ἢ} 1 φαΐ ἀΐςαπε 
ΠΝ 0π| 6586 ἐπι) γί Δ16πι, Ἰΐης ἰῃ ορίπίοῃα βΓηιδγοη- 
ἴυγ, αἱ Δδϑογογθηῖ 6. ΠῚ ΠΟ 6886 ὀγραίογο. ΟΧΙοΟ, 
ΠΟ ΟΟΒΒΟΒΟΕΓΘΙΌΥ ΔηΪΠ):8 Υἱγίη!β, ἢθς υηπίυπ) ρΓα- 
56η5 Θοῃίεγδι δηΐπ)ἃ σογροτί. ϑοριϊπηο,, πριἱἱ ὃχ ἀ6- 
[υποίοΓΌπ) δυοΓ.ΠῚ ἀπΊοΓΟ, γι ΓΕ οἱἷς, ἰ Βορυ]ογὶδ 
Ποθιιδίαγί ογάηὶ,, οἱ ᾿ΠΒΘΠΟΓΏΠΙ ἰπβίδΡ ΠηΟΡίυ05 δυος 
[γϑαυθῆῖδῦ 2Ποαυμιατὶ : ἤδη δἱ πθης αυϊάδπ) ἱπηδϑίπο 5 
ΕΠΪηροηίο8,, ηηΐα ΘΟΡρΡΟΓᾺ ΓΟ Π6ΓΘ ἤθη Ροβϑυηῖ, βοὰ 
ἱμν 5 ἱρϑὶφ 112 ἀσδαυηι, ᾿ἰφηοὶς ἐλδυ]ὶς ἰφόγοηι, φιδὰ 
ΠΟ δῦβυγάϊ ἰθης Θχοορίίλββοηι 7 Ρυΐϊ0 δΟΥΙ6 πο το 5 
δι ]ιδοαπιοάϊ οογροτγίθι8 Ἰοπηρ!λ ἀνά οδιυγοι , θὲ ροῦ- 
δυλδῦγοῦ [υ͵586 (ἰἘπΙΟΠ85 ἰῃ 18 Ἰοχυΐ, 5] αὶ ἴῃ Βί566 
ΡΓΒΙΪ 115. ϑο εγίοβ Γυἷββθη!, χυδιἀοηυϊάεπι {ΠΠ|, ᾳεΐ 
πθογοπηϑη(ἰλπ) δυάδηϊ! ΘΧΟΓοογα, πιαΐϊδ 5 ἀυοαγάΐογα 
ἰθηίδπί, δά [μϑϑο ρυϊνογοπι οἱ οἰμθγοθ δ πὶ δοηίος. 
Ουδηίδ Πΐπς ἰἀΟἸοἰαἰγῖ9 σθῆθγα ἤθη διποείβϑοηι " Ηἰ5 
ἐξ ιπν οππηΐ θυ 50 αιὶβ Πδυ5, υἱροίθ Δθϑυγ 5, αἱ Π08 
ἱποίίιυλι λά ἰϑγγθηδ οπιηία δ οίοπα, δηΐ8 ὀοῦ!οα 
ΠΟδΙΓΟΒ (ΟΥΡ"}8 ἀδδίγι!. Νδ πὶ ΘΟΥρΟΓαπὶ ἀπιϑίον, αὶ 
[ογηοδδπὶ θυ] ]Δπὶ ἀδροτίς, 5' πο} ἢ ἀδίογιν (θη) τηλ- 
ἰεγῖ ταϊομθ ἀΐβοθγθ, δᾶπι ἰρβϑὶ8 ὁ.}}}8 φογδρίοἰοί. 
Εἰεηΐπι πηι} 28 δμηΐ ραγίς δϑε8 ρυ 6}, ἂς βϑρα ἴογ- 
τπιοϑίυγοβ,, αὐ ἀοίυποία: ροϑὲ ὑπδπὶ Δ ΘΓδπιγα ἀΐδπὶ 
[Φιογὸπὶ οι βαγιηΐ, 3δηΐθη, Ρυ!Γοΐ θη, γογπηθβ. 

ι, Οὐρῖτα αυδ]θῆι ὅπ|68 ρυ οἢνυἀΐποπν, οἱ αυδπὶ [ὈΓΠΊΔΠὶ 
ἀορογθᾶβ. 51 γογὸ σογρογᾷ πο ρυϊγοβοθγθηΐ, ἢϑο ΠῸῚ 
ΡΙΟΡῈ ἀϊφηοθοὶ μοξεοηὶ : δοιὰ δίουϊ ἀπιηπηθηοβ ῬΘθΓ 56- 
ῬΌΪΟΓΑ ουγτυηΐ, εἷο τηρἱ οχ διιδίογίθιις δαρυϊοτὶδ 
858 66Ππ|68, ἀπ ΠΠΟη.5 ἴῃ δηΐπ)ἃ ΓΘΟΙΡΟΓΘῆΙ, οἱ ἤδα 
ἀποιὶ ἰπολπίδ 5ΡΡ6 τπογεγοβίυν, Νάης ρΟΓΓΟ ἵπηὶ 8118 

5. ΖΟΑΝΝΙΘ ΟΠΚΥΘΟΜΤΟΥΗ͂Ι ΔΆΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 1404 
πλμ (8, ἰὰπὶ Π06 οἰΐδπη δηΐαυπι οοπφοϊαίογ, ψιοὶ ἱπιδᾷο 
11 ποη ϑρράᾶγοδί, βίου ἀοῖον οὐ] νίοπο αἱ ΠΊΩΩι. 

ὅ. Απίρια μμίεἠτέιιάο φέ υωείαπιίία. --- Οὐοὰ ἰ τος 
Ὠοὴ ἰ(8 86 αθογοῖ, Βαρυϊογα πυ}]Δ Θ556 81: δορὰ οἰ ν᾽ δίος 
Υἱἀδγὲ8 4υ:8 πιογίαο08 ΡΓῸ δίδευ!β βαθογοηὶ, Ἐπὶ εἰπαοὶ 
γοΠ!εηὶ δυο8 υἱάογο. ἢϊης ἰπζθης δοηίωδίο οὔ γθίυν ̓  
ΠΟΙΠΟ ΔΒ Π|25 ΟΌΓΔΠι ΠΔΒδΓοῖ, πος ἀδ ο͵ς ἱπηπ γί} 216 
οορίαΓαὶ : πη] Δηυ6 418 ἀρευγάϊοτα ἱμάς οι γογοιῖ, 
408 π6 ἀΐοοῦδ φυϊάοπι [Δ8 οδί. ΤΓΟρίογοὰ δυδίιο ρΡυ- 
ἰγοβοῖ!, υἱ πυάδπι Δηΐπηα5 ρου ομγ μά! απ τίάρας. Νδπὶ 
5ἷ (Ὡ}6 πὶ ΓΌΓΙΏΔΠι οἱ ἰϑἴοπιὶ νἱδπῃ διΐῃ)δ Ἑογροτσὶ ργθοῖ, 
αὐληίο πιδ)ογὶβ ἱρβὰ ρυϊοπυϊυἀϊηΐβ δγῖς ἢ οἱ γϑίῃ ἴα 
ἀοίογιηδιι δυκίθηίδι, φυδηίο Πι|36}8 δε ρϑβϑηι  ΝΟῖ δηΐπὶ 
ΟΟΥΡΟΒ ρβυπι ρυ ϊειγυμα 6ϑὲ, θεὰ 'ρ98 οΠἤοτγηιλιίο, οἱ 
Πο5 1116 φυΐ Ρ6Γ δηΐπηδπὶ ἰῃ πγδιογία ἀερίοφίιυτ. Πα πὶ 
ἡείυν δ), 4115 οοΓρογὶ (216 πὶ δροείδαι οοποί δὲ. Ἐς. 
φυϊά ἀδ πιογίδ Ἰοᾳφηοτ Εἰδηΐπ) ἰῃ ἢδς συοᾳῦα νἱι ἃ 
οβίθηἀδπὶ (ἰδὲ, αυοπιοάο ρυϊοῖγα ομηηΐα δὖ {14 ρΡΓο- 
ἢοἰδοδηίαν, Νάπι οἱ 1118 [ἰοίαγ, Γοβ6Ὸ ξοπᾶ5 ἀερίηρίι 
ΟΟ]ΟΓΘ; 5ἷη πιαϑίἃ δἱϊ, ἢ86 ἀδίγβδοιδ Ῥυϊοδιυ πο, 
δίγῸ ΘΟΪΟΡΘ ΟΙΒΙ Δ νοϑίί!, δ᾽ δεβίἀυ ἰπιοῖυγ, οοῦρας 
Υἱροῖ δαγιυἀΐπα γδουνπὶ: δἱ ΔΠρΡΑΙΟΥ, ἌΓΔΠΘΔ πρδοὲ- 
Ἰοηεἰυϑ οἱ ἱπιθοο ς ονδάϊε - 5 ἰγωβοδίαρ, ἱπρτδίσπι 
ἱΠυἀ δὲ ἰυγρα γοδαϊΐε ; βὶ βαγβηυπὶ οου]υηι οβίοηάορίξ, 
ΠΠΆΡΠα ΠῚ ΘΠ, 11 ρυ ον εἰ πἀΐηδη); δἱ ἰηνίάραι, ρΡ811ο0- 
Γ6Π)Ί ΠλΌΪ|Ππ| δὲ ἰδ οη Εἤυπάϊ! ; 5ἱ διηοῖ, ΡυΪε γασῃ 
ἱπάϊξ (Ὀγπιδπ). [τὰ δηΐπὶ τα], αυς ἰογμοδῶ ποῖ 
ΟΓδηΐ, που πὶ Δ δηΐπιὰ καί ἰ3πὶ ΔΟΟΘΡΟΙῈ ; σοηῖγα 
γὙΟΓῸ Δἴ δάἀπιοάμυπι (ογπιοβαν, πΐδ ἰπργϑίδπι ἰηἸ συ - 
ἀδπιαῦδ δι ΐπιδπὶ ΠΔΌυΘΓΟ,, [ὈΓΠ ἂπὶ βὔδηι ἰαθοίαδεία.. 
Τῦη!. ΟορὶίΔ αυοπηοὰο οληβί.λ (Δοΐας ογυθοβοδὶ, δὲ 
οΟἸογίβ ναγίθιδία ΠΟῆ ρᾶγνυλῖη γοΪιρίαίθηι ραγίδι, δὲ 
φυϊάθαι δἀδβἰῖ ρυΐοῦ : βὰπὶ 5[ ἱπιρυάοηβ {|| 5811, [Ὁ ΓΆ 
οπιηΐ ἱπ) ποιοῦ δγὶ! δὲ ἱησγδιίογ οοηΐγα δἱ ρῬυδὲ- 
Βυπάδ δἰῖ, πηΐι}5 οἱ [ὉΓπΊοβ8 δυδαϊι : δηΐπηὰ απῖρρα 
Ρυ]ε γα αἰ δ] (ογιηοβίυβ, ηΐ}}}} ἀμιϊοίυς. ΝΆΤ ἴη ΘοΓρο- 
ΓΙΒῸ5 ΔΠΊΟΡ ἀοΙ0Γ ΠΟῚ νϑοδῖ, ἴῃ δηϊτηὶς ρΡυγὰ δἰ ἰη)- 
Ρογίαγθδία Ὑο]υρί88. (ΙΓ ἜΓΖῸ Γαβ6 ἀϊιπῖβδβο, Ῥ͵ΓΒΟΟΠΟΙῚ 
πη ΓΑΡΪβ 7 ΟΡ ΡἢΪΠΟΒΟΡἢΟ ΓαΙϊοῖο, δὰ ἱμιογργοίδπι ἰῶ- 
δία53 ΥἹαΐΞεὶ θυ ]ομγαπι ὀουϊαπῃ » ἰογίογοιν συφοῦνι : 
Θἱ 8ἷ ᾿ς ρυ ΟΡ ποθὴ 811, ἀδβριοα ΠΙυπι. Νοαυδ εηἰδὶ 
δἷ υἱάθαβ ἀοίογπηθπι πηυ] ]Θγθπὶ δραοίοςα ἴασνα οδίο- 
Οοἰᾶπι', δ᾽ἴχυο δγξα ἱΠ|Ὧπὶ δἤδοια τηονθαγίϑ, αἱ ΘοηΙΓΆ 
ἰαγνῶ ὀσου [Δ Γἱ ΓΟΓπηοβδηιϊ ηθη 5[Π28, 86, Δπηοίδ ἰᾶγτα, 
πυύδαπι (Δοΐθπὶ υἱοῦ ευρογοβ. Ηος οΓχα δι) πλ ἢ 
4υο4ι6 [Δεἷο, 1Π|8π|ὶ ἀρηοβοθ ρυίογοη : ἰγυαι αὐΐμμα 
Ιοθο ᾿Π πὶ οογρυβ 4π|0ϊ:, φυοὰ υἱ σοπιροβίισπι οεὶ ἰϊᾶ 
ΒΕ ΠΊΡΕΓ πιδηοί : ΔΗΪπηΔ ὙΘΓῸ 8] ἀοἰογπιΐδ 811, οἷϊο ροίοςὶ 
[ογηοϑἃ οἴδοὶ. 5 ὀου]υπὶ παραὶ ἀοίογπιδη,, ἰογνῦμ, 
ἰυΓρεπι, ρΡοίαβϑὶ [Π|6 {τὶ ρυ ΟΠ Τ᾽, βυανΐβ, βογοηυς, ἰα- 
οὐηάυδβ. ΠΠ8Π6 ΘΥΡΟ [Ὀγπιϑιὴ 4υσγήπιυ8, ἢλης [δοίδαι 
ΟΓηλίλπι, υἱ δοὺβ Ποβίγαπὶ σοποιιρίβοοβ ογπίδηι, 
ΦΙΟΓηα ΠΟὺϊΪΒ ὈΟηδ Αγαγ, σγαϊία οἱ πιϊδογί οογάϊδ 
Ὁοσιπίη! η051Ὁ] 1680 ΟἸΓὶδιὶ,, οὐ εἰογὶὰ οἱ ἱπωροτίιπι, 

'ἰῃ δου] δα ουϊογι. Απιθη, 



ἐδ 

μένων ἐμποδισθῇ «τὸ χήρυγμα, καὶ πρὸς αὐτὰς τὰς 
σφαγὰς αὐτοὺς παρασχευάζεσθαι χελεύει" ἵνα μάθωσιν 
ὅτι οἱ ἐν τῇ πλάνῃ μένοντες, χαὶ τῆς τούτων ἐπιδουλῇς 
δώσουσι δίχην. Καταφρονῶμεν 35:35 τοίνυν θανάτου, χἂν 
μὴ παρῇ χαιρὸς ὁ τοῦτον 3 ἀπαιτῶν " χαὶ γὰρ εἰς πολλῷ 
βελτίονα μεταστησόμεθα 35 ξΣωήν. ᾿Αλλὰ φθείρεται τὸ 
σῶμα ; Καὶ διὰ τοῦτο μάλιστα χαίρειν δεῖ, ὅτι ὁ θάνατος 
φθείρεται, καὶ ἡ θνητότης ἀπόλλυται, οὐχ ἡ οὐσία τοῦ 
σώματος. Οὐδὲ γὰρ εἰ ἀνδριάντα ἴδοις χωνευόμενον, 
ἀπώλειαν προσερεῖς τὸ γινόμενον, ἀλλὰ βελτίω κατα- 
σχευήν. Τοῦτο δὴ 3 χαὶ ἐπὶ τοῦ σώματος λογίζου, χαὶ μὴ 
θρήνει. Τότε γὰρ ἔδει θρηνεῖν, εἰ ἔμενεν ἐν τῇ χολάσει. 
᾿Αλλ᾽ ἔδει, φησὶ, χωρὶς τοῦ φθείρεσθαι τὰ σώμστα τοῦτο 
γίνεσθαι, χαὶ ὁλόχληρα μένειν αὐτά. Καὶ τί τοῦτο ἣ 
τοὺς ζῶντας ἣ τοὺς ὀπελθόντας ὥνησεν ἄν: Μέχρι πότε 
φιλοσώματοι; μέχρι πότε τῇ γῇ προσηλωμένοι πρὸς τὰς 
σχιὰς χεχήνατε ; Τί γὰρ τοῦτο ὠφέλησεν ἄν ; μᾶλλον δὲ 
κί οὐκ ἂν ἔόλαψεν ; Εἰ γὰρ μὴ ἐφθείρετο τὰ σώματα, 
πρῶτον τὸ πάντων μεῖζον τῶν χαχῶν ὁ τῦφος παρὰ 
πολλοῖς ἔμενεν ἄν. Εἰ γὰρ χαὶ τούτον γινομένον, καὶ 
σχωλήχων πηγαζόντων, πολλοὶ θεοὶ εἶναι "5 ἐφιλονείχη» 
σαν τί οὐχ ἂν ἐγένετο, τούτου μένοντος ; Δεύτερον, οὐχ 
ἂν ἐπιστεύθη ἀπὸ γῆς εἶναι" εἰ γὰρ τοῦ τέλους μαρτυ- 
ροῦντος ἀμφισθητοῦσιν ἔτι τινὲς, τίοὐχ ἂν ὑπώπτευσαν, 
εἰ μὴ τοῦτο ἑώρων; Τρίτον, σφόδρα ἂν ἐφιλήθη τὰ σώ- 
ματα, χαὶ οἱ πλείους σαρχιχώτεροι χαὶ παχύτεροι ἐγέ- 
νοντο ἄν᾽ εἰ δὲ χαὶ νῦν τινες τοῖς τάφοις συμπλέχονται 
χαὶ ταῖς σοροῖς, ἀφανισθέντων ἐχείνων, τί οὐχ ἂν ἐποίη- 
σαν, εἰ χαὶ τὴν εἰχόνα εἶχον διατηρουμένην ; Τέταρτον, 
οὐχ ἂν σφόδρα ἐπόθησαν ") τὰ μέλλοντα. Πέμπτον, οἱ 

᾿ τὸν χόσμον ἀθάνατον εἶναι λέγοντες, μᾶλλον ἂν ἐδεβδαιώ- 
θησαν, χαὶ οὐχ ἂν ἔφησαν "5 Θεὸν εἶναι Δημιουργόν. 
Ἕχτον, οὐχ ἂν ἔγνωσαν τῆς ψυχῆς τὴν ἀρετὴν, καὶ πό- 
σον ἐστὶ παροῦσα σώματι ψυχή. “Ἑόδομον, πολλοὶ τῶν 
ἀποθαλλόντων "5 τοὺς οἰχείους, τὰς πόλεις ἀφέντες, τὰ 
μνήματα ἔμελλον οἰχεῖν, χαὶ παραπλῆγες γίνεσθαι, τοῖς 
νεχροῖς τοῖς αὐτῶν διηνεχῶς διαλεγόμενοι. Εὲ γὰρ χαὶ 
γῦν εἰχόνας διαπλάττοντες ἄνθρωποι, ἐπειδὴ τὸ σῶμα 
χατασχεῖν οὐκ ἔχουσιν (οὐδὲ γὰρ δυνατὸν, ἀλλὰ χαὶ 
ἀχόντων αὐτῶν ῥεῖ καὶ ἀποπηδᾶ), προσηλωμένοι ταῖς 
σανίσιν εἰσὶ, [5395] τί οὐκ ἂν τότε ἐπενόησαν ἄτοπον ; 
Ἐμοὶ δοχεῖν "5.58 χαὶ ναοὺς ἂν τοῖς τοιούτοις σώμασιν 
οἰχοδομῆήσαι οἱ πολλοὶ, καὶ πεῖσαι δαίμονας φθέγγεσθαι 
δι᾿ αὐτῶν οἱ τὰ τοιαῦτα μαγγανεύειν δεινοὶ, ὅπου γε χαὶ 
νῦν οἱ τὰς νεχρομαντείας τολμῶντες πολλὰ τούτων ἀτο- 
κώτερα ἐπιχειροῦσι "5, Πόσαι δὲ οὐχ ἂν εἰδωλολατρεῖαι 
ἐντεῦθεν ἐγένοντο ; οἵ γε μετὰ τὴν χόνιν χαὶ τὴν τέφραν 
καῦτα ποιεῖν ἔτι φιλονειχοῦσι. Πάντα τοίνυν ἀναιρῶν ὁ 
Θεὸς τὰ ἄτοπα, χαὶ παιδεύων ἡμᾶς ἀφίστασθαι τῶν γηῖ- 
νων ἀπάντων, ἀφανίζει τὰ σώματα "" πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν 
τῶν ἡμετέρων, Καὶ γὰρ ὁ φιλοσώματος, καὶ πρὸς κόρην 
ἐπτοημένος εὔμορφον, εἰ μὴ βούλοιτο μαθεῖν τῷ λόγῳ 
τὸ εἰδεχθὲς τῆς οὐσίας, δι᾽ αὐτῆς αὐτὸ τῆς ὄψεως εἴσεται. 
Καὶ γὰρ πολλαὶ τῆς ἐρωμένης ὁμήλιχες, πολλάχις δὲ 
χαὶ λαμπρότεραι, ἀποθανοῦσαι μετὰ μίαν χαὶ δευτέραν 
ἡμέραν δυσωδίαν παρέσχον, χαὶ ἰχῶρα, καὶ σηπεδόνα 
σχωλήχων. Ἐννόησον τοίνυν οἷον χάλλος φιλεῖς, χαὶ πρὸς 
«οίαν ἐπιόησαι εὐμορφίαν. Εἰ δὲ μὴ ἐφθείρετο τὰ σώ- 
ματα, οὐχ ἂν τοῦτο ἐγνώσθη χαλῶς " ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ δαΐ- 

86.326 ΗΘΙΚΟΝ. Ὅτι ἀναγχαίως φθείρεται τὰ σώματα ἡμῶν’ εἰ γὰρ μὴ τοῦτο ἦν, 
86. δὶς οοὐβ. εἰ γεοτβε, ἀναστησόμεθα Εἀὰ. ᾿ ἧ 37 τούτῳ Β. τοῦτο Ε΄ 

ναι Βαϊ. Νοχ ἐπιστεύθησαν Β. 
Θεόν Εἀὰἀ. 58 ἀποδαλόντων Α. (΄. οἱ οοττ. 
δοχοῦσιν. ον. Βεη. δοχεῖν οἱ Ρ. Ρ. χοδόμησαν ϑΆν. 
«ἣν χόνιν... φιλονειχοῦσι, οἱ ΠΟ5, υθοπιθυ5 Ὑαγ85. οἱ οοάἤ., ργιν τοῦ Εἰ. ἀρέΐογαπι βδάδιη {γι} π|08. 

ἶ "9 οὐδέ] οὐδ᾽ ἄν Βἀμώ. 
ΟΠΊΠ65 πηοὶ. Μοχ αὐτῇ ἀδαϊ ὁχ οοπ]δοίιιγα βὰ γυϊραίο αὕτη. 
ΕἘπ4. 558 ἐμδάλλειν Ε.. ἐμδαλεῖν Β. 

μή. 5, ἐμπαθές Α. ἀπαθές Ε.. δ᾽ ἀλγήσῃ 
δι βασχαίνη Α. Β. βασχένῃ (516) Ε΄. 8δ πάλιν οη. Β. 
τὴν ὄψιν Εαά. Εχ οοἴο ο0 
σπτὶ [ογρρ. 5) οὐδέ ἘΠ. 58:89 αὕτῃ τὸ σ.] τὸ σ. αὔτη Α. τὸ σ, αὑτῇ Β. τὸ σ, αὐτὸ Μογ. Βεη. αὕτη 01}. 
“9 ταύτῃ οοΥΓ, Β. ταύτην τὴν χαλλυπιζομένην ὄψιν Εαὰ. 

Ρατβοι. ὅπ. {0}. 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΝ ΠΌΜΙ. ΧΧΧΙΥ͂. ν]. ΧΧΑΥ. 

δὲ ῥαθυμήσῃ ΒΒ. Ὦ, Ε΄ ἰην εἰ [ΠΊΘΓΡρ. 
Ε, ἐ ὄψιν] Διά. δείχνυσιν" ΛΩΝ ἡ αἰδήμων, ἢμ, χαὶ 

(, συὸς δά "). 1. ἰηϑροχὶ, δα υπ08 φυΐίδην δ Ἀπιοπίυπι θη 5611, ΠΘΟ 1 5015 ΤΠ ΘΉΘ- 

δ0ὶ 

μῆνες παρὰ τοὺς τάφους τρέχουσιν, οὕτω χαὶ πολλοὶ τῶν 
ἐρώντων τοῖς μνήμασι παρακαθήμενοι διηνεχῶς, δαίμο- 
νας ἂν ἐδέξαντο τῇ ψυχῇ, χαὶ τῇ χαλεπῇ ταύτῃ ταχέως 
ἂν ἐναπέθανον μανίᾳ. Νῦν δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ἁπάντων 
χαὶ τοῦτο παραμυθεῖται τὴν ψυχὴν, τὸ μὴ φαίνεσθαι τὴν 
εἰχόνα, χαὶ εἰς λήθην ἐμθάλλει "5 τοῦ πάθους. 

ε΄. Εἰ δὲ μὴ τοῦτο ἦν, οὐδὲ "" μνήματα ἦν, ἀλλὰ τὰς πό- 
λεις εἶδες ἂν ἀντὶ ἀνδριάντων νεχροὺς ἐχούσας, ἐχάστου 
τὸν ἑαυτοῦ βλέπειν ἐπιθυμοῦντος. Καὶ πολλὴ ἂν ἐντεῦθεν 
ἐγένετο σύγχυσις, χαὶ οὐδεὶς ἂν τῶν πολλῶν ψυχῆς ἐπεμε- 
λήσατο, οὐκ ἂν παρεχιύρησε τῷ περὶ ἀθανασίας ἐπεισελ- 
θεῖν λόγῳ" καὶ ἕτερα δὲ πολλὰ ἂν ἀτοπώτερα τούτων ἐγέ- 
νετο, ἃ μηδὲ εἰπεῖν χαλόν. Διὰ τοῦτο σήπετάι εὐθέως, ἵνα 
ἴδῃς γυμνὸν τῆς Ψυχῆς τὸ χάλλος. Εἰ γὰρ ἐχεΐνη δ᾽ τοσού- 
του χάλλους χαὶ τοσαύτης ζωῆς πρόξενος, πολλῷ μᾶλλον 
αὐτὴ βελτίων ἂν εἴη εἰ τὸ οὕτως εἰδεχθὲς καὶ δυσειδὲς 
διαχρατεῖ, πολλῷ μᾶλλον ἑαυτήν. Οὐ γὰρ τὸ σῶμά ἐστι τὸ 
καλὸν, ἀλλ᾽ ἡ διάπλασις. χαὶ τὴ ἄνθος ὅπερ παρὰ τῆς ψυχῆς 
ἐπιχρώννυται τῇ οὐσίᾳ. Φίλει τοίνυν ἐχείνην τὴν χάχεϊνο 
τοιοῦτον ποιοῦσαν φαίνεσθαι. Καὶ τί λέγω τὸν θάνατον; 
Καὶ γὰρ ἐν αὐτῇ τῇ ζωῇ δείχνυμέ σοι, πῶς πάντα αὑτῆς 
ἔστι τὰ χαλά δ". Ἂν τε γὰρ ἡσθῇ, ῥόδα κατέπασε τῶν παρ- 
ειῶν " ἄν τε ἀλγήσῃ, τὸ χάλλος λαδοῦσα ἐχεῖνο, μελαίνῃ 
στολῇ τὸ πᾶν περιέθαλε. Κἂν εὐφραίνηται διηνεχῶς, γέγο- 
γεν εὐπαθὲς 5" τὸ σῶμα " ἂν δ' ἀλγήσῃ, ἀράχνης ἰσχνότερόν 
τε χαὶ ἀσθενέστερον ἐποίησεν " ἂν θυμωθῇ, πάλιν πε- 
ποίηχεν δ5 ἀποτρόπαιον χαὶ αἰσχρόν " ἂν γαληνὸν ὀφθαλμὸν 
[596] δείξῃ, πολὺ τὸ χάλλος ἐχαρίσατο ἂν βασχήνῃ "ἡ, 
πολλὴν τὴν ὠχρίαν χαὶ τὴν τηχεδόνα ἐξέχεεν - ἂν ἀγα- 
πήσῃ, πολλὴν τὴν εὐμορφίαν ἐδωρήσατο. Οὕτω γοῦν πολ- 
λαὶ οὐχ οὖσαι εὔμορφοι τὴν ὄψιν, χάριν πολλὴν ἀπὸ ψυχῆς 
ἔλαδον " ἕτεραι πάλιν" λάμπουσαι τῇ ὥρᾳ, ἐπειδὴ ψυχὴν 
ἄχαριν ἔσχον, ἐλυμήναντο τὴν εὐμορφίαν. ᾿Ἐννόηδον πῶς 
ἐρυθραίνει πρόσωπον λευχὸν ὃν, καὶ τῇ τοῦ χρώματος ποι- 
κιλίᾳ πολλὴν ἐργάζεται τὴν ἡδονὴν, ὅταν αἰσχύνεαθα: δέῃ 
χαὶ ἐρυθριᾷν" ὥσπερ οὖν ἐὰν ἀναίσχυντος ἧ. θηρίου παν- 
τὸς ἁηδεστέραν τὴν ὄψιν δ᾽ ἐργάζεται. Οὐδὲν γὰρ ψυχῆς 
χαλῆς ὡραιότερον, οὐδὲν 7 ἥδιον. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν σω- 
μάτων, μετὰ ἀλγηδόνος ὁ πόθος " ἐπὶ δὲ τῶν ψυχῶν. καθ- 
αρὰ καὶ ἀκύμαντος ἡ ἡδονή. Τί τοίνυν τὸν βασιλέα ἀφεὶς, 
πρὸς τὸν χήρυχα ἐπτόησαι ; τί τὸν φιλόσοφον καταλιπὼν, 
χέχηνας πρὸς τὸν ἑρμηνέα; Εἶδες χαλὸν ὀφθαλμόν; χατά- 
μαθε τὸν ἔνδον" χἂν μὴ ἣ καλὸς ἐχεῖνος, χαταφρόνησον 
χαὶ τούτον, Οὐδὲ γὰρ εἰ γυναῖχα εἶδες ἄμορφον προσ- 
ωὠπεῖον περιχειμένην χαλὸν, ἔπαθες ἄν τι πρὸς αὐτήν " 
ὥσπερ οὖν οὐδὲ εὐειδῆ καὶ καλὴν ἡνέσχου ἂν χρύπτεαθαι 
τῷ προσωπείῳ, ἀλλὰ περιελὼν αὐτὸ, γυμνὴν ἂν ἠθέλησας 
τὴν ὥραν ἰδεῖν. Τοῦτο δὴ καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς ποίει, χαὶ 
αὐτὴν καταμάνθανε πρώτην' ἐν προδωπείου γὰρ χωρᾷ 

αὕτη τὸ δ5:Ὁ9 σῶμα περίχειται " διὸ χαὶ μένει τοιοῦτον 

οἷόν ἐστιν" ἐχείνη δὲ κἂν ἄμορφος ἧ, ταχέως δύναται γε- 
νέσθαι χαλή. Κἂν ὀφθαλμὸν ἔχῃ δυσειδῇ χαὶ τραχὺν χαὶ 

σχληρὸν, δύναται γενέσθαι χαλὸς, ἥμερος, γαληνὸς, μει- 

λίχιος, προσηνής. Ταύτην τοίνυν τὴν εὐμορφίαν ζητῶ- 

μεν, ταύτην 59 χαλλωπίζωμεν τὴν ὄψιν, ἵνα χαὶ ὁ Θεὸς 
ἐπιθυμήσας τοῦ κάλλους ἡμῶν, μεταδῷ 5᾽ ἡμῖν τῶν 
αἰωνίων ἀγαθῶν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίον 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμῆν. 

πολλὰ τὰ ἄτοπα συνέθδαινε. Α. 
δ] δέ Α. Β. Ὁ. δὴ ο!. Ε΄. 55 εἶναι] νομισθῇ- 

“1 ἐπεπόθησαν Ε΄. ἐπείσθησαν Β, 53 ἔφασαν Ε΄. ἐφαντάσθησαν 1}. 1). )εϊπ ες. τὸν 
ὃ. μνήματα] σήματα Ἐάά. Μ..48 δοχεῖν] δῖ6 (ὐ. οἱ οοτῦ. Α. εϑίογί δοχεῖ 

οἵ γε μετὰ 
41 τὸ σῶμα 

δ0 ἐχείνῃ... πρόξενος] δὶς Ἐαὰ. ἐχεῖνο.. . ἀξιοῖ 

δ γᾺν ας ἄν τ ̓Αν ιν .. ἂν δέ Εἀὰ. κατέπασσε 
88 πεποίηχεν] 204. αὐτό Εαά. 

μερον χαὶ εὐειδῇ 

δ Ρρει ἐπιχειροῦσι νυ] οὸ βοαυΐϊίυγ εἰαυπ0}8 

ΔΥ. 
541 χοῦ ἡμετέρου χάλλους, μεταδῴνη ἤν : 

9 
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ΟΔΙΔΙΔ ΔΕ". 

Μὴ νομίσητε, ὅτι ἦ1θον βη.1εῖν' εἰρήνην ἐπὶ τὴν" γὴν" ᾿ 
οὐκ [3917} ἤθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀ..ὰ μαχαιραν. 

α'. Πάλιν τὰ φορτιχώτερα τίθησι χαὶ μετὰ πολλῆς τῆς 
περιουσίας" καὶ ὅπερ ἔμελλον ἀνθυποφέρειν “ἢ, τοῦτο 
προλέγει. Ἵνα γὰρ μὴ ταῦτα ἀχούοντες λέγωσι" Διὰ 53 
τοῦτο οὖν παραγέγονας, ὥστε χαὶ ἡμᾶς ἀνελεῖν χαὶ τοὺς 
ἡμῖν πειθομένους, χαὶ πολέμου τὴν γῆν ἐμπλῆσαι “"; 
πρότερον αὑτός φησιν" Οὐχ ἤιϊῖθον βαλεῖν εἰρήγην ἐπὶ 
τὴν γῆν. Πῶς οὖν αὐτοῖς ἐπέταξεν εἰς ἐχάστην οἰχίαν 
εἰσιοῦσιν εἰρήνην ἐπιλέγειν ; πῶς δὲ καὶ οἱ ἄγγελοι ἔλεγον, 
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ; πῶς δὲ χαὶ 
οἱ προφῆται πάντες τοῦτο εὐηγγελίζοντο : Ὅτι τοῦτο μά- 
λιστα εἰρήνη, ὅταν τὸ νενοσηχὸς ἀποτέμνηται, ὅταν τὸ 
στασιάζον χωρίζηται. Οὕτω γὰρ δυνατὸν τὸν οὐρανὸν τῇ 
γἧ συναφθῆναι. Ἐπεὶ χαὶ ἰατρὸς οὕτω τὸ λοιπὸν διασώζει 
σῶμα, ὅταν τὸ ἀνιάτως ἔχον ἐχτέμῃ " καὶ στρατηγὸς, ὅταν 
χαχῶς ὁμονοοῦντας εἰς διάστασιν ἀγάγῃ. Οὕτω καὶ ἐπὶ 
τοῦ πύργου Ὑέγονεν ἐχείνου" τὴν γὰρ χαχὴν εἰρήνην ἡ 
χαλὴ διαφωνία ἔλυσε, καὶ ἐποίησεν εἰρήνην. Οὕτω καὶ 
Παῦλος τοὺς κατ᾽ αὐτοῦ συμφωνοῦντας διέσχισεν 55, Ἐπὶ 

δὲ τοῦ Ναδουθὲ πολέμου παντὸς τότε ἣ συμφωνία ἐχείνη 
χαλεπωτέρα γέγονεν. Οὐ γὰρ πανταχοῦ ὁμόνοια χαλόν" 
ἐπεὶ χαὶ λῃσταὶ συμφωνοῦσιν. Οὐχ ἄρα οὖν τῆς αὐτοῦ 
“τροθέσεως τὸ ἔργον, ἀλλὰ τῆς ἐκείνων γνώμης ὁ πόλεμος. 
Αὐτὸς μὲν γὰρ ἐδούλετο πάντας ὁμονοεῖν εἰς τὸν τῆς 
εὑσεθείας λόγον" ἐπειδὴ δὲ ἐχεῖνοι διεστασίαζον, πόλεμος 
γίεται. ᾿Αλλ᾽ οὐχ εἶπεν οὕτως " ἀλλὰ τί φησιν; Οὐκ ἡ.1θον 
βωλεῖν εἰρήνην, ἐχείνουξ παραμυθούμενος. Μὴ γὰρ νο- 
μίσητε, φησὶν, ὅτι ὑμεῖς αἴτιοι τούτων" ἐγώ εἶμι ὁ ταῦτα 
κατασχενάζων, ἐπειδὴ οὕτω διάχεινται. Μὴ τοίνυν θορυ- 
δεῖσθε, ὡς παρὰ προσδοχίαν τῶν πραγμάτων γινομένων. 
Διὰ τοῦτο ἦλθον, ὥστε πόλεμον ἐμβαλεῖν " τοῦτο γὰρ ἐμόν 
ὃστι τὸ θέλημα. Μὴ τοίνυν θορυδεῖσθε πολεμουμένης 53, 
ὡς ἐπιδουλευομένης τῆς γῆς. Ὅταν γὰρ ἀποσχισθῇ τὸ 
χεῖρον, τότε λοιπὸν τῷ χρείττονι συνάπτεται ὁ οὐρανός. 
᾿[αῦτα δὲ λέγει, πρὸς τὴν πονηρὰν ὑπόνοιαν τῶν πολλῶν 
αὐτοὺς ἀλείφων. Καὶ οὐχ εἶπε, Πόλεμον, ἀλλ᾽ ὃ 5" τούτου 
χαλεπώτερον ἦν, Μάχαιραν. Εἰ δὲ φορτιχώτερον εἴρηται 
ταῦτα χαὶ χαχεμφάτως, μὴ θαυμάσῃς. Βουλόμενος γὰρ 
αὐτῶν γυμνάσαι τῇ τραχύτητι τῶν [298] ῥημάτων τὴν 
ἀχοὴν, ἵνα μὴ ἐν τῇ δνσχολίᾳ τῶν πραγμάτων ἀποπιδῇ- 
σωσιν, οὕτω χαὶ τὸν λόγον ἐσχημάτισε᾽ ἵνα δ᾽ μή τις 
λέγῃ, ὅτι χολαχεύσας ἕπεισε χαὶ τὰ δυσχερῇ χρύψας, διὰ 
ποῦτο χαὶ τὰ ἑτέρως ὀφείλοντα λεχθῆναι, ἐπαχθέστερον 
ἡρμήνευσε χαὶ φορτιχώτερον. Βέλτιον γὰρ ἐπὶ τῶν πρα- 
Ὑμάτων τὴν ἡμερότητα ἰδεῖν, ἣ ἐπὶ τῶν ῥημάτων. Διὰ 
«οὔτο οὐδὲ τούτοις ἢρχέοθη, ἀλλὰ χαὶ ἀναπλώσας αὐτὸ 
«οὔ πολέμου τὸ εἶδος, δείχνυσι χαὶ τοῦτο 5 ἐμφυλίου πολλῷ 

χαλεπώτερον ὃν, καί φησιν" ἯἮ.1θον' διχάσαι ἄνθρωπον 
κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μη- 
τρὸς αὐτῆς, καὶ γύμφη» κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς. 
Οὐ γὰρ φίλοι, φησὶν, οὐδὲ 19 πολῖται μόνον, ἀλλὰ καὶ συγ- 
γενεῖς χατ᾿ ἀλλήλων στήσονται, χαὶ ἡ φύσις χαθ᾽ ἑαυ- 
τὴν 73 σχισθήσεται. Ἦ.1θον' γὰρ, φησὶ, διχάσαι ἄγθρω- 
σον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς 
μητρὸς αὐτῆς. καὶ γύμφην κατὰ τῆς πεγθερᾶς αὖ- 
τῆς. Οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς ἐν τοῖς οἰχείοις ὁ πόλεμος, ἀλλ᾽ ἐν 

τοῖς φιλτάτοις χαὶ τοῖς σφόδρα ἀναγχαίοις. Ὃ μάλιστα 

43 ἀνθυποστρέφειν ἀά. 53 διά] χαὶ διά Ἐ. 4) πλη 
μουμένης ὅν. θη. (ἀνοη6 6. 5“ ὅ) Δἀὐά. πολλῷ Ε΄. 
ἥ)ο Εἰ. οἱ οοτγ. ΒΒ. ἐστι (. οεοίογὶ ὄντα. 

ὥσαι Α. Νοχ πρότερος Ε΄. 

οὐδέ] χαί Ὁ. 

αὐτοῦ τὴν δύναμιν δείχνυσιν, ὅτι ταῦτα ἀχούοντες κχοὶ 
αὐτοὶ χατεδέχοντο, χαὶ τοὺς ἄλλους ἔπειθον. Καίτοιγε 
οὐχ αὐτὸς ταῦτα ἐποίει, ἀλλ᾽ ἡ ἐχείνων πονηρία “ ἀλλ᾽ ὅμως 

αὐτὸς ταῦτα λέγει ποιεῖν. Τοιοὔτον γὰρ τῆς Γραφῆς τὸ 
ἔθος. Καὶ γὰρ χαὶ ἀλλαχοῦ φησι 13. Δέδωχεν αὐτοῖς ὅ 
Θεὸς ὀφρθαϊμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν. Καὶ ἐνταῦθα οὕτω 5 
φησίν" ἵν᾽, ὅπερ ἔφθην εἰπὼν, μελετήταντες ἐν τοῖς ῥῆ- 
μασι τούτοις, μὴ θορυδῶνται ὀνειδιζόμενοι καὶ ὑδριζόμε- 
νοι. Εἰ δὲ τινες φορτικὰ ταῦτα νομίζουσιν εἶναι, ἀνα» 
μνησθήτωσαν παλαιᾶς ἱστορίας. Καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἄνω 
χρόνοις τοῦτο συνέδη, ὃ μάλιστα δείχνυσι τὴν Παλαιὰν 
τῇ Καινῇ συγγενῆ, χαὶ τὸν ταῦτα λέγοντα τοῦτον ὄντα ᾽" 
τὸν χαὶ ἐκεῖνα ἐπιτάξαντα. Καὶ γὰρ χαὶ ἐπὶ τῶν Ἰουδαίων 
ὅτε ἕχαστος τὸν πλησίον ἀνεΐλε, τότε αὐτοῖς τὴν ὀργὴν 
εἴασε" καὶ ὅτε τὸν μόσχον ἐποίησαν, χαὶ ὅτε τῷ Βεελφε- 
γὼρ ἐτελέσθησαν. Ποῦ τοίνυν εἰσὶν οἱ λέγοντες, ὅτι Πο- 
νηρὸς ἐχεῖνος ὁ Θεὸς, οὗτος δὲ ἀγαθός ; Ἰδοὺ γὰρ συγγε- 
νιχῶν αἱμάτων τὴν οἰχουμένην ἐπλήρωσεν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως 
πολλὴς χαὶ τοῦτο φιλανθρωπίας ἔργον εἶναί φαμεν. Διὰ δὲ 
τοῦτο δειχνὺς αὐτὸν ὄντα τὸν χαὶ ἐχεῖνα ἀποδεξάμενον, 
χαὶ προφητείας μέμνηται, εἰ καὶ μὴ εἰς τοῦτο εἰρημένης, 
ἀλλ᾽ ὅμως τὸ αὐτὸ ἐμφαινούσης. Τίς δὲ αὕτη ἐστίν; 
ἘἘχθροὶ τοῦ ἁἀνγθρώπου οἱ οἱχκειαχοὶ αὑτοῖ'. αὶ γὰ 
χαὶ ἐπὶ τῶν Ἰουδαίων τοιουτόν τι συνέδη. Ἦσαν γὰρ 
προφῆται χαὶ ψευδοπροφῆται, χαὶ ὁ δῆμος ἐσχίξετο, χαὶ 
αἱ οἰκίαι διῃροῦντο᾽ χαὶ οἱ μὲν τούτοις ἐπίστευον, οἱ δὲ 
ἐχείνοις. Διὰ τοῦτο πάραινεῖ ὁ προφήτης λέγων: ἈΑΙὴ ᾿" 
πιστεύετε ἐν φίλοις, μηδὲ ἐιπίζετε ἐπὶ ἡγουμένοις" 
ἀ.1.1ὰ καὶ ἀπὸ τῆς συγχοίτου σου φύ(αξαι, τοῦ ἄγα- 
θέσθαι τι αὐτῇ" καὶ 15, ᾿Εχθροὶ τοῦ ἀγδρὸς οἱ ἄνδρες 
οἱ ἐν τῷ οἴχῳ αὐτοῦ. Ἰαῦτα δὲ ἔλεγε, τὸν μέλλοντα 
δέχεσθαι τὸν λόγον πάντων ἀνώτερον εἶναι παρασχευά- 
ζων. Οὐ γὰρ τὸ ἀποθανεῖν χαχὸν, ἀλλὰ τὸ χαχῶς ἀπο- 
θανεῖν. Διὰ τοῦτο χαὶ ἔλεγε" Πῦρ ἦ.1θον» βα.λεῖν εἰς τὴν 
γῆν. Τοῦτο δὲ ἔλεγε, τὴν σφοδρότητα χαὶ θερμότητα 
δηλῶν τῆς ἀγάπης, ἣν ἀπήτει [5299]. Ἐπειδὴ γὰρ ἴδ 
αὐτὸς 77 ἡμᾶς σφόδρα γάπησεν, οὕτω χαὶ ἀγαπᾶσθαι 

᾿ βούλεται παρ᾽ ἡμῶν. Ταῦτα δὲ χαὶ τούτους ἥλειφε τὰ ῥή- 
μᾶτα, χαὶ ὑψηλοτέρους ἐποίει. Εἰ γὰρ ἐκεῖνοι μέλλουσι, 
φησὶ, συγγενῶν 15 χαὶ παίδων καὶ γονέων χαταφρονεῖν, 
ἐννόησον ὑμᾶς 8 τοὺς διδασχάλους ὁποίους εἶναι χρή. 
Οὐδὲ γὰρ μέχρις ὑμῶν τὰ δυσχερῇ στήσεται, ἀλλὰ χαὶ 
ἐπὶ τοὺς ἄλλους διαδήσεται. Ἐπειδὴ γὰρ μεγάλα χο- 
μίζων ἦλθον ἀγαθὰ, μεγάλην ἀπαιτῶ χαὶ τὴν ὑπαχοὴν 
χαὶ τὴν διάθεσιν. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ 
ἐμὲ, οὐχ ἔστι μου ἄξιος" χοὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἣ 
θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Καὶ ἧς 
οὐ «αμέάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀχο.ιλουθεῖ 
ὀπίσω μου, οὐκ ἔστε μου ἄξιος. Εἶδες ἀξίωμα Δι- 
δασχάλου ; εἶδες πῶς δείχνυσιν ἑαυτὸν γνήσιον τοῦ 
γεγεννηχότος Υἱὸν, πάντα χελεύων ἀφεῖναι χάτω, 
καὶ τὴν ἀγάπην τὴν αὐτοῦ προτιμᾶν; Καὶ τί λέγω, 
φησὶ, φῶλονς καὶ συγγενεῖς ; Κἂν τὴν ψυχὴν τὴν σαντοῦ 

πρυτιμήσῃς τῆς ἐμῆς ἀγάπης, πόῤῥω τῶν ἐμῶν ἕστηκας 
μαθητῶν. Τί οὖν ; οὐχ ἐναντία ταῦτα τῇ Παλαιᾷ; Μὴ 
«ένοιτο᾽ ἀλλὰ χαὶ σφόδρα συνάδοντα. Καὶ γὰρ ἐκεῖ τοὺς 
εἰδωλολατροῦντας οὐχὶ μισεῖν 55 μόνον, ἀλλὰ καὶ λιθά- 

σαι χελεύει, χαὶ ἐν τῷ Δευτερονομίῳ δὲ τούτους θαυμά- 

6 διεῖλεν Εἀἀά. 595 ὡς πολε- 
49 τοῦτο] τοῦ (, Εἰ. τοῦτον Ε΄ ὄν͵] - δ χαὶ ἵνα Βάϊ. ὺ 

12 Καὶ ἀλλαχοῦ γάρ φ. Ὁ. Ε. τι ἑαυτῆς Ὁ. Ε. Ε. 
ἔδωχεν Εἀά. 7 χαὶ ἐντ. οὕτω] οὕτω χαὶ ἐντ. Ἐ. 7" τοῦτον ὄντα οη!. Β. Ε. "ἢ καί 1 ὅτι Εἀ4. χαὶ οἱ Α. Ρ. Ρ. οἱ 

ἄνδρες οῃῃ. Β. οἱ οἴῃ, Ε. 15 ὕεγρθα χαὶ θερμότητα ἀεϑυπὶ ἴῃ πιοὶβ, 8εὰ μαῦεὶ 66. Τῆς 
ἑοοηεγὰ οοὐά, εἴ 6 Γ88. βϑοιυ8 οἱ Μοηιοί. 18 συγγενῶν] δι. Εἀἀ. εἰ Ατιη. χαὶ γυναιχὼν 

ΤΥ αὐτός] οὕτως Μίογ. ᾳφυδι 
ἀ. εἰ (6. 7 ὑμᾶς) 

δίς οοὐά. εἰ ας. ἡμᾶς Εὐμὰ. 59 μισεῖν] δὶς Ε, Ε. Ε΄, οἱ 66. νυϊψο μισεῖ. 



ΒΟΜΊΓΑ ΧΧΧΥΝ. 4]. ΧΧΧΥΙ. 

(λρ. 10. ν. 34. Νοίϊιε γμίαγε για νεπογὶπι ρασοτλ Ἠιϊῖ- 
(τὸ ἴῃ (οτταπὶ; ΒΟΉ υϑπὶ ραθέηι Ἠϊδίθγ6., δε σἰαάζιηι. 
50. Ῥεπὶ δπὶηι ἐρραγαγο μοπιΐπέηι ἃ γμαῖτθ διι0, εἰ β- 
ἐϊαηὶ α Ἰιαῖγο 86, οἱ πηγιηὶ ἃ δοοῦμ ξαα : 56. εἰ ἱπὶ- 

Νιϊεὶ Ποπιϊπῖς, ἀοηιφθι οὶ οι. ᾿ 
ἃ, ΠυΓΒΙΠῚ ΟΠΟΓΟΒΙΟΓ Ὀγοίογι.,, ἰὰἀ αι ΟἸΠῈ Πιαϑηἃ 

δυοσίοτδί : φυοάσαδ 4}}} ΟὨ]δοιυνγὶ δγαηΐ, [6 ργα]- 

εἰι. Νὰπιὶ πὸ 8 δια 5 ἀἰοδγοιμ : δον νϑηϊβιὶ, υἱ 

"5 ἱπιογ οἷ 8 οὐπὶ 18. 41} ΠΟἢΪ5. ΟὈΞΘ υ11 δύ}, οἱ 
ἢ 6}18 ἰαγγᾶπι Γαρ Θα8 ἢ 'ρβ86 ῥγίουῦ ἀϊοὶϊ : Νον υομπὶ ρα- 

εὐπὶ πιϊγ6 ἧι ἰἜΤγαπι. (Ρ ΘΓΩῸ ργῳοσρι! ἰῃ ἀὐ!η08 

οἰησο αθ ἰησγα55095 ῬδΟθπὶ αἴοογα ἢ ΟὔΓ οἱ δηρδὶὶ ἀΐοο- 
"αι, Οἰοτία ἱπ ἐποο εἰς θέο, οἱ ἱπ ἰεγτα μαα (ἰιο. 2. 

14)7 οὐγΓ ργορῃοῖαα οπηηε8 ἰαΐρϑιπὶ Ῥγπυπιϊαγυη 

(εν πὰ τηαχίπηθ ρᾶχ 651, οπὶ ἰά, ᾳφυοὰ φρτοίλι, 

Αὐδοὶϊπαϊν, φιλο ἰ(, φυοιὶ αἰβοίάοι,, Βαραγλι}Ὁ. δ’. 

οηἷπὶ ροίαϑὲ. οὩ πὶ οὐπὶ ἰογγὰ ᾿πηρσὶ. Θυδηάἀοαφι απ) 

πιοαΐοσιβ δὶς τοὶ φχυυπὶ ΟΟΓΡυ8 δογγαῖ, οὐπῇ ἰά φιοὰ 
ἰΠ5ΔΏΔΌΪΟ δϑῖ, Γοδοοδῖ; οἱ ἀυχ, ουπὶ 605 4] σΟπ00Γ- 

ἀΐϊδληι ρογηϊοἰοβαπι ἰπίογαῃὶ,, 86, ἀϊδϑθηβίοη θη) μά υοἰἱϊ, 
δο οἱ ἴῃ || (υγτὶ [Δ οἴη} 681 (τη. 11) : πηαϊδπ φυΐρρα 

σοπῃοογάΐϊοη θοπηᾶ αἀἰδοογ 501ν|}., οἱ ῥοῦ οΟΠΟ }8- 
νι. δὶς οἱ Ῥδιυΐιβ 608 4] δι νογϑυπὶ δ6 σοποογάϊβη) 

ἰπἰογαηὶ, ἀϊνὶϑ!ι (4εἰ. 45. 6. 7). [0 ΝΘ 6 γ Γ0 οΟη- 

εὐγάϊα {ΠΠ {π|1 οαγηΐ Ὀ6}10 ἀδιογίον (ὅ. Κορ. 31). Νοαυ 

οὐἷπι ΘΟΠΟΟΓ ἃ ΒΟΠΊΡΟΡ ἰφυιάδηάᾶ : ἢ8π| οἱ ᾿ΔΙΓΟΠΘ5 

6 Ὁ 86 ΘΟΠΟΟΓ 68 5ηη|. Νοη ἰφίυγ οχ Ομ γὶβιὶ μγορο- 
δίίο, 8.4 οχ {ΠἸογυ πὶ νοϊμηῖδια "6 }}υπὶ πον  ὨδίυΓ. [ρ86 

ηπΐρρα νοϊθυδί οπιπαβ8 ἰῃ ἢΪΔ ΓΟΙσΊΟΠ6 ΘΟΠΟΟΓᾺ68 6556: 

δϑὰ αιἷδ 1}}} ἀϊδίου δι, πη Ὀ6]].πὶ οτίοθαιυν. ϑδοά 

ΠΟη δίς {ΠΠ|ΠῸ Ἰοφυϊίι8 6ϑὲ : φυϊὰ Ὑϑτὸ αἰοιι 7 Νοπ υδηὶ 
φαΐσόπι πιϊίεγα, υἱ 1105 οΟηβοϊδγοίυγ. Νὰ ρυϊαιΐ5, ἰῃ- 
4, ἩΠογυπὶ γ08 οδυ58Π) 6856, 650 δ ἀἴδροπο, ηυΐᾷ 

{1 αἷς αὔδοιΐ βυμί. Νὰ τὐγθϑιϊηὶ ἰείίυγ, 4υδλδὶ Γ68Β 

ΡΓΦΙΟΓ ΘΧΒΡΘΟΙΆ ΠΟΘΙ) νοι ΐδηί. ᾿ἀ60 νϑηΐ, υἱ "6 1] 
“ΠΟΥ ΘΔΠΊ : ᾿ὸ αυΐρῃα πιθἃ 6ϑὶ νοϊιη!δ5. Να τὰγὈδιη]ηὶ 

ἰξίυ οἴπι ἰογγα 48] ἰῃ δ᾽} 18 Δρρϑι!α ἰῃ [6 }18ἃ 
ον πλροῖ, Οὐπὶ οηἰπη ἰά αυοά ἀείοτγὶ 8 681 Ξϑραγϑ [πὶ 

{πότῖῖ, ᾿θης ἀσηνθιη π)6] ογὶ ραγιὶ σοπ) υπροίυς σα υΠ}. 
ΠΠ}αο Δυίαη) ἀἰοί!, υἱ σΘοηιΓᾷ Πιο11πὶ πιυ !ογυτ ' Ορίηἷο-» 

ποῖ ἴ||05 πιυπίδι. Νοαυς αἰχὶὶ, Βα πὶ, βεὰ ημοὰ 

0110 ἀσιαγὶ5 6ὁ8ι, Οίαώὠϊμηι. δ᾽ νϑγοὸ ἀἰοία ᾿ὰ ο Οη6- 

γοϑἃ δἰπὶ οἱ ἀΐσιιι ἰηζγαία, πα πιϊγογὶβ. Οαπὶ οηΐη νο οἱ 

608 ᾿Δ6 ΨΟΡΌΟΓΙΙΠΙ ἈΘρΡΟΓΙΔῖ6 ΘΧ ΓΟ ΘγΘ,, Π6 ἰδ ΓΟΡῸ ΠῚ 

Οὐ) ου δία πι ἱπρτοϑϑὶ γοβ᾽ Πἰγοηὶ., δὶς νοῦθα ἀϊδρουδι : 

80 "6 4ι8 ἀϊεογοῖ, ουπὶ ὁχ Ἰοποοίηϊο, οἱ αἰ [οἰ] 8 06- 

οὐ] 840, 4018 νοϊορθαὶ 8ι:51856, ἰά60 1||4 αυδ! 4110 

πιράν ἀἰξσαμεῖ νυἱδοραηιγ, δοογθιογὶ οἱ (ογγὶ Ὀ᾿ΠἸοσὶ 
(ποὐο Θχρϊοανίι. ΜΕ! 08 Θπὶπὶ ὁδὶ γογυπὶ φυλὴ γ6 Γ}Ὸ- 

τυπὶ Ἰδη! λοι νἱάογα. Ιἀοοαυθ ποαι6 πα ο αἰχὶδ86 58- 

ιἰ5 "θυϊι, 56 ἃ θ6}}} δροοΐθπη Θχρ]ϊοη8, οδιθηάϊιὶ ΗΠ 

ΕἾΝ᾿ 6 ἴο τη} 10 φᾳγανί8 6556, 4ἰἴ41|6 : πὶ δοραγαγ 
ἐιοπιΐπόπι α ραῖγ 8.0, εἰ ἢίϊαπι ἐς Ἠιαίγο διια, οἱ πιγμμι α 

εοότ δια, ΝΟῚ ΘΠ πὶ Δπιϊοὶ οἱ σοηοῖνο5 80  υπ|, ἰῃ4η]1, 
βρά οἱ οὐφηδιΐ 416 ΟΟὨΙΓα ΔΙΘΓΌΠῚ ἰηϑυγβθοηὶ, εἰ 

Ἅ ουἰίδηι, ἰσδοΥΊ ΩΝ, 

ΙΝ ἩΑΤΤΉΗΕΌΝ ΠΟΜΠ,. ΧΧΧΥ. Αἱ. ΧΧΧΛΙ. ζὺῦ 

ἈΔΆΡ ἰρ68 ἀἰδοϊηἀοίμν θ6110. Κ᾽ 6πὶ ἐπέμι, ἰηεῖι, τα- 

Ῥαγαγα Ποηιίπθηι ἃ Ῥαΐτα 80, οἱ πιαίγοιη α βάϊα 8μα. οἷ 
πιγαπὶ α δοΟΤμ δια. Ν6ηϊ6 δηΐηι ἰπι6 ν ἀοητδϑιΐσοδ 8[η] - 
Ῥιἰεἴταν Ὀ6Π πῆ οτὶς, βαά δἐΐδπιὶ ἸηΙΟΥ Δηηι οἰββϑίπηοβ οἱ 
ΠῚΔ)] ΟΣ προοβϑιυἀΐπο ᾿οῖ05. 11 χιοὰ πιαχίπιρ οἷ 

Υἱγίυϊ6πι οβιδηιἶι, αυοὰ {}] ἰα Δ δυάίοι!6 5 Ἔχοίραγθηι, 
4] ἰἰδαυα βυδάδγοηϊ. Ουληηαυδληι πο ἷρ56 [256 οἴποὶο- 
μαΐ, βδὰ ποιηΐπυπι ποαυΐιϊα ; διἰδ πη 6 ἢ ἰρ56 86 ἀϊεῖι ἢ}}1 

ἴλοογο. Πΐς αυΐρρα ππο5 αὶ ϑογίρίιγαι βδογα. ΑἸ 
οηΐη] ἀϊοῖ! : Πού 1}18 Πδιι5 οι] 95, υἱ πῸπ νἱάογονὶ 
(1δαι. θ. 9; Εκοολ. 12. 4 κ 7] οαν. 13. 41. 40) : 5ἰο οἱ 
ἴῃ οΟ ἰοοο ἀϊεὶξ : οἱ νογθὰ ἰδιΐνθρ, φαρὰ βυμοῦίαν 
αἰχὶ, δϑευπὶ γδρυίδηί68, Π6 {υγθαγθι! Ὧν, ΘΗ ΟΡΡΓΟ - 
υγὴ5. εἰ σομίιπ16}}}8 ἱπιροιογοπίυγ. Ὁ πο δὶ χυὶ 86 
ἔγανὶα οχἰ βιπηδηϊ, ἰῃ τπθηΐοπι γανόσθῆὶ ψοίθγοιῃ ἰ]βῖο- 
γίδηι. Ῥγίβοίϑ δηἰπὶ ἐθιπ ρογίθιι5 νος ἐρϑῆιη οοηιἰιῖ, ἰά 
4υοά πηδχίηηα οϑίοηι ἢ ναιϑγὶβ ἰοχὶβ ουη πον αἰ μὶ- 
ἰδ(6πι, ΘΠ] ΘΠι 416 6586 40] ᾿νϑες αἰχί!, οἱ ἢ] ῃγφοθδ- 
Ρ'ι. Νὰπιὶ οἱ δρυά υάαο8. ομπὶ ηιήδηυοα, ρῥγοχ)πιθπι 
δ}: π| οἰ τ, ἴπηο 1Π|6 ρ᾽αοδίυβ 651 (χοά. ὅφ. 97) : οἱ 
4ιδηο νἱιυ! πὶ οοηὔαγυμι, οἱ χιδπήο Βεοὶ μι νοροτὶ 
ἰηϊ 21] σα (Ναπι. 25. 5). δὲ βῦτὶ ογροὸ φυΐ ἀΐουπι,. 
ἡΠαπὶ θϑυπὶ πια]υπι, ᾿ς θοπιιπὶ 6556 7 ΘΟ πδιηημο 
οΟξηδίογυπι δοησιηΐηα ογῦσοῃ τορί ον. ΑἸ δπηθ ὑδηϊ- 

δηϊλι15 πιι}} 25 ΒΟ. Ορυῷ 6556 ἀϊοίίηυβ. Ργορίογοαδ υἱὲ 
οϑίεηάδι 586 ἰ||2 οιΐδι ἀρργοῦαγο, ργορὶιοιϊα πὶ πηθηιϊο- 
Γαῖ, αυᾶ ποη [Δοίυπι ᾿Πυἀ γαβρίοἰϊ, δα ἀ ἰάΐμδιίη ἰδίοῃ 
ἀβοίαγαι. Ουζειλ 11 65 ἢ 1 πὲνἱοὶ ἐοηιὶπὶς ἀομιοειϊοι 

ἐ)ιι8. δά εἰ δρυά υάπο5 ᾳυϊάρίαπι δἰ πηῖϊδ οοηιφὶ!. 

Ετγδιῖ Εηἶπὶ ργορ) θα οἱ ρβϑυδορτορίνοί:, 36 ρορυΐῃ8 
ἀἰδϑίάδθαι ἀοπηιβηι6 ἀἰν!ἀΘθϑηΐν ; δἱ 811} ἷβ ογοάθ- 
μαηῖ, 41} 411|8. [460 πιοημδὶ μγορηδίᾳ ἀΐοοις : Δοίἑις 

. ΟΥΘάΟγ6 αμιϊοὶδ, πρὸ φρέγαγα ἴῃ ἀμοίϑι : δο οἱ ᾳ εοπἧᾳρε 

μα οαῦέ, πέηιι8 {{{Ὶ ᾳεδεπιαγὶς, φεῖα ἰἰημεὶ ἀοπιϊπὶξ ἐμπὶ 

ἐρεὶ υἱτὶ ἐπ εἦιι8 παῤἱαμίες ἄομιο (ΜΊ|ελ. Ἷ. δ. δ). Πως 
δυ απ) ἀἰςσοί αὶ, υἱ οὐ 4υὶ πος γϑγθθηὶ οσοορί!Γυ8 

ο5ϑεῖ, οἰπηΐθυ8 βμρογίογοπι γοάάογαὶ. Νοφυὸ απίπι 
ΠΙΟΡΙ πηδίυπὶ 651, 56} τη416 πιοτὶ. Ιἀοῖγοῦ αἰχίϊ : ̓ σπεια 

υεηὶ Ὠιδ6γ6 ἐπ ἰότγαηι. ἤ!θΟ ρογγο ἀΐοοῦδί, αἱ ο͵υ5 φυθηὶ 

οχίφοθδι ΔΠΊΟΥΪ5 ἔεγνογοπ) 86 γὙϑὶιοδηιλπι οἰχηϊ οι - 
γοὶ. Ουΐὰ 6ι"}π| ἰἰ8ἃ ποΟδ Υγοἰιθιηθηῖοῦ Ἀπ) αν. δἰς ἃ 

πος νι} ἀπηλγὶ. ΗΟ ΠΟΡΓΟ υϑγῦϑ ἃροβίο!ο8 δγὶβ6- 
θϑηὶ, 50} }πιϊογόβαυθ τἀ θυδι!. Νδιη δὶ ἢ}, δἰθυδηῖ, 

(Οβηδίοβθ, [|108, ράγθπίθθ ἀοβρεοίυγι βυπὶ, οορίία 
ΠΑ 168 Ορογίοδι ΠῸ5 6886, 4υἱ ἀρσίογοβ διιπιι5. ΝΘ 419 
οηΐἷπὶ ἀυγα οἱ αἰ Πς]Π 1|16 ἴῃ νον Πρ Βα θυμι, 

866 οἱ 84 51105 ἰγαηϑίθυη!. Νὰπι αυἷὰ πιᾶσπα Ὀοιδ ἢμπΟ 

δίϊυ}}, πλσηδτ ὀχῖθο οἱ ομδυϊοπιδη οἱ ἡἰἤεοίυιϊη. 57. 

Ομὶ απιαί ραίγεπι οἰ πιαίγδηὶ μέν φιιαπὶ Ὠ16, ἸῸΝ δἰ Ἠϊ6 

ἀϊγπιδ: εἰ φαὶ ἀπιαὶ βἰἵμηι αμἰ βίϊαηι ρΡίμς φιαμι πιο, πον 
ἐδὶ πη αἶσπιιδ. δὅ8. Εἰ φεὶ ποι (οἱ ογιισοηι δα, εἴ 

δοημ 7 Ἠϊδ, ποῆ ὁδὶ Ἠ16 αἰηπιιδ. Ὑἱάϊδιὶ υο!ογ διὸ π᾿ 

ἀοοίοΥϊ 5 νἱἀΐβεὶ συοπιοο οβίθη ει! βεϊ μδιπὶ θη ἷ- 
ἢ πὶ Ῥαιγὶς ΕἸ] πλ, οπγηΐδ γυ 6 5 ἰηἴν8 ΓΟΙ ΠΩΌΘΓΟ οἱ 
ΟΔΓ α΄ 6 πὶ 6.8 ληϊοίεΓΓο Εἰ αυϊά ἀΐςο, ἰπαι}ῖ, διηΐςο8 

Εἰ ἙΟΡΠΔ(05 δ᾽ Δη!Π1ΔΠῚ (ὑδη} αἰ! 6 οΓ 0η1 πηλοῦ ρΓα [6 - 

ΓᾺ5, ὈΓΟΟΙΪ 65 ἃ πιοὶ5 ἐϊβέϊρυ} 8. Ου Ἰσίίαν ἢ ΔηΠῸῚ 



407 

᾿ιῶδα σοι γαγὶα νοίεγὶ ᾿υψὶ δυηι ἢ ΑΒδὶδ ; ἔπιο 1Π1| γδ! 6 

ἐρηϑοπαπὶ. ΝΑ {ΠΠ|6Ὸ ἰ(ο]ο᾽αιΓ88 ποη πιοίύο οὐἶ!, 56ι 

ὁι3πὶ ἰαρίἀαγὶ ᾿υυ6ι. Εν ἰπῃ θουϊογοποπΐο νογὶ 8118 
ΘΗ] οΓ68 δάμη γὰη8 411 : ()μὸ αἱεὶς ραιτὶ υεἱ πιαιτὶ͵ ΝῸπ 

υἱάϊ 6, εἰ [γαϊγὲς διι05 ποη εοηπουὶΐ!, οἰ βἰϊο6 ἱσποτασὶ!, 

ἐμδιοαϊυϊ! εἰοφιΐα πὰ (οί. ὅ5. 9). Ουοὰ εἰ Ῥαυΐυβ 

Ὠ.ΠΠ Δ ΟἶΓΟΆ ρΆΓΘΠΙ65 ργοὶρίαϊὶ, οἱ }}}8 ἴῃ οπλ 08 

οὐδοαιΐ ἰαοαὶ, π6 πιγογίβ : η1π} ἰῃ 1{11]8 501|πΠ| ΟΌ 6" 

ἀΐγα φγϑεὶρίι, απ ρῥἱθίδιὶ ἤθη οἴῇαίιμ! : βηποῖυΠ| 
απρρο δϑιὲ ἴῃ οι ογῖβ οὐπΐθυ8 ἢ οηογα ἰ{|05 ὉΠ ΘΓ. 

(πὶ δυΐοι μ}08 4υ 81} ΡᾺΓ 51 οχὶβηηῖ, ποθὴ ὁρογίοὶ 

Ὁ}15 οὔιοηραγαρο, ᾿ἀεῖγοο ἀΐοὶ [μιοᾶ58 : δὲ φυὶΐδ υεηῖϊ 
αὐ πιὸ, εἰ ποη οὐ ραϊτεπι διιιπὶ οἱ πιιΥδηϊ, δἰ ἩΤΟΥΘΙΉ, 

οἰ βίος εἰ [Γαἰγο8, αὐὐμο αμΐδηι οἰ απίη!αηὶ διαηὶ, πῸπ 

»οίδεί ηϊδιι5 6686 αἰδεὶριίμα (ἴμλις. 14. 36) : ποη 5|π|ρ}}- 
εἰιογ οὐΐο Παθογα ἡ ῦδη8, ἰᾳά δηΐπὶ δἀϊποάπιπ ἰμφυυηὶ 

αεδαὶ ; 5ϑὰ δἱ υδὶἱ ι Δπ|65 ἢΠπὶ οἷτ15 (υλτη πΠ|6, 68 
(6 οπιι54 οὐΐο πάθ6 {ΠΠππ|π|. 1 δηΐπι οἱ διννδίυπι οἱ Δπιλη- 

ἰδ ρογίεγοῖ. 

Φ, Ηος ροττοὸ ἀϊοεῦαϊ, υἱ οἱ Π]1058 [ΟΓΓΪΟΓΟΒ5,, οἱ ρὰᾶ- 
ἴγοδ, 4υἱ προ  πηθη0 6556 γὙοΠΠοηί, πηδηβυιθτῖογα8 γα - 
ἀργοὶ. Εἰοηἶπὶ ραῖγοδ υἱάθη! 68 ἰρϑιπὶ ἰΔηίδη) Υἱπὶ εἰ 

μοιαβίδίθιῃ Πϑθογ., αἱ μο5801 ἢΠ108 δἰ ᾿ρ58 ΥΘΙΙθΓΘ, 

π6 68 (δηίάγοηὶ Π0.:8 ἤσαν ἤθη ροίογδηί, ἀδδι {γ] οΓαηί. 

[60 {1108 δοἰαπι 84}}04ι} 1, τ ΐδ558 ρΔιγῖ 0.5, α005 80 

0}}} σοπαῖυ τονοολὶ. δοίη 6 π6 }}} ἱπαϊσπαγθηίυγ οἱ 

{ΓΟ ογγοηὶ, υἱ6 400 δογπιομθιη ἀδύυοϑι. Οὐυϊη ἀϊ- 
χὶδϑϑὶ οιὐὐηι, (πὲ ποπ οὐἱέ γμαΐτεπι οἱ πιαίτεπι, λα, ΕἸ 

απϊηιαηι διαπι. Ουΐά πα πὶ 4116 585. ἱπαυϊἘ, ρΆΓΘΐ65, 

[ρϑίγοϑ, 50ΓΌΓΟΘ, ὕχόγοπὶ ΝῚΪῚ] οὐ χιϑιη σοη͵υηοί 08 

οδὶ δηΐιηᾶ, οἱ ἰδιῆθη ηἶβὶ οδπὶ οὐΐο παθυδγ δ, ΟΟπίΓα 

ἄυλπι νοὶ ἀπιᾶπδ οἰπηΐα οοαοηί, Νῥαυθ δ᾽ ΠΊ0] ΟἿ ΘΓ 

ἢΠλτῷ οὐΐο μαῦογα ᾿ 8511, 56 ἰΐὰ υἱ δἀ 6} ἰγαὐδίυγ, 

δὰ ρυρξπᾶβ, σϑάοθβ, βαπρυΐπθη,. Ναπι φαὶ ποιὶ διμμίαί 
εγιοφηι δμαηὶ, οἱ ὑδπὶΐ ρμοϑέ πιὸ, ποῆ γμοίοδὶ πιέῖιιδ 6ξ86 

ἀϊεεὶρωίμε. Νοη αἰεὶ! βοϊιπι, δὰ πιογίθπι ρᾶγδῖυ η 6888 
ορογίοι ; βοὰ δὰ πιυγίϑιῃ υἱοϊθπίδιη ; πθὸ υἱοἰ δ ΔΠ} 

πιοάο, 56ἀ οἱ ἱφποπιϊηϊοβαπηι. ΝΠ φυὰ δάϊυς ἀθ ρ45- 

5ίοπο δὺ8 ἰοχυΐϊίαγ, υἱ ἴῃ Ὦ]8 ᾿πί γί ἰΠ51Π0{] (2011 0.5 
840 Ἰοηίυ8 ἀ6 1|}14 Ἰυσυδηίαηι αυάϊγαιη!. ΑΠΟη δίυραη- 

ἐνηι 65ι ΠΠογυιη ᾿ ας δυσὶ ηιἰπὶ 8ηΪ Π]Δ ΠῚ ΠΟΙ] ΔνΟΪΆ556 
ἃ ΠΟΓΡΟΡα, ὁατη ἀδ (γἰδιϊ θυ8 50] πὶ ἀρϑίυγ, "οπογυῃ 

ΨΘΓῸ 8068 ἰδΔηϊαιη οὔπεΓαιυγ  υοιηοο ΘΓ 0 Ὡθη ἄγνο- 

Ἰανὶι 7 Μυϊία ογαῖ ὁἱσαιεἰ8 νἱγίυ8, οἱ δυάἀ᾽ηιἰυπ) ΔΠΟΣ 

ΒΜ} 15. Ἰἀδοχια Ἰοηφα ἀυγίογα οἱ οπογοβίογα ϑυάϊθῃ - 

165, φυλπὴ πιάση {ΠΠ| νἱγὶ Μογϑο; οἱ δογαπιΐδδ, Οὔ απι- 

Ρδγδηίο5, Π66 ΓΟρΙηδηῖ65 ΠηΔηΘθηη!. 59. (μὲ ἐπυειῖ 

απίϊνιαηι διιαπι,, ρέγάοί ἐαπὶ, οἰ φιιὶ ροταϊάντί! ἀπῖμιαινι 

εἰαγὰ ὑΤΟΡΙΟΡ πι6, ἰπυοπὶοί θαηι. ἰάθη" φυδιίλπι ἰδείυ- 

γΩηῈ [ἀοΐδη! φυΐ πἰπλδπι 5.8Π| ρ΄ 5 48πῈ ΟρογΓίοὶ ἀϊ- 

ἰἰφιηῖ 7 φυληϊυπχαο Ἰαογυπι δογυπὶ φυΐ οάθγυηῖι ἢ Ουΐὰ 

δηΐ μγιθοορία οἤογοϑᾷ ογϑηῖΐ δ πὶ ΟΟΠΙΓᾺ ῥάΓΘη(65., 

(1105, παίυγαπι, οοσπδιίϊοποπι), ογθθη), ᾿ρΡϑαπΊ,ι6 δηὶ- 

πιλπ δείδπι ἰηϑίγυθγα ορογίοραϊ : υ{}Π|Δῖοπὶ δά) εἰ, 

ηυὰ: τηαχίηλὰ οογία εγαϊ, ἤσο, ἰμηπ, ΠΟἢ πιοάο ΠΟὴ 

ποοοῦι, 56 αἱ πιαχὶπηα ᾿υναθυηῖ ; [)8 υίαπ ἐ01:- 

ἰγαγία βοοοϑυηί. [ἃ υνίχυορ (εἷς, αὖ [15 χυ οοπουρὶ- 

δοιιηΐ, ἱπάυοισηδηιὶ ραγαϊ. Ουν ποη νἱδ ἈΠ ΠΠ8) ἰυδΠ) 

ἀεϑμίσοτο ὅ Οἷα δηια5 ᾿Πἰπὶ Ὁ Οὐ ἰὸς ἰρϑυπ ΟΓ60 ἐΠΠ8 ) 

5. ΦΌΛΝΝΙΘ ΟἸΒΎΥΘΟΘΤΟΝΙ ΑΒΟΉΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΊΧΝΟΡ, 10} 

ἀδορίοθ, δὲ ἴαης ἰΠΠδπῦὴ πιᾶχὶπ:6 ᾿υναυὶς, ἰθπα Ὑογὸ 
ΔηΔη16Π) ΠΙΟΠϑΙΓΑΥυογΪβ. Εἰ υἱὰ6 πὴ ργυάοηκίδπι ἰ- 

οὔδὈ ϊοπι. Νοῖ διΐμι ἴῃ ραγοπ θυ8 οἱ Π}}15 ἰδημιη 

ΤΟΓΔΙΕΓ, 864 ἰῃ Δη]π|2 ομηηίυη οἀγὶ5ϑίπη, υἱ φυοὰ ἀς 

11 ἀϊοῖι, ἱπαυδίιαιυϊη πηδηθᾶὶ, οἱ βίιηυὶ! ἀΐβοδηὶ ᾿Π|0 9 

Οἰἴᾶπὰ πη! πηι Ἰπογὶ οἱ υ1}}}{8118 ἢΐης ΔΟΟΘΡ ΙΓΟΒ 6856, 

υληάἀοηυϊάδηπι ᾿Πὰ ἰῃ οπιηΐυπὶ ῥγοιϊοϑἰδϑίμμα δἰδθὶ 

δηΐπιἃ Θσοηιΐρὶϊ, 

()εὶ ἀροξίοἰος γεεὶροτοπί, φμαπία σοηδοσμεγ θη θοπα. 

--- Ηχὸ γϑ6ιῸ ροίογϑεὶ Ἰοπλ 65 ἰμάμοογα δά {705 Γὸ- 

εἰρίοηο5 4υΐ 5:0] 8410υ1] 6586 να! ορδηί. Ουἱδ Θπὶπὶ ἰ12 

[οΓ(65 βίγθη 5416 Υἱγοϑ, αυἱ 4048] ἰδ0Πη65 ΟΥΡδιῖη ρδγ- 

ουτγοῦαι!, σαὶ υἱ 4|108 δοΓνάγθηΐ δ08 οπληΐα οοηϊδ- 

πιηθθλβ., ἢθη ᾿Ιθ6 11 δηΐπο0 ϑυϑοθρίβϑοι ἢ ΑἰΔπιοη 
Δ][απι μοι πιογοδάρηι, οβίοπάσδηβ,, 86 Ποβμί(ο γοεῖ- 

Ηἱδι σηι,, φυδπ ΓΟσδρίυπ) ᾿)46 ἰῃ ΓΘ Π|Δ6}5 οὐυγαγα, Εἰ 

Ῥγίπηαπι συϊ θη) αἱ ργπηη,, ἀἰσοι δ: 40, Οι ὦ γτέ- 
εἰρὶ! νοϑ, Η16 τοεὶρὶ! ; Εἰ φιιὴ 16 τέοὶρὶ(, τγϑοὶ μὲ! ἐδπὶ ηειὶ 

16 Ἠιὶδὶ!. Οὐ! ταὶ αυϊὰ ρὰΡ υπαυδη) {ὑογὶ!, Ραίγειη 

ΒοηΙρΟ οἱ ΕἸ Π πὶ Γοοίρογα  ΑἸΪαπὶ ροϑὶ ἰΔη6 ΠΊΘΓΟΘ - 
ἀδπ ρΡΟΙΠ Ποοῖυγ ; ἢππὶ αἷϊ : 4!. (μὲ γεοὶρὶἐ Ῥγορίιοί αὶ 

ἐν ποηιΐη6 Ῥγορδεῖία, πιογοοάθηι ργορπείς αεεϊρὶεῖ, οἱ φωὶ 

τοοὶρὶ! ἡμδίμπι ἱπ πομιῖπθ ἡμδιῖ, πιοτοοίοηι μδίῖ ἀσοὶρίοῖ. 

ΌΡΓΔ ΡΘΗΔπὶ ἰηι ον παῖυγ ἰΐ8. 40] θη γασοραγίηὶ - 
᾿ΐῖο ν ΡΟ θοπογιπὶ ἀγα  οηοπὶ ἀσἤηϊ!. 1 δυΐομῃ ἀΐδολ5 

{Πυπὶ ἢΟΒ πιαχὶ 6 ΟυΓΆΓ6, ποη ἀϊχὶὶ ἰδηΐυπι, ()κὲ γό- 

εἰρὶ ργορποίαπι, νοὶ, ()πὲὶ γεοὶρὶ! ἡιδίαπι, δα δα )εϊ!, 

ἰπ πομιὶμθ ρμγορίιεία,, εἴ, πη ποηιῖπε ἡιφιὶ; ἰὰ Θ65ϊ, 5ἱ 

ΠΟΝ ῬΓΟΡΙΟΡ βαουϊαγο ρδιγοοίηΐυ, γὙ6] δά υοϑτυπὶ 

ΤΟΥ σλ 58, δυβοδρογὶὶ ; δα αυἱα ρΓορἢοίδ, νοὶ φυΐὰ 

᾿υδίυδ 65ῖ, τηογοθάθπ) ργορ οί νοὶ }π5ι] δοοϊρίοὶ, νοὶ 
Π|18Π| ΡΔΓ 681 Δο]ίρογα θυη) 41} γὙ6] ργορίιοῖαπι γ6] 1} - 

δίτιη ΓΟσορογΙῖ, νὰ] φηδίοπη ργορΒδῖ8 γ6] ἰυϑῖυ8 60η56- 

υΐϊυγ. Ουοὰ οἱ Ῥαυΐυ5 ἀἰοολαὶ : Κϑείγα αδιιπάππίὶα αὐ 

ἡ ;οτῖπι ἱπορίανι,, μὲ ἱ{ογμπι αϑιιπααπίϊα εἶς αὐ νυϑείτα)» 

ἱπορίαπι (ἃ. Οοτ. 8. 14). θα Νὰδ π6 4118 ρϑιυρεογίϑδιοιη 
οὨιοπάοτγοῖ, αἷϊ : 42. (ἡ) μἰσιπιχιο ροίιπι ἀφαάετὶἐ τυιὶ 6Ξ 

πιϊπὶηϊνδ ἰδιὶς οαἰΐσοηι ἀημα [τὶ σία ἰαπίμηι ἐπ ποηιὶν 4 

ἀϊξεὶρεδ, αἀπιέη αἷσο ϑοϑὶδ, πον ρεγάεϊ πιεγοοάεια ξιανι. 

Εἰἰαιηϑὶ νοὶ ροίυτῃ 4088 [γί ἀοάογὶβ, ἰῃ 400 πυ}}8 
ἱπιροθηδὰ δϑί, δγὶ( [0] γοροϑβϑίια ΠΊΌΓ 68. ΡΓΟΡΙΘΡ γῸ8 

δηΐπ), ηυΐ τοορὶ 8, οὨγηΐα [Δςἷο. 
ὅ. Υἱαϊ δι᾽ φυϊδυδπαπὶ δὰ ρογβυδἀδηάυπι υδῦ5. 

υηΐνογβαβ {118 ΟΥΪ8Β ἀοπηο8 Δρογιυογί 7 ΡΣ οπιιΐᾶ 
φυΐρρα οϑβίοιϊε Ομ 68 ἰρ5}8 6856 ἀδὈ! ογ68 : ῬγΐηΟ, 
οὐπὶ αἰχίς : δίφηνς ἐδὶ ορεγαγίνδ πιεγοοάε 8ὁμα (Μαιιῆ. 

10. 10); ὁδοουπάο, αυοά πἰ ἢ}! Πα νΘη(68 οἱ υδουοβ πι|- 

ιαὶ ; ἰογιίο, αυοὰ λά θε᾽14 οἱ ρυξπδβ ἢζγο βυβεὶ ρἰ ἐπε θυ5 
τηϊ τι ; ᾳυᾶτίο, φυοά δίρπα ορογδηάϊ ἀδὶ ροιοδίδίθιι ς 

αυΐπιϊο, φυοά μαεθιη, "ομογυπι Οπληΐιπὶ Ολυ58Π), ΡῈΥ 

ο5 δογιπιὶ ἰῃ ἀυπιο5 5υϑοϊρἰοηϊίυπι ἰπάυσδϊ; δοχίο, 

 υοὰ ᾳτανίοτα ϑοάοιη εἰς !8 ἰηϊογηνποίυγ [15 αυΐ πον 
0805 βαδοορογίηί ; βαριῖπιο, φυοὰ οβἰοπάδὶ, 4υὶ 'ρ505 

διιβοϊρίαπ!,, οἱ 56 οἱ Ῥδίγεπ) βυβείρμούε ; οείδνο, ηυοΐ 

μγορμοίς οἱ ι5ι} πηδγοθάοπι ργοπη αὶ ; ΠΟΏΟ., 4υοε] 

οδἰ οἱ δυς (τἰφί(α: τηδοπαπιὶ αδδίβπεῖ τηογοθάοπι. Π0- 

τιιηὶ υπυπιφυούψια ροίογαι [105 διίγα!ογα. Ουΐδ οδῖιη, 

ηυ:50, ἀυοδηὶ νἱάδι)5 τ} }]6 νυ ϊπογίυ5 Θοπίοβδυπι οἱ 

ογιθηίδίιπι, ἃς μοϑὶ τυ ἰγορῶᾶ 6χ ὕ6}}0 γοἀδυμίθηι 
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ζων φησίν" Ὁ «1έγων τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ, Οὐχ ἐδώ- 
ῥραχά σα, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ οὐχ ἔγνω, καὶ 

τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἀπέγνω, ἐφύλαξε τὰ 16γιά σου. 
Εἰ δὲ ὁ Παῦλος πολλὰ περὶ γονέων 5' διατάττεται, πάντα 
αὐτοῖς ὑπαχούειν χελεύων, μὴ θαυμάσῃς" εἰς ἐχεῖνα 

γὰρ μόνον δ φησὶν ὑπαχούειν, ὅσα μὴ παραδλάπτει τὴν 
εὐσέθδειαν. Καὶ γὰρ ὅσιον τὴν ἄλλην αὐτοῖς ἅπασαν ἀπο- 
διδόναι τιμήν’ ὅταν δὲ πλέον τῆς ὀφειλομένης ἀπαιτῶ- 
σιν, οὐ δεῖ πείθεσθαι. Διὰ τοῦτο ὁ Λουχᾶς φησιν᾽ ΕἾ τις 
ἔρχεται πρός μδ, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα αὑτοῦ, καὶ 
τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖχα, καὶ τὰ τέχνα, καὶ τοὺς 
ἀδειϊφοὺς, ἔτι δὲ καὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἑαυτοῦ 533, οὐ 
δύναταί μου μαθητὴς εἶναι" οὐχ ἀπλῶς μισῆσαι χο- 
λεύων, ἐπεὶ τοῦτο χαὶ δ" σφόδρα παράνομον, ἀλλ᾽ Ὅταν 
βούληται πλέον ἐμοῦ φιλεῖσθαι, μίσησον αὐτὸν χατὰ 
τοῦτο. Τοῦτο γὰρ χαὶ αὐτὸν τὸν φιλούμενον χαὶ τὸν φι- 
λοῦντα ἀπόλλυσι. 

β΄. Ταῦτα δὲ ἔλεγε, καὶ τοὺς παϊδὰς ἀνδρειοτέρους 
ἐργαζόμενος, χαὶ τοὺς πατέρας τοὺς μέλλοντας χωλύειν 
πραοτέρους ποιῶν. Ὁρῶντες γὰρ, ὅτι τοσαύτην ἰσχὺν ἔχει 
καὶ δύναμιν, ὡς ἀποσχίζειν αὐτῶν τὰ τέχνα, ἅτε ἀδυνά- 
τοις ἐπιχειροῦντες, χαὶ ἀφίστασθαι ἔμελλον.Διὸ χαὶ τού- 
τους ἀφεὶς, πρὸς Ἐχείνους ποιεῖται τὸν λόγον, τούτους παι- 
δεύων 55 μὴ ἐπιχειρεῖν, ὅτε ἀμηχάνοις ἐπιχειροῦντας. Εἶτα 
ἵνα μὴ ἀγαναχτῶσιν ἐχεῖνοι, μηδὲ δυσχεραίνωσιν, ὄρα 
ποῦ προάγει τὸν λόγον. Εἰπὼν γὰρ, Ὃς οὐ μισεῖ πατέρα 
καὶ μητέρα, ἐπήγαγε, Καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν. Τί γάρ 
μοι λέγεις τοὺς γεγεννηχότας, φησὶ, χαὶ ἀδελφοὺς, καὶ 

ἀδελφὰς, καὶ γυναῖχα ; Ψυχῆς οὐδὲν οἰχειότερον οὐδενί " 
ἀλλ᾽ ὅμως ἐὰν μὴ καὶ ταύτην μισήσῃς, τἀναντία τοῦ φιλ- 
οὔντος ὑποστήσῃ πάντα. Καὶ [400] οὐδὲ ἁπλῶς αὐτὴν 
μισῆσαι ἐχέλευσεν, ἀλλ᾽ ὥστε καὶ εἰς πόλεμον χαὶεἰς μάχας 
αὐτὴν ἐχδιδόναι, καὶ εἰς σφαγὰς χαὶ αἵματα. Ὃς γὰρ οὐ 
βαστάξει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, 
οὗ δύναταί μου" μαθητὴς εἶναι. Οὐδὲ γὰρ ἀπλῶς εἶπεν, 
ὅτι πρὸς θάνατον δεῖ παρατετάχθαι, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ πρὸς 
θάνατον βίαιον " καὶ οὐ πρὸς 5] βίαιον μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπ- 
ονείδιστον. Καὶ οὐδὲν οὐδέπω περὶ τοῦ οἰκείου διαλέγεται 
πάθους, ἵνα τέως ἐν τούτοις παιδευθέντες εὐχολώτερον τὸν 
περὶ ἐχείνου δέξωνται λόγον.ἾΑ ρα οὐχ ἄξιον ἐχπλαγῆναι, 
πῶς ταῦτα ἀχουόντων αὐτῶν οὐχ ἀπέπτη τοῦ σώματος ἡ 
ψυχὴ, πανταχοῦ τῶν μὲν λ"πηρῶν ἐν χερσὶν ὄντων, τῶν δὲ 
χρηστῶν ἐν ἐλπίσι ; Πῶς οὖν οὐχ ἀπέπτη ; Πολλὴ χαὶ ἡ 
τοῦ λέγοντος δύναμις ἦν, χαὶ ἡ τῶν ἀχουόντων ἀγάπη. Διὸ 
πολλῷ φορτιχώτερα χαὶ ἐπαχθέστερα τῶν μεγάλων ἐχεί- 
νὼν ἀχούοντες ἀνδρῶν τῶν περὶ Μωῦσέα χαὶ Ἱερεμίαν, 
ἔμενον πειθόμενοι καὶ οὐδὲν ἀντιλέγοντες. Ὃ εὑρὼν τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ, φησὶν, ἀπολέσει αὐτὴν, καὶ ὃ ἀπολέσας 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Εἶδες 
“πόσον τῶν παρὰ τὸ δέον φιλούντων τὸ βλάξος : πόσον τῶν 
μισούντων τὸ χέρδος ; Ἐπειδὴ γὰρ τὰ ἐπιτάγματα φορτιχὰ 
ἦν, πρὸς γονέας, καὶ παῖδας, χαὶ φύσιν, καὶ συγγένειαν, 

καὶ τὴν οἰχουμένην, χαὶ πρὸς αὐτὴν τὴν ψυχὴν χελεύοντος 
αὐτοὺς δ παρατάττεσθαι, τίθησι καὶ τὸ ὄφελος, μέγιστον 
ὄν. Οὐ γὰρ δὴ μόνον οὐ βλάψει, φησὶ, ταῦτα, ἀλλὰ χαὶ 
ὠφελήσει τὰ μέγιστα, τἀναντία δὲ παραδλάψει " ὅπερ 
τανταχοῦ ποιεῖ, ἀφ᾽ ὧν ἐπιθυμοῦσιν, ἀπὸ τούτων ἐνάγων. 

8. διαλέγεται Β΄. Πεΐπάε καὶ πάντα... χελεύει Εὐἀά. 5» 
Ἵ ΝΝ τοῦ τοὺς κι] τὶ αὐτούς (ἰ. Ε. ἐπιχειρεῖν) δἀἀ. γωλύειν ᾿ἰάοπι. ΨΟΓΒΔ τούτους. .. 

86 μου] Δα. φησί Εαἀ. 57 πρός] δ44. θάνατον ἀά. Νοη Βαυεηὶ ΕΡ. ὅθ. 55 αὐτοῦ 
39 μέγιστα] λ4ι|. χερδαναῦσι χαί Μοτ. Βεη. σοηῖγα οοὐά. οἱ 6 Γ58. 

9: ἀντίδοσιν Ε΄. 
986 προδάλληται Ε. ἵνα μηδὲ πενίαν τις προδάλληται Εύδι!. 

τοῦτο Ε΄, καί ἀδοβὶ ἰῃ Ἑαὰ. 
ἐπιχειροῦντας ἀδδιηῖ ἰῃ Ε΄. 
Εθή. 5) μόνων ρη81 παίδων γα)ϊείιυν ἰῃ Εἀά. 
"1 ἀριστεύοντας Ε44. χαί Δηι6 ἀριστέας οιη, ἢ. 
οἷον Ευ. ἀντὶ τοῦ οἷον Ε. Μοχ ν ἅπ|6 οἷον οπ]. Κ΄, 
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ἀθθ 

Διατί γὰρ οὐ βούλει χαταφρονῆσαί σου τῆς ψυχῆς ; Ἐπειξὴ 
φιλεῖς αὐτήν ; Οὐχοῦν διὰ τοῦτο χαταφρόνησον, χαὶ τότε 

αὑτὴν τὰ μέγιστα ὀνήσεις, καὶ τὰ τοῦ φιλοῦντος ἐπιδείξῃ, 
Καὶ σχόπει σύνεσιν ἄφατον. Οὐ γὰρ ἐπὶ των γονέων μό- 
νον 35 γυμνάζει τὸν λόγον τοῦτον, οὐδὲ ἐπὶ τῶν παίδων, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς πάντων οἰχειοτέρας ψυχῆς, ἵνα ἐχεῖνο ἐν- 

τεῦθεν ἀναμφιτθήτητον γένηται, χαὶ μάθωσιν ὅτι χαὶ 
ἑχείνους οὕτω τὰ μέγιστα "Ὁ ὠφελήσουσι, ὅπου γε χαὶ ἐπὶ 
τῆς πάντων ἀναγχαιοτέρας ψυχῆς τοῦτο συμθαίνει. 

Ἱχανὰ μὲν οὖν ἣν χαὶ ταῦτα πεῖσαι δέχεσθαι τοὺς 
μέλλοντας αὐτοὺς θεραπεύειν. Τίς γὰρ τοὺς οὕτω γεν- 

ναίους καὶ ἀριστέας "", χαὶ χαθάπερ λέοντας τὴν οἶχου - 
μένην περιτρέχοντας, καὶ πάντων χαταφρονοῦντας τῶν 
καθ᾽ ἑαυτοὺς, ἵνα ἕτεροι σωθῶσιν, οὐκ ἂν ἐδέξατο προθυ- 
μίᾳ πάσῃ; ᾿Αλλ᾽ ὅμως καὶ ἕτερον μισθὸν τίθησι, δειχνὺς 
ὅτι τῶν ξενοδοχούντων φροντίζει μᾶλλον ἐν τούτῳ, ἣ τῶν 
ξενιζομένων. Καὶ δίδωσι μὲν πρώτην τιμὴν, λέγων " Ὁ 
δεχόμενος ὑμᾶς, ἐμὲ δέχεται" καὶ ὃ ἐμὲ δεχόμενος, 
δέχεται τὸν ἀποστείλαντά μδ' οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν ἴσον, 
“οὔ τὸν Πατέρα χαὶ τὸν Υἱὸν ὑποδέχεσθαι; Ἐξπαγγέλλεται 
δὲ μετὰ τούτου χαὶ ἑτέραν ἁμοιδὴν" Ὁ δεχόμενος γὰρ, 
φησὶ, προφήτην εἰς ὄγομα προφήτου, μισθὸν [40] 
προφήτου λήψεται" καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα 
δικαίου, μισθὸν δικαίου τήγψεται. Καὶ ἀνωτέρω μὲν χό- 
λασιν ἀπειλεῖ τοῖς μὴ δεχομένοις " ἐνταῦθα δὲ καὶ ἄνεσιν "5 

᾿ ἀγαθῶν ὁρίζει. Καὶ ἵνα μάθῃς ὅτι αὐτῶν" φροντίζει 

μᾶλλον, οὐχ ἀπλῶς εἶπεν, Ὁ δεχόμενος προφήτην, ἣ"", 
ὋὉ δεχόμενος δίκαιον, ἀλλ᾽ ἐπήγαγεν, Εἰς ὄνομα προ- 
φήτου, χαὶ, Εἰς ὄνομα δικαίου " τουτέστιν͵ Ἐὰν μὴ διὰ 
βιωτιχὴν προστασίαν, μηδὲ δι᾽ ἄλλο τι τῶν ἐπιχήρων δέ- 
ξηται, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἣ προφήτης ἐστὶν, ἣ δίχαιος, μισθὸν 
προφήτου χαὶ μισθὸν διχαίου λήψεται " οἷον "δ εἰχὸς τὸν 
προφήτην ἣ δίχαιον δεξάμενον λαθεῖν ἣ οἷον ἐκεῖνος 
μέλλει λαμθάνειν. “Ὅπερ χαὶ ὁ Παῦλος ἔλεγε " Τὸ ὑμῶν 
περίσσευμα εἰς τὸ ἐχείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ τὸ ἐκεί- 

γὼν περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα. Ἑΐτα 
ἵνα μὴῆ τις πενίαν προδάληται"", φησίν᾽ Ἢ ὃς ἐὰν ποτίσῃ 
ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον" ψυχροῦ " μόνον 
εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν .γω ὑμῖν", οὐ μὴ ἀπολέσῃ 
τὸν μισθὸν αὐτοῦ. Κἂν ποτήριον ψυχροῦ ὕδατος " δῷς, 
ἔνθα οὐδὲν ἕατι δαπανῆσαι, χαὶ τούτου χείσεταί σοι μι- 
σθός. Διὰ γὰρ ὑμᾶς ἅπαντα ποιῶ τοὺς δεχομένους. 

Υ΄. Εἶδες δι᾽ ὅσων ἔπεισξ, χαὶ τὰς οἰχίας αὐτοῖς 

ἀνέῳξε τῆς οἰχουμένης ἁπάσης; Καὶ γὰρ ἔδειξε διὰ 
πάντων ὀφειλέτας αὐτῶν ὄντας " πρῶτον, εἰπὼν, ἼΔξιος 

ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ" δεύτερον, τῷ μηδὲν 
ἔχοντας ἐκπέμψαι" τρίτον, τῷ εἰς πολέμους χαὶ μάχας 
ὑπὲρ τῶν δεχομένων ἐχδοῦναι " τέταρτον. τῷ χαὶ σημεῖα 
αὐτοῖς ἐγχειρίσαι " πέμπτον, τῷ τὴν πάντων τῶν ἀγα- 
θῶν αἰτίαν εἰρήνην διὰ τοῦ στόματος αὐτῶν εἰς τὰς τῶν 
δεχομένων εἰσαγαγεῖν ' οἰχίας ἕχτον, τῷ χαλεπώτερα 
Σοδόμιν ἀπειλῆσαι τοῖς μὴ δεχομένοις αὐτούς " ἕόδομον, 
τῷ δεῖξαι χαὶ αὑτὸν χαὶ τὸν Πατέρα δεχομένους τοὺς 
ὑποδεχομένους αὑτούς ὄγδοον, τῷ χαὶ προφήτου καὶ 
διχαίου μισθὸν ἐπαγγείλασθαι 3." ἕνατον, τῷ χαὶ ποτη- 
ρίου ψυχροῦ μεγάλας ὑποσχέσθαι ὃ τὰς ἁμοιδάς. Τούτων 

ὃΣ " ἔχαστον χαὶ χαθ᾽ ἑαυτὸ ἱκανὸν ἦν αὐτοὺς ἐπισπά- 

όνα ἙὰΔά. 53 τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν Ὦ. ΚΕ. 5) τοῦτο καί[ἢ᾽ καὶ 

9. ἢ] καί Επά, 93 τούτων Εαὺ. τὰ δἴον, ἣ 

3 ἐπαγγέλλεσθαι  ώ. 
δέ) δή; άυ. 

εἰσάγειν Εαμ. 5. ποτη- 
ὑποδέχεσθαι. 
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σασθαι. Τίς γὰρ, εἰπέ μοι, στρατηγὸν μυρία τραύματα 

ἔχοντα καὶ ἡμαγμένον ὁρῶν, χαὶ μετὰ πολλὰ " τρόπαια 

ἀπὸ πολέμου καὶ παρατάξεως ἐπανιόντα, οὐχ ἂν ἐδέξατο, 

τὰς θύρας ἀναπετάσας τῆς οἰχίας ἀπάσης; ὃ Καὶ τίς νῦν 

«οιοῦτος ; φησί. Διὰ τοῦτο προσέθηχεν, εἰς ὄνομα μα- 

θητοῦ, καὶ προφήτου, καὶ διχαίου, ἵνα μάθῃς ὅτι οὐ τῇ 

ἀξίᾳ τοῦ παραγενομένο", ἀλλὰ χαὶ τῇ γνώμῇ τοῦ ξενί- 

ζοντος τὸν μισθὸν τίθησιν. Ἐνταῦθα μὲν γὰρ περὶ προ- 

φητῶν καὶ δικαίων καὶ μαθητῶν φησιν " ἀλλαχοῦ δὲ χαὶ 

τοὺς σφόδρα ἀπεῤῥιμμένους ὑποδέχεσθαι χελεύει, καὶ 

τοὺς μὴ ὑποδεχομένους χολάζει. Ἐφ᾽ ὅσον γὰρ οὗ» 

ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ 

ἐποιήσατε " χαὶ τοὐναντίον πάλιν ἐπὶ τῶν αὐτῶν λέγει. 

ΚἈν γὰρ μηδὲν ἧ κατορθῶν [403] ἑοιοῦτον, ἄνθρωπός ἐστι, 

τὸν αὐτὸν σοὶ κόσμον οἰχῶν, τὸν αὐτὸν ἥλιον ὁρῶν, τὴν 

αὐτὴν ἔχων ψυχὴν, τὸν αὐτὸν Δεσπότην, τῶν αὐτῶν σηὶ 

χεχοινωνηχὼς μυστηρίων, ἐπὶ τὴν αὐτὸν σοὶ καλούμενος 

οὐρανὸν, ἔχων μέγα διχαίωμα, τὴν πενίαν, χαὶ τὸ δεῖσθαι 

τὴς ἀναγκαίας τροφῆς. Νῦν δὲ οἱ μὲν ἑξυπνίζοντες μετὰ 

αὐλῶν χαὶ συρίγγων ἐν χειμῶνος ὥρᾷ, καὶ εἰκῆ καὶ 

μάτην ἐνοχλοῦντες, ξένια πολλὰ λαμόάνοντες παρὰ σοῦ 

ἀναχωροῦσι " καὶ οἱ χελιδόνας περιφέροντες, καὶ ἣσθο- 

λωμένοι, καὶ πάντας χαχηγοροῦντες, μισθὸν τῆς τερα-» 

τωδίας ταύτης λαμδάνουσιν. “Ἂν δὲ προσέλθῃ πένης 

ἄρτου δεόμενος, μυρίαι χακηγορίαι καὶ διαδολάϊ, καὶ 

ἀργίας ἐγχλήματα, καὶ λοιδορίαι χαὶ ὕδρεις χαὶ σχύμ- 

ματα" καὶ οὐ λογίζῃ πρὸς ἑαυτὸν, ὅτι χαὶ σὺ ἀργεὶς, καὶ 

ὅμως ὁ Θεὸς τὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ σοι δίδωσι. Μὴ γάρ μο: 

τοῦτο εἴπῃς, ὅτι πράττεις τι χαὶ αὐτός " ἀλλ᾽ ἐχεῖνό μοι 

δεῖξον, εἰ τῶν ἀναγκαίων τι ποιεῖς καὶ μεταχειρίζῃ ἧ. 

Εἰ δὲ λέγεις μοι χρηματισμοὺς καὶ καπηλείας,. καὶ τὴν 

τῶν ὄντων ἐπιμέλειαν χαὶ προσθήχην, εἴποιμι ἄν σοι 

χαὶ αὐτὸς, ὅτι ταῦτα οὐκ ἂν εἴη ἔργα, ἀλλ᾽ ἐλεημοσύνη, 

καὶ εὐχαὶ, καὶ τῶν ἀδιχουμένων προστασῖαι, χαὶ ὅσα 

«οιαῦτα, ὧν ἐν ἀργίᾳ ζῶμεν διαπαντός. ᾿Αλλ᾽ ὅμως 

ἡμῖν οὐδέποτε εἴπεν ὁ θεὸς, Ἐπειδὴ ἀργεῖς, οὐχ ἀνά- 

πτὼ σοι τὸν ἢλιὸν" ἐπειδὴ οὐδὲν πράττεις τῶν ἀναγχαίων, 

τὴν σελήνην σδεννύω, πηρῶ τὴν γαστέρα τῆς γῆς, χω- 

λύω τὰς λίμνας, τὰς πηγὰς, ποὺς ποταμοὺς, ἀφανίζω 

«ὃν ἀέρα, ἐπέχω τοὺς ἑτησίους ὑετούς᾽" ἀλλὰ πάντα 

μετὰ δαψιλείας ἡμῖν παρέχει. Ἐνίοις δὲ οὐ μόνον ἀρ- 

τοῦσιν. ἀλλὰ καὶ πονηρὰ πράττουσι τούτων χαρίζεται 

τὴν ἀπόλαυσιν. Ὅταν τοίνυν ἴδῃς πένητα, χαὶ εἴπῃς, 

᾿Αποπνίγομαι ὅτι νέος ὧν οὗτος, ὑγιὴς ", οὐδὲν ἔχων, 

βούλεται τρέφεσθαι ἀργῶν ἣ, οἰχέτης που χαὶ δραπέτης 

ὧν, χαὶ τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην χαταλιπών" ταῦτα, ἅπερ 

εἶπον, εἰπὲ πρὸς ἑαυτὸν, μᾶλλον δὲ ἔχείνῳ δὸς αὐτὰ 

μετὰ παῤῥησίας εἰπεῖν πρὸς σὲ, καὶ διχαιότερον ἐρεῖ, 

ὅτι ᾿Αποπνίγομαι, ὅτι ὑγιὴς ὧν ἀργεῖς, χαὶ οὐδὲν πράτ- 

ςεις ὧν ἐπέταξεν ὁ Θεὸς, ἀλλὰ δραπετεύσας ἀπὸ τῶν 

ἐπιταγμάτων τοῦ Δεσπότου, περιέρχῃ καθάπερ ἕν ἀλλο- 

δαπῇ τῇ καχίᾳ διατρίδων, μεθύων, κραιπαλῶν, χλέ- 

πτων, ἀρπάζων, τὰς ἑτέρων ἀνατρέπων οἰχίας. Καὶ σὺ 

μὲν ὑπὲρ ἀργίας ἐγχαλεῖς " ἐγὼ δὲ ὑπὲρ ἔργοιν πονη- 

ρῶν, ὅταν ἐπιθουλεύῃς, ὅταν ὁμνύῃς, ὅταν ψεύδῃ, ὅταν 

ἀρπάζῃς, ὅταν μυρία τοιαῦτα ποιῇς. 

δ΄. Ταῦτα δὲ "5 λέγω, οὐχὶ νομοθετῶν ἀργεὶν" μὴ 

γένοιτο " ἀλλὰ χαὶ σφόδρα βουλόμενος πάντας ἐν ἔργοις 

εἶναι " πᾶσαν γὰρ καχίαν ἐδίδαξεν ἡ ἀργία " παοαχαλὼ 

δὲ μὴ ἀνηλεεῖς ἡ εἶναι, μηδὲ ὠμούς, Ἐπεὶ χαὶ Παῦλος 

μυρία μεμψάμενος [405] καὶ εἰπών’ Εἴ τις οὐ θέ-ῖδι 

ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω " οὐχ ἔστη μέχρι τούτον, 

5 τὰ κολλά ἘΔ. πολλά οἴη. Ὦ. 

Υ μεταχειρίζεις Α. Ὁ. 8 καὶ ὑγιής Α. Ε. 

11 ἀνελεεῖς ἃ. Ὦ. Ε΄. " γὰρ οπι. Ἐ. 

Ιοχυταγ 'ῃν Ἑἀὰ. 15 μή] καὶ μὴ Εαά. 

δάϊ!. γάρ Επὰ. ρῥίομα ρΡοϑ! Πα τοθον γὴν [Δοί8. 

τιθέαμεν ΕΠἀά. "5 χαρίζεσθα: Ἐαμ. 32 Οὐδέ] Οὐ ᾿΄. 

ἃ. Ἐ. 55 τοῦτο οι. ἃ. ἢ. Ε΄. 1 ἔχχαχῖτς ἔ. 

5. ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΠΕΥΒΟΒΤΟΜῚ ἈΒΟΗ͂ΙΕΡ. ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4(0 

ἀλλὰ προσέθηχεν' Ὑμεῖς δὲ μὴ ἐκκακήσητε τὸ κα.ϊὸν 

ποιοῦντες. Ἑαὶ μὴν ταῦτα ἐναντία ἐστίν. Εἰ γὰρ ἐχέ- 

λευσας αὐτοὺς μὴ ἐσθίειν, πῶς ἡμῖν παραινεῖς διδόναι ; 

Ναὶ, φησί " χαὶ γὰρ ." ἐχέλευσα αὐτοὺς ἀποστρέφεσθαι, 

χαὶ μὴ ἀναμίγνυσθαι, καὶ πάλιν εἶπον ’ Μὴ ἐχθροὺς 

ἡγεῖσθε, ἀλλὰ γουθετεῖτϑδ " οὐχ ἐναντία νομοθετῶν, 

ἀλλὰ χαὶ πάνυ συνάδοντα. Ἂν Τγὰρ ν᾽ σὺ πρὸς ἕλεον 

ἕτοιμος ἧς, χἀχεῖνος ταχέως ὁ πένης τῆς ἀργίας ἀπαλ- 

λαγήσεται, καὶ σὺ τῆς ὠμότητος. ᾿Αλλὰ ψεύδεται 

πολλὰ χαὶ πλάττεται, φησίν. ᾿Αλλὰ καὶ ἐντεῦθεν ἄξιος 

ἐλεεῖσθαι, ὅτι εἰς τοιαύτην χατέπεσεν ἀνάγχην, ὡς καὶ 

τοιαῦτα ἀναισχυντεῖν. Ἣ μεῖς δὲ οὐ μόνον οὐχ ἐλεοῦμεν, 

ἀλλὰ καὶ τὰ ὠμὰ ἐκεῖνα προστίθεμεν ῥήματα, Οὺκ ἔλα- 

ες ἅπαξ καὶ δίς ; λέγοντες. Τί οὖν ; οὗ δεῖται τραφῆῇ- 

ναι πάλιν, ἐπειδὴ ἅπαξ ἐτράφη ; Διατί μὴ καὶ τῇ σαυ- 

τοῦ γαστρὶ κούτους χιθεῖς τοὺς νόμους, χαὶ λέγεις 

καὶ ᾽" πρὸς αὐτήν" Ἐνεπλήσθης χθὲς χαὶ πρὸ τῆς χθὲς, 

μὴ " ζέτει νῦν ; ̓Αλλ᾽ ἐχείνην μὲν καὶ ὑπὲρ τὸ μέτρον 

διαῤῥηγνύεις, τοῦτον δὲ καὶ τὰ σύμμετρα αἰτοῦντα "᾿ 

ἀποστρέφῃ» ὀφείλων διὰ τοῦτο αὑτὸν ἐλεεῖν, ὅτι χαθ᾽ 

ἑχάστην ἀναγχάζεταί σοι προσιέναι τὴν ἣ μέραν. Εἰ γὰρ 

χαὶ μυδαμόθεν ἑτέρωθεν ἐπιχάμπτῃ, διὰ τοῦτο αὐτὸν 

ἔδει σε ἐλεεῖν" τῇ γὰρ τῆς πενίας ἀνάγχῃ "7 ταῦτα 

βιάζεται χαὶ ποιεῖ. Καὶ οὐκ ἐλεεῖς αὐτὸν, ὅτι τοιαῦτα 

ἀχούων οὐχ αἰσχύνεται " ἡ γὰρ ἀνάγχη δυνατωτέρα. Σὺ 

δὲ οὐ μόνον οὐκ ἐλεεῖς, ἀλλὰ χαὶ ἐχπομπεύεις " χαὶ τοῦ 

Θεοῦ χελεύσαντος λάθρα διδόναι, ἔστηχὰς δημοσιεύων 

τὸν προσελθόντα, καὶ ὀνειδίζων, ὑπὲρ ὧν ἐλεεῖν ἐχρῆν. 

Εἰ γὰρ μὴ βούλει δοῦναι, τί καὶ ἐγχαλεῖς, καὶ συντρέ- 

δεις τὴν ταλαίπωρον καὶ ἀθλίαν ψυχὴν; ἾΗλθεν ὡς εἰς 

λιμένα τὰς σὰς χεῖρας ἐπιζητῶν " τί χύμστα ἐγείρεις. 

χαὶ χαλεπώτερον τὸν χειμῶνα ἐργάζῃ ς Τί χαταγινώ- 

σχεις ἀνελευθερίαν ; Μὴ γὰρ, εἰ προσεδόχησε τοιαῦτα 

ἀχούσεσθαι, προσῆλθεν ἄν; Εἰ δὲ χαὶ ταῦτα προειδὼς 

προσῆλθε, διὰ τοῦτο ἄξιον χἀχεῖνον ἐλεεῖν, χαὶ τὴν σὴν 

φρίττειν ὠμότητα, ὅτι οὐδὲ οὕτως, ἀκαραίτητον ἐπι- 

χειμένην ὁρῶν ἀνάγχην, ἡμερώτερος γένῃ, οὐδὲ 18. ἀρ- 

γεῖν αὐτῷ νομίζεις εἰς ἀπολογίαν τῆς ἀναισχυντίας “ὦ 

τοῦ λιμοῦ δέος, ἀλλ᾽ “ ἀναισχυντίαν ἐγχαλεῖς " καίτοι 

μείζονα αὐτὸς ἢναισχύντησας πολλάχις, καὶ ὑπὲρ χαλε- 

πῶν πραγμάτων. Ἐνταῦθα μὲν γὰρ χαὶ συγγνώμην ἡ 

ἀναισχυντία φέρει, ἡμεῖς δὲ πολλάχις χολάσεως ἄξια 

πράττοντες Ὁ ἀναιδευόμεθα᾽ χαὶ δέον ἐννοοῦντας ἐχεῖνα 

ταπεινοὺς γίνεσθαι, καὶ ἐπεμδαίνομεν τοῖς ταλαιτιώροις 

τούτοις, χαὶ φάρμαχα αἰτοῦσι τραύματα προστίθε- 

μεν ". Εἰ γάρ μὴ βούλει δοῦναι, τέ χαὶ πλήττεις ; εἰ μὴ 

βούλει χαρίσασθαι "", τίνος ἕνεχεν καὶ ὑδρίζεις ; ̓Αλλ᾽ 

οὐκ ἀνέχεται ἀποστῆναι ἑτέρως. Οὐχοῦν ὡς ἐχέλευ- 

σεν ὁ σοφὸς ἐχεῖνος, οὕτω ποίησον" ᾿Αποκρίθηει αὑτῷ 

εἰρηνικὰ ἐν πραῦτητι. Οὐδὲ Ὑὰρ ἑχὼν τοσαῦτα ἀναι- 

σχυντεῖ. Οὐδὲ ᾽5 γὰρ ἔστιν, οὐχ ἔστιν, [404] ἄνθρωπος 

βουλόμενος ἁπλῶς χαταισχύνεσθαι 3... χἂν μυρία τινὲς 

φιλονεικήσωσιν, οὐχ ἂν ν᾽ ἀνασχοίμην ἐγὼ πεισθηναί 

ποτε, ὅτι ἄνθρωπος ἐν ἀφθονίᾳ ζῶν ἕλοιτο ἂν ἐπαιτεῖν. 

Μηδεὶς τοίνυν ἡμᾷς παραλογιξέσθω. ᾿Αλλὰ χἂν λέγῃ Παῦ- 

λος᾿ Εἴ τις οὗ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιότω, πρὸς 

ἐχείνους λέγει" πρὸς δὲ ἡμᾶς οὐ τοῦτο 36 λέγει, ἀλλὰ 

τοὐναντίον: Τὸ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐκκακεῖτε ἥ". 

Οὕτω χαὶ ἐν οἰκίᾳ ποιοῦμεν ἡμεῖς ᾿ ὅταν δύο τινὲς μά- 

χωνται πρὸς ἀλλήλους, χατ᾽ ἰδίαν ἕχαστον λαθόντες τὰ» 

ναντία παραινοῦμεν. Τοῦτο χαὶ ὁ θεὸς ἐποίησε, χαὶ 

Μαωῦσῆς. Πρὸς μὲν γὰρ τὸν Θεὸν ἔλεγεν" Εὶ μὲν 

8 ἩΘΙ͂ΚΟΝ. Περὶ ἐλεημοσύνης χαὶ συμπαθείας τῆς εἰς τοὺς δεομένους. ἃ. 

" ἀργός Α. 

ἀργὸς, ὧν οἰχέτηξ που καὶ δραπέτης, καί Ὦ. ἀργὸς ὧν που χαὶ δραπέτης, χαί Ε. "5 δέ 

| 18 σὐ] καὶ σύ Ἀ. 0. ἢ. Ε΄. 
16 ἀπαιτοῦντα Βαά. 

"9 ἀλλ᾽ 
Ρ. Ρ- οὐχ ἔστιν οἵῃ. ΕΒ. ᾿ἢ αἰσχύνεσθαι Κὐἀἀά. 5 ἄν οι. 

,. 358. (ἴθπι. χι!. Ρ. 592 Α.) 
οὐ, Ε;. οὐχῇ οὐ Ἐμά. 

᾿ χαί οιη. ἢ. ΕἸοτ. εγθα χαὶ πρὸς αὐτὴν πο 

17 τῇ... ἀνάγχῃ] ἡ.
.. ἀνάγχη Ἀ. ῃ.Κ. 5 οὐδῆ 

ἀλλὰ χαί Α. 0 πράττοντες υπι. Ὦ. Ε΄. 3᾽ προσ- 

(. ἀργὸς ὧν ΕἸοτ ΟΡ. 
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ἔλποὶς ἀοπναδ ομληΐθι}5 ΔροΓιΪβ ποθ η γαοθρουῖ! ἢ Εἰ αυΐδ 

{1 1215. ἰηαυΐοβ. [460 Δἀ͵οοῖ!, 1π ποηιὲηθ ργορίείς, 

ν6] αἱεεὶρωϊϊ, νοὶ ἡμειὶ, υἱ ἀἰδολ5 ἰρϑυπι πο ὁχ ἀΐβηὶ- 
ἰδι6 δοοοάοηιϊθ, 86 οχ γοϊυμίδια δυδεὶρίοπιἰ8 Ποδρὶ- 

εἰο, πιογοδάοπι δἰϑίυογο. Νδην οἷο 66 ΡΓΟρΙΝοι18, ἀ6 ἀἰ- 

βείρυϊ 8 εἰ ἀδ ἠι5{|8 δεὶϊ ; [1 ν γὸ δείδιῃ δἀπιοάνπι 

Δ]οοῖο5 διβείρεγο ͵υμοῖ, δοβ4υ6 αἱ ποῃ βυδοϊρίυπὶ 

οβδῖϊχαι : μδὰ 1π φιαπίμηι ποιὶ [ἐεἰδιἷ8 κιπὶ ἐ ἐιἶα πιϊηϊ- 

πηΐς, πεῆιο ταδὶ [ἐοἰδιὶς (Μαμ!ι. 25. 45) ; οἱ 6 ΘΟπίΓΆ ΓΙῸ 

γογβιηι. Εἰδβλδὶ δηΐπι 1116 πἰ δ} φγαπάα ΓΘοογῖῖ, ὨΟπΊΟ 

ἐληοη 69, οἱ πιυπάσπι δυάδι ᾿αυαὶ, ουπιάθπ 50- 

Ἰ6πὶ γεδρίεἰϊ, θατηάδιῃ αυδὲ δηἰπιδπι, ουπράθι Ὠοπηΐ- 

ἤυπι, ἐογιπάοπὶ ἰδουπὶ τ γϑι ΓΙ ΟΓΌ ΠῚ ΘΟΏΘΟΓΒ 651, δὰ 

[ἤδη οἰυηι υοοϑῖυγ, [08 θγαπάθ ΠΑ!) 68, ρϑιραγίᾶ- 

ἰ6π|, οἱ φιοὰ ποοδ}βϑβαγίο οἷο ορβᾶί. Νυης δυίειηῃ 40] 

(6 οὐπὶ ε}01}5 οἱ ἤβι0}}8 γθπιΐ8 ἰΘΙρΟΓΘ δχοϊίμηι, εἰ 

[ιπκῖγὰ ᾿Θπιογοηυθ εἰ τποἰθϑιίδπι ογοδηί,, πη} 1} ἰἃ- 

[ΘΗ ἃ ἰ6 ογινδιΐ πιυπογίθυ5 γοοθόυῃϊὶ ; οἱ ηυὶ ἰγυπά - 

Β68 οἰγουπιίεγυηϊ, (υἱκὶπα οράσοι!, αιυὶ δοοιηπηαία οἱ 

πιαϊοα οί ἴῃ οἴη!68 σοη)οΐυηί,, ρογίθηίοδαι Ο0Π8.16- 

ιπὶς πιογοθάθπν δοοϊρίυηϊ. δ᾽ Ὑ6ῪῸ ΡΔΌΡΟΓ 6668 

ΡΆΠ6 δοοδάδι, τη} }6 ἐΠΠ πε τηαἰ οἰ ο1}8, ΟρΡργΟΌΥ 8, ογὶ- 

πη θυ Οπογδδ, Οἰϊοδίίδίοπὶ ΘΧρΓΟΌΓΔΒ, π66 οορ (89 

(6 4φι06}60 οἰἰοδιιπὶ 6886, δἰ ἰΔπηθη Ὠουπὶ 118] πλο Γᾶ 

εἰ ἀοπα ργνογο. Νὰ τΐμὶ δι ΐηιὶ ἀἰχογβ, [6 αἰϊυϊα 

ορουϑεὶ : δοὰ πη ἀοπηοηϑίγα, (6 Δ] ̓ αυ]ὰ ποοδβϑγίη 

[ἌςΘΓΟ οἱ ἰΓϑοίδγθ. ϑῃ πλἰ!! ἀΐχογὶβ (6 ποροίία Ρ66ι- 

ἱρὰ Οἱ σα ρΟΠΑΓΙ 2 Χο γ γα, Ποοποη 8[υἀϊιιΠὶ ΟἹ - 

ΓΑ οἱ διβοηάς ταὶ (Δ π}}} 1818, ΓΕΘροΠ 600 Εἰ Π866 

ΠΟΙ 6856 Ομ"6ΓΆ, δοὰ γ6γ ΟΡΘΓΆ 6556 δἰ ΘΙ ΠΟΒΘΥΒΆΠΙ, 

ΟΥ̓Δ οποπι,, ᾿Θβόγι) ραἰγοοίη!υηὶ οἱ δα, 'ῃ 4υ0-- 

γυσὰ ἱπουγία νἰδπ ρογροῖυο φίπιδ. Αἰἰδιηθ Ὠυ1}- 

ἡηπαπ ἀἶχὶι πουὶα 605, Οἷα ἰη οἷο ἀοᾳ᾽5, ἤθη δούδη- 

ἄδλι1 ιἰυἱ 5οίθει : 4υἷἱὰ ΟΣ ΠΟΟΘδϑαγὶ 8 Ὠ1}}}} ΟΧ ΒΘ αῸ 6 ΓΪ8, 

᾿ηαπὶ 10] οχϑιίησυδηι, (ΓΓ υἱογυπι δίθγ οι γα - 

ἄλληι, γοϊηοῦο βίδρηδ, [Οη165, Ποιιΐηα, ἀ6᾽ 6 00 Δ ΓΘΙΉ, 

Ρἰυνίαβ δινμ88 ἀδιΐποῦο : νϑγυπὶ οἰημία ἰ||6 πο 8 
Αυυηθδιον δυρροάϊιαϊ. Θυϊθυυϑάδπι γ γῸ πο 8οίυπ) 

ἐν οἱἷο ἀοχοηιίυυβ, δε οἐἰ8πὶ πη8]6 Ορογηιυυ8, [556 

4 ΠΠἢπ) Ἰαγσίυν. ὐπὸ ἰσίτυν. ρδιραγοῖι Υἱύ δεῖ οἰχδ- 

γίβαιιθ, γί 00, ουπν νἱάθο ἔυης ᾿ἰυνοηοπὶ, ὈΘΠΘ 

νδοίθη),, εἰ} μα υδηΐοιπι, ν ]} 6 Οἱἶ080 δἰ δὲ ἰ πιθη 18 

διιρροάϊιδεὶ ; (ογῖΘ βαρνυϑ {Π}ἰνὺ8 6δὶ 4υΐ ΠΟΓυπὶ 8ι.}0Π| 

γαϊἰψυΐ : ἤπς ἰμβα ἰδὲ ἀϊοίο,, πιο ἀδ }}}} μαεο (ἰὲ αἷ- 
θη  Πυδρίδίθην, ᾿ϑιυδηπ6 ἀϊσοὶ εἰν : ῬΓΙΒΙΌΘΟΓ, οὐ πὶ 

νἰθθο ἰ6, 5Δη115 ΟἸπη 8158, ἰῃ οἱἱο ἀθβογα, ηὐς ΄υϊἀαυδπι 

δογυι αι Εἰδὲ Π 605 Ὠγ ΘΡΙ οχβθηιϊὶ, δεά ἃ θοιμϊηὶ 

ρΓΟΟρΕΪ8. Πρ εἴν υπὶ ΟἰγουπιΓα ἴῃ πΟηυΠ4, αυλδὶ ἰη 
Αἰΐοπᾶ ἰοΓΓᾺ υἱίληη δῴοηίομῃ, Θθγίοϑιπι, ογαριΐα ἀ6ι}- 

ἴατη, ΓὉν6 πὶ, Γαρίογοηι, Δ᾽ 1628 δυθνογίοπίθιη ἀοιο58. 

Τὰ ηγ6 (0 ΟΪο Δ΄οιι588, 80 (6 ἀα ργινὶβ ορογίυυϑ, 

(υληᾶο ἰπϑἰἀϊατὶΒ, [Γ88, πη θη 1018, Γα μί8, ἱΠη ΠηΘΓΆ 406 
᾿ν) ϑοοιηοι Ορογαγ 8. 

4. Εἰθεομιοδῃπα ὀγοσαπάα. απ εαπεαίΐοπες τεάαγ- 

σμμηίιν.---Ἰ1ὸς ἀὐτοῖη ἀΐδο πη 4ιοά οἱἶ0505 ἰοξ6 ὁ01:- 

(ἰγπηαπὶ : δὈ5ϊ1; ΟΠ] 65 αἰ ρρα ορογϑγὶ οαρίο : ἀσ5ἰεἰ ἃ 

δυΐπὶ οἴπὸ Υἱ(ΐυπὶ Θαἀοοοῖ ; δα ΓΟΩῸ πα αυτγὶ νοὶ ἰη- 

Ἀθιπαηΐ 5.1}|8. Ουπηδοημίθεν Ῥδυ 9 τηυ] ἃ οουᾳφυο- 

8(1.5, Οὐ αἰχίδοοι, δὲ φιιδ ποῆ υμίί ορεγατγὶ, πεὶ 

πιαπάμοοί (8. Τὴ645. ὅ. 10): πο ἰνΐς ἔμπιοιι ἐϊεοιή 
[οοἷϊ, 8041 δα)δοὶι : γος αἀπίθιν πὸπ ἀοβεϊα!ἐδ δονιιιῆ 
[αεἰοπίος (1 4. υ. 16). Αἰαυΐ 5. οοπίγαγία βαηὶ. δὶ 

Θδεΐἷπι] ργαοαρ δι: πὸ οοιποίδῃηϊ Οἰἱοδὶ, ΟΟΓ Π08 δὰ ἀδι- 
ἀυπ) Ποσίαγὶβ ἢ Εκίδηγ, ἰΠυἷ}, 0551 1||08 ἀνογβαγί, 

ΠΘ6 86 Πιίδοογα οὐπὶ ἢΠΠ|5, Γυγδιπίαιο εοἰχὶ, Νὰ {{|0ς 

ἐμἰπιῖοος ρμμίεϊς,, εοα αἀπιοπείς (] δἱά. υ. 15) : ποη οὐη- 
ἰγαγία ργοίρί οι ϑ,, 501 δἀπηοάτπι ὁοηφοπα. Νδπι δἰ ἴὰ 
δὰ οἰ θο  ΟσΥ π8Πη)| ΘΓΟβ Δι ἀΔΠὶ 515 ραγαίυ8,, οεἰἴο ριυ- 

Ρ6Γγ ἷΠ|6 δ οἷἷο ἀϊδοθάοὶ, οἱ ἰυ 41» ἱπ᾿ υπιαι 216. Αἱ 

τποητυγ, ἰηαυΐο5, οἱ πα σον !. 6 ἰἶης ἀἰϊρηυϑ 
πι βου οοΓ ἷα δαὶ, οὐυοά δἀ ἰΔηΐϊδλιη Γούάλοίυ5 δἰῖ οζ6- 
δίδίθπι, υἱ πρυάδδηιαῦ ἄρογο οοραίυγ. ΝῸ5 νογὸ πο 

πιράο θη πὶ βογί σου Ϊὰ ̓ ονϑίηυγ, 856 οἱ ἰηἰυπηΔι2 

1Π1ὰ νοῦῦδ ργοίοσί πιι5, ἀἰσθηι88 : ΑΠΠΟΠ 56Π16]} οἱ [5 
δοοορί δα ἢ Ουϊά ἰφί τ ῦ δηηοη ὁδοὶ οἷ"ο ἰΐαγυηι αυὶ 

δϑιμδὶ οἶθυπὶ δοοορὶ! 5 Οὐ ποη ὑϑηϊγὶ 4ιοαια ἴπ0 

᾿ι8566 Ροηπΐβ ἰαχθβ, π6ὸ ἀἰςοἰ5 : ἈΘρ]αίι5 [σι] ἰογὶ οἱ 

τυ 08 ἰοΓ 08, πὸ αὐ ΓΔ 5 ΔΠΊΡ Πι5 Ὁ ἢιη0 1ΠΠπ|πὸ 8.0 8 

τηθηϑιγαπὶ ΓΟρΡΙΘηἀ αἰγιηρῖ8, ᾿θπς γόγοὸ πιούίεα 

μοιοπίθῃ) ΦΥΘΓΒΌΓΙ8, (ΠῚ ΡῈ 65861 6]05 ναὶ '06 080 

Ιηϊβογοῦὶ, αυρά φυορεϊἀΐα ἰ6 ουὐρῖ δάϊΐγ. Εἰ μηνὶ 
ΠῸΠ αἰϊιπνά6 ἤροιαγὶθ, ἰ60 ᾿}Πὺ8 16 πη βογογὶ οροτγί - 

γοὶ. Ῥδυρογιδ 8 Θηΐπη ὨδΟα55|148 Υἱ δἀ [τ] ὅσαι ἃ 

ἱπηρ6}} 1. Νοαυθ τ βογαγίβ ἰρϑ0πὶ 6118. 4114 Δι} 5 
ΠΟ ΘΡΌΝΟΙ, : ῃδορϑϑίίλ5 δυΐπὶ ργαναίοι. Τὰ νόγὺ 

ΠΟΙ. που ΠΟΙΩ͂ πιο γα Γ 5; 5664} οἴη) ἐγαΐύιιο δ ἢ] : 

Ῥδοφυδ υῦθσηία οἰαπὶ ἀγοράγα ( αἰ. θ. 4), 5125 80- 

ἐοἀδηϊοη ργΟῦτγὶ8 Ῥυ] 66 ἰπημαίθιβ, οὐῃ πιδαγαγὶ 

εἰ .πἢ ορογίογαί, ΝᾺΠ] δὶ ἀᾶγα μοι] Υἷ8., ΟΌΡ ΘΔ] Δ1}}}10- 

8δ81ὴ Οἱ ΠΙΙΒΟΓΆΠῚ ΔηΪπηΔ ΠῚ) Δλοουδ8 οἱ 9116 Γγ5 Το 

4ιλοὶ 84 ρογίυπ) δι} πηδιν}5 ἰ{25.; ον Πποίυ5 Ἔχο (18. 

οἱ σγαυίΐογοπι ἰθπιραβίαίοῃι ο[ἰςἾ5 ἢ οὐ 1} γα αι θηι 

ἀλιηπαϑὺ Νυπὶ γϑη δδοῖὶ δὶ 1}1 56 δυύἰ(τιιπὶ Οχδρὸ - 
οἰαϑϑθιὶ Θιιοί κἱ ἰὰ ργνιἀθ})8 δοοθδϑὶῖὶ, [60 ρᾶγ 68ὶ 

δὲ {Πυπὶ πιϊδογασὶ, οἱ πὶ ΠΟγγογα ἰμ πη δ  δίδι., 

φυοηΐδπι π6 φυϊάδπι, οὐπὶ Ὀγβοηίοῖη ν᾽ .65 Ὠοοοβδί(ἃ» 

ἴθ, πιϑηϑυοίίοῦ ἐνδαΐβ. Νρῆυ6 δηΐπὶ δυ[ίσογο ἱρϑὶ 
Ρυϊᾷ8, δἀ ὀχοιιβαϊοηαη), ἱπηρυάοηιία), [2Π}18 {1π|0- 

Γθπὶ, δα ἱπιρυάδοηιί2πι ὁγχυθ, 4υἱ ἰογί 5:806 ἰηι- 

Ρυάοηιίυ5 οαἰ51} ἰα ΓΕυ5 φγανϊογυβ. Νἅμιι ἢϊο οοΥΙΘ 

ἱππρμάδηιἃ νοηΐδπὶ δίογι : ΠῸΒ ΨΘΓῸ δϑρ ϑυρμὶ!οῖο 
ἀΐγηα ἰδοΐϊϑηιθα ρυάδηίον δαὶ πι}8; οἱ οὐ, ᾿ ΝΟ 60- 
εἰϊδιιίοθ, ΒΌΠΉ 65 6586 ΟρΟΓΙΕΓΟΙ, ἰπ ")ΐβ6γοβ [1108 

ἰηδυγρίπιυβ, δὸ γοιηθάϊα ρϑίθπιΐθι8β νυϊηαγα 86} 16ἷ- 

05. ΝΠ! 8ἷ ἀὍγα ποὴ Υἷβ. Οὐγ οὐὐαἷδβ δὶ ἰδγρί τὶ ΠΟῸ 

Υἶβ, ΘΓ ῥγοῦγο δ[{ἰοἷ8 ὅθ 116 πὸ συ}1 4110 ποο 
ἀἰϊἰϑοοάσγθ. 5:6 δγρὸ [26 υἱ 1}16 δαρίϑῃϑβ }0.85}|: Ποδροπ8 

ἡ “ραοὶβος οαπὶ πιαηειοίμαϊπε (Ἐεοίϊ. ἃ. 8). ΝΘιμ9 

δπἷπὶ ᾿μ Π5 56 ἱπηρυ διε γ ἀφ !. ΝΌΪ 5 υΐρρο 6ϑὶ, 

Ὠυ]}}08 681 Ὠοηϊο, 4υἱ 516 σαιδἃ ΝΟ ̓  τὰ γρ ΓΟ ἀΈΓο. 
Ειἰαπηϑὶ πίη αυϊάφπι πη 1165 οομγδ ἰοαμί,, ηυϊηηυδιῃ 
δἀὐοδν υἱ ἐγούδι Βοιηπθὴ ἴῃ ΟΟμῖᾶ γογιὶπὶ Υἱνθ}- 

(ἐπι Θπηοηάΐοαγο. Νοῆηο ἰίΐδαυδ "05 [|5}]8 γα  οηῖυι8 
ἀδοεϊρίαι. 56ἀ διἰἰδπιεὶ ἀϊοαι ῬΆΜ]Η5 : δι᾽. φμὶς ἰαθογαγα 

πο τοἰϊ, πεὸ πιαπάμοεῖ (2. ΤΊιε45. ὅ. 10) ; {Π08 ΘαΓίΩ 
Ραυϊυ5 αἰϊοηνίίν, θη Πορ ; ἰιπὸ συηίγὰ : βοημηι [α- 

οἰεπίθ5 ποη ἀδεριεἰαιὶς (14. υ. 15). 5ϊς ἀομηὶ πο8 [ἃ- 

οἰνηὰδ : ὐπὶ ἀυο5 νἱάθαπχυβ ᾿ΠΠἰ| 3.6 5., ΒΘ ΟΓΡΙΙ 5.}}- 
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συ ΐοθ δοοὶ ρίσπίοδ οοπίγαγία σοΠοΥδιηυγ. 5:16 οἱ Ὠδυ8 
(οεἴ οἱ ΜοΥγ565 συοηυδ : πᾶηΔ Ὧδο αἰεοθ αὶ : δὲ φυΐ- 
ἐἰεηὶ αἰηι 8 ρεςσοαίμηι ἱρεῖδ, αἰπιϊ 6 ; εἶπ ηιΐπιιδ, οἱ Ἠϊ6 

ἐεἰο (Εποά. 38. δ1. 32) ; }1}1|5 γ6γῸ ργωςορίϊ, υἱ 5656 

πιυίυο οοοἰἀογοη!, δίψα σοσηδίος ομ68. ΑἸχαΐ {18 

ἐομ ΓΆΡ ΘΓΔηϊ, οἱ ἰλπηθη δὰ ουπιάδπι {πο πὶ Ἀπ|00 

γοϑρίεἰθῦαμί. Ἀυγουπὶ Ὠεῦβ Μογεδὶ, υάαι 5 δυάϊδηῖ - 

θυ5 ἀϊςσεθαί : Φίηε 6 πιο, εἰ σοπίεταηι ρορμίμηι. ἘΠΙΔτα- 

δὶ δηἶπι ΠΟ δάεββοηῖ, σιπὶ Π6ι5 ἢὰθο ἀΐςσογοῖ, δἱ 

ἢο μοβίθα δι] υΓὶ ογδηΐ ; 86 γί πΊ Υ6ΓῸ ἢἷ8 ΘΟΠΓΆ- 

νἷὰ τηδηάδι, Εἰ πὸ ΜΌΥ565 ροβίθα οοδοίιβ αἀἰχὶϊ ἢ} }5 
γε 8 : Ναηιφια 600 ἱΠ|08 πὶ μίεγο σοπεερὶ, φιΐα αἰοὶδ 

δὶ, ὐδεία 605 εἰσί σοείαι πιίγὶς ἰαοίοπίοπι ἱπ εἷμα 

ειο (Νιηι. 11. 129)ῖ Πως ἴῃ ἀοπηθυβ χυοφια ἢογὶ 

δοίϑθηϊὶ. Βιοηἶπι 5:06 ρΔΙΟΡ ρα ἀαφοσαπι,, αυἱΐ ΠΙΪυ πὶ 

ἐογΓίριυΐ, ΒΘΌΓΘι ἱπογορδὶ ἢ 8 Ὑ 8, Νἧ 515 ἀυγυβ 

Οἱ ΔΕΡΟΓΣ ΠΌΘΡΟ λυίοπι σοηίΓΑγία αἀἰοἰϊ : Εἰ απιϑὶ ἴ6 ἰπ- 

διιδι6 οογείψαι, ἰά (οἰ 6 Γᾶ ; Θχ σοη Γαγ Ϊ8 τπηυπὶ οἱ χυὶς- 
ἀ6πὶ εἢ}16 ράΓΔη8. Δ αποηυθ Ρϑι] 5 θ6π6 νδίϑη- 

008 πιοηαϊοῖβ ἀϊεοῦαιὶ : δὲ φμὶβ ποη υἱΐϊ [αϑὸ- 
ΤαΥΘ, πὲὸ πιαπάμοοὶ (3. Τήεεδ. ὅ. 10); υἱ δὰ ογμυβ 

1108 Θχοίίαγοι; 118 Ὑ6γῸ αυΐ οἰ ΠΟΘ ΠΔΠῚ δΓΟθβΆΓΘ 

Ῥοξβοηῖ : οβ αμίϑεηι δοπο[αοί πίθβ πὸ ἀοβεϊαιϊ ; αἱ 

ἢ||05 84 οἰδαπιοϑυπϑιῃ ἱπηρο!]ογαὶ. 5[6 οὐπὶ 605 4ιυΐ 6Χ 

δεη1}} 15 δι ἤάδπι Δοσαββαγαηὶ, ἰῃ Εϊβίοία δὰ Πο- 

πηλη08 ((αρ. 11. υ. 17) Ὠογίαθαῖυν, π6 ουπίγα διιάςοβ 

αἰΐζυπι βϑρογοηὶ, ΟἸθβίγαπὶ ἴῃ πιοάϊιηι δἀάυοῖ!, 4118 

185, δ! ἢ 5. ἀἴδαγα νἱάοσίυνρ. Νὰ ἰίδηυθ ἴῃ ογι 6}18- 

ἴδ πὶ ἱποϊ δ πι1}8 : 56 διάΐδπηυβ Ραυΐϊυπὶ ἀϊοδηϊοπ) ἢ 

Βοπιιηι [πεϊοηίο5 πὸ ἀεβεὶϊαιῖδ. Αὐάϊδπιυ5 ϑογνδίογοιη 

ἀϊοοιίαπι : Οπιπὶ ρμείοπιὶ [6 ἀα (αιιὴ. ὅ. 439); οἱ, 
Ἑείοίς πιϊδεγίσοτάες, δἰομε Ῥαίεῦ υεξδίεν ([μις. 6. 50). 
Ε5ϊ "ηι}1 ἀϊχανί!,, πυϑήυδηι ἰδιηοπ ᾿ος ρμοϑυΐ!, ηἰσὶ 

εὐπὴ ἀδ πηϊβογοογάϊθυ5 ἀΐδσαγοὶ. Ν᾽Π}} δηΐπιὶ ἰϊὰἃ ἢ05 

6 10.4165 60 ἴλεϊ!, υἱ 85] θοποἤοϊα μγδβίομηυϑ. 

ὅ. Ῥαμρέόγοδ ἃ ογὶπιΐπὸ ἱπιρμοπιὶ οἱπαϊσαπίαγ. (0. 
πιοίο εἶπι ὀχοὶρὶοπαὶ. ---- Αἴ Π1Π}} ἐπυρυοπι}ι|8, ἱπ4υΐθ 5, 

Ῥλυροιθ. ΟἸΓΡῚ 401π|80 : δὴ 4υΐά ΔοουγΓοη8 οἰληγδι 

Υἱβ οϑἰθηὐδην η08 ᾿}}}8 πηι! 6586 πρυάδηιογα8 7 [ἢ 

ΠΙΘΠ6Η) ΓΟΝΟΟΔ, Πυοίί65. 6) 0η1} [ΘΠΊΡΟΓΘ., ΠΙ6η52 

γΘΒΡΟΓΘ Ἀῃροβίίβ, νοσϑιοηηθδ. ηἰηἰτῖγο,, 5ὶ [γα ΐὰ8 ἰη- 

εοάογοὶ, οἶα δου ϑιὶ, οδ] ο})118 ΟὈδίγορο 5, ὁ0η- 

νΥἱεΐα οἱ ργοῦγα ΘΠ ΓΘ ἢΒ ΓΟ ρΑΓΥα ΠΊΟΓΔ ; οἰβὶ ὨΟγἰΒ ἴ6 

αυαπνὶ5 ΠῸη 8.411π|., Ροϑὶ (2}}{ΠΠ|||π 1ΔΠΊΘΠ [ΘΠ ΡΟΓΙ8 

ἰαγᾷδ οοπιδϑίυγιιπὶ 6856. Αἰηοΐ (6 ἴρϑυπι, 4ιυΐ ῬΓῸ ΓΘ 
πε [ἀΓοςἷ8., Ποῖ ἱπιριἀοπίοπι γοΟ85., ΠΔΌΡΟΓΘΩΙ 

γογο, αἱ 46 τα πι8)ογὶ τηοῖι οἱ ἰγϑηδ (Π0ἢ ΘηΪΠΊ 

ΠΠΘΓΔΠΊ, δοὰ [Δπ|6πὶ {{π|61}, νοῦᾶ5 ρου δη 6 πὶ οἱ 'π|- 
Ῥυάδηίοιη, 846 ἐΓΡ 551 π|8 ἴῃ ἰἰ πὶ οπιηΐδ σοημοῦὶδ 

Απποη ἰὰ οχιγοπη δδὶ ριάδηιΐ ἢ γδγυπὶ 86 πο 

ἔπ πηϑηΐθ νϑγβδηη!8, ἰθδοηῦθ {|105 πιοί6ϑί085 (οί Πη0}8 : 

ᾳυοὼ 8ἱ 4025 ποϑίγα 81 ἘΧρ]ΟΓΔΡΟΠΊΙΒ,, ΟΟΠ ὈΓΓΘΠ)υ8- 

406 οὐπὶ [Δςἰ8 ΘΟΡ πὶ, πθη 108 πιο  ἐδῖ08 ΔΓ ΓΆΓΟ- 

ΤΏΡ 6886. ΝΟΙΪΪ ᾿σ ΕΓ 6556 ππάθχ Δοογθι5. Ναιη οἰἰδη - 

δὶ οπηηΐ θι}5 ροΟΟΆ1Ὰ Δ 608 65865., ἰαχ ἰδῆ 6] "οῃ 

εἰΌϊ ρογων δὲι δίίονυπὶ (Δοίϑ δίς δοδυγαῖα γἰπιδγὶ. Νὰπι 
δἱ δηλγίδοοιιβ 116 ἰά6ο Ρορ" ἢ"  (ὑμο. 18), αυδπὶ ΠΟΘ 

οὀχουδαιίοποπὶ ἢ] νου πηυ87 Θὲ 116 αυἱ ργΟῦΘ φεβι}5 

ΟΥ̓ ΠΗ πο ρου {|| αἰΐοτυπὶ [λοία ΔΟΟΓθ 6 ΟΧρ]Ο- 

5. ΤΟΆΝΝΙΘ ΟΠΚΥΘΌΘΤΟΝΙ ἈΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 412 

ΤΆΓΘ, ΠῚ Ϊ 0 πηΐηι18 ροοοδίογίυυ8. Νὰ Ἰδαυα ἰηδυμπηληὶ 
ΒΙΠ118., Π6 ἰπΠΘχ ΓΔ Ὀ}}68., Π6 ἱπιηΐ68, π6 [ἐγὶ5 ρεΐο- 
Το8. ΜΌΜΟΒ αιυΐρρα πονὶ ἰῃ ἰδηΐδπι ργοοοββί856 [ογὶ[2- 
ἰ6πι, "1 ΕΧ (ἰδ5ἰάΐα [ἀπ 6 ]} 1008 Βρογηδιξ,, 56 ργοίο- 

Γαηΐ65 γογῦα, Νύυη δά 68 βαγνυβ, ργοου! ὡοάυβ δυ- 

ΠΙ05 : Π}}}ὺ8 ἰγὰροΖίια πιΐ πὶ που 68. Ο ογυάοὶ  δίοηι ἢ 

Θιυοά πιο᾽υ9 ογαὶ οἴἶεοίϊδι!, οἱ συοά πηΐηυδ ὁδὶ ποι 

ρουἢοὶβ 7 πα ἴυ μ]υδοι πὶ ἱποδάδβ, {|}6 ἔδαιο ῥοῦ 7 0 

σοπίυπιο! μη" 0 δι ρογθΐαπὶ  ΝᾺΠῚ δἱ ἀδόδδην βιδάϊὶ 8 

Θυπάιπι, 8η ὈἰσΓΠ) 6536 ΟΡΟΡΙυἱ 7 ΠΟη οί ί28 [8 

ΤΩ) ΟΓ6ηὶ {ΠῚ πιογοθύοην μᾶγαγὶ ἢ ΝΠ) οιπὶ ᾿αγαί γί, 

ἀοηΐ ἰδηῖυ) πιογεθάρδηιν δε οὶ ΡΒ; οἱ οὔπὶ [6 δυδεὶρὶδ. 
᾿υ͵]υ8 αιοααο τοὶ ργιηΐυπι γοροσίίυπὶ 68. Νώιὴ ἰδ 

Ῥαϊ(γίδγο δπὶ ΠγδιηυγΓ, 4υΐὰ ουηὶ ἰΓοοδηῖο8 ἀδοδηι δὲ 

ΟΟἴο νϑύῃδϑ πυαγοί, δα ὕονα5 οοηϊοι ϊ, ἃς νἱυἱυπι 

Δϑγίριυϊ (τη. 18. 7). Νυπο γόγὸ αιΐϊάδι ἴδηιο βυηὶ 
[ϑίι γαρίϑιὶ, υἱ ποη γϑγοδηῖοῦ 666 [Δππυἱογυ!η ορογῶ 

ἴδλεογο. Αἢ πιθᾶ ἰρ8ἃ Ὄρογὰ ἰὰ ἕϑθδγα 0065, ἰηηυΐαδ, 

δηπηοη ν᾽ ἀθθοΓ ἰπϑηθῖ φογίδη) δυουρατὶ 7 Αἰφυΐ πυῖς 

ΡΟΡ δυὰ νδης σίου σθηυβ ἰά [Δοἷ8., 4ιΐδ [6 ριμέοι 

οὐπὶ μαῦρογο ἰοφυδηίθιῃ νἱάογὶ. ογαπ) πἰ ἢ Πᾶς ἐδ 
γο ὙΠ οι 5 ΡΟΓαιΐγϑην ; 8 Βα] θη, να] ρϑῦ (6, τοδὶ 
ῬΘΓ “ἰ., 6 866: 1565 ρϑΌραΓΟΠι, Π6 ὁιρἀΔ8, Π6 (0ῃ- 
Υἱοί γὶβ ; Γθηι θα 8 θη ἷπη, ποη νυϊησγίθυδ, Ο0}»15 ιν οὶ 

ἶβ 4υΐ Δορραϊ! ; πιίβαγίεογάϊα, ποη σἰδάΐο. 5ὲὶ 4ιιΐδ, 
411250, ἰΔρίἀ6 ρογουβ88}8 οἱ ᾽") οδρί(6 νυ πογϑίυ8, σ:οῖ6- 

ΓΒ Γ οεἰ5 δὰ (6 ΔΟοΌΓΓΕΓΟὶ βδηρσυΐπα ρογίαδυδ, ἤυπὶ 

ΔΙ.6γο ἢ πὶ Ἰαρίἀὁ ἱπιρείθηϑ 4] 4 ἴρ56 8δἀϊϊοαγας νῃ}- 

"157 ΝΟῚ ΟΓΘ60 υἱίᾳψυδ, δ6ἀ [6πίϑΓεβ {ΠῚ γοπιθάϊι πὶ 
ΔΙΟΓΡα. ΟἿ ΘΥΓβοῸ Οἰγοᾶ ρῬϑΌΡΟΓΘΒ ΘΟΠΙΣΑγί πὶ ἔδοϊϑ ἢ 

᾿Ἀῃἢ πι680]5 αυδηίαπὶ ροβδὶϊὶ ογδιΐο νοὶ ἰονᾶγα γοϑὶ ἀοὶῖ- 

οοΓ6 3 ΔοίϊοΥ Θη ΠῚ 68, ᾿π4}}}, δόγἢ 0 φιαηὶ ἀΟμδιηὰ 
(Βεεῖϊϊ. 18. 16). Νοη (δοιην ΓΘρυ 25, [6 ἰδὲ ἱρ5ὶ ᾳ|5- 

ὀΐυηι δάμπηογνογο, (6416 νυΐηυ}5 ὙΠ ΘΙ ΘΠ Ἶ 8 Δοοίρεγα, 
οεπ ἢ} 6 οοηνὶ οἷο δἤδείυβ γεοδββοῦίς, ἀνπὶ ἰδ πς 1ἢ - 
δοπιῖι, οἱ πηυϊυπὶ ἰΔογγιηδίυγ ἢ Νὰπὶ ἃ 60 δὲ [6 

πὐἰ ιν. Οορίία ογρο, ἀσιη {{Π| οοην οἰαγὶ5, δ φιδῶι 

ἰγδηβίδγαϑ οοηνοίιηι], οὑπὶ ἢδυ8 δὲ (6 επκϊιίαὶ, δὲ 

ΘΡΌβοΓα ᾿υθοδὶ, τὰ ἡ ΓῸ πὴ ποθ πο ἀ68, δοά οἱ 

δὐοοάδηιϊοπι σου οἾ8 ἱπηροί88 Ὁ δὶ βΡΟΓΓΟ δρϑυγαϊίδιὶς 
Ἰηδρηϊ υὐΐηαπὶ ἰζηογᾶβ, ἰῃ Ποπλίπΐθυ5 ἰά οοηρίἀ6Γ8, 

6ι (απ ρΡόοοδιὶ ζγαν  δῖ6Π) ἀβη05065. δὲ δῃΐπὶ βοῦν8 
ἴυ08 ἃ ἰ6 δὰ 4]}ὑπὶ β6γν πὶ ἢΐ5808, ἀα πᾶ {1 ἶπι5 

δγροηίυπι ἰυυπὶ Δοοδρίυγιϑ, Ὠοη πιοάο γτϑοιι δ πιδηὶ- 

"5 γοαΐγοι, δϑ οιίδην ᾿π} υγ}}5 ἰΔοοϑϑίϊιδ, αυἱὰ θη 

οοηίτᾶ σοην οἰληίοπὶ [ΔΟΘΓ6Β᾽ 61.128 ΠΟῚ Θχΐβογοβ ρ8δ- 

Πλ8, οὐπὶ ἰὼ ᾽ρ86 οοπιυπιοὶία 4 Πδοἴιι9 658657 ϑ'’ς ἀ6 
60 οοφίϊᾶ : ἰρδ6 ΠΑΠΊ46 6δὶ αυὶ δὰ π08 πκΡἰ ραᾶυ- 

ΡΟΓΩΒ, οἱ φυς ἰρϑίιβ βυηΐ ἰαγρίπηΓ, δὶ ἀδπ)υ5. Θαοά 
δὶ ποραῖο ἄοῃο οἰΐαπὶ σοηϊυπη6 2 αἴοίοϑ ΓοΠι τ ἰἀπιι!5, 

οοσίίδ ηυΐδυβ [υἱπλἰηἶ δυ5 ἀϊσηυμη ορι5 οἀϊηυδ. Π:πὰ 
᾿ ἰίΔ4υ6 οπηηΐᾷ Οὐρὶ Δπι68, οἱ ᾿ἰησυλπὶ [ΓΘ πα, οἱ ἰῃ- 

᾿γυπηδηϊαίοι ροιϊλπιυδ, οἱ Πη8ΠΠ8 δι οἰ ΘΟ ΠΟ Πτ[, 

οχιθηἀϑπηι8 : ΠΟ4Π6 ρΘΟμ ἢ 5 δοΙ υπι, δοὰ δἰἶδηιὶ νον 8 
οἤθῃοβ ΘΟΠΒΟΙ ΟΠ, υἱ εἰ οοπίυμηο) ἀγιπὶ ροιᾶπι [ὰ- 

εἰδίηυβ, οἱ οχ Ὀοηοαϊοιοπ6 οἱ οἰ ΘΟΠΊΟΒΥΠΔ Γοβηυμὶ 

οδιϊποδιηι8, σγαιία οἱ Ὀοπϊηϊίαια Ὠοπὶ ποφιγὶ ὅθδα 
Ομιγίϑδιὶ, ουἱ φίογία οἱ ἱσιρογίυπι ἱῃ 85 6}}8 Β5ΟὈΪΟΓΌΠΙ. 
Απθπ. ὁ 



41 

ἐρεῖς "5 αὑτοῖς τὴν ἁμαρτίαν, ἄφες - ἐπεὶ χἀμὲ ἐξ- 
ἀλειψον " αὐτοῖς δὲ ἐχέλευε χατασφάττειν ἀλλήλους καὶ 
τοὺς προσήχοντας ἅπαντας. Καίτοι ταῦτα ἐναντία ἐστὶν, 
ἀλλ᾽ ὅμως εἰς ἕν ἀμφότερα ἔδλεπε τέλος, Πάλιν ὁ Θεὸς 

τῷ μὲν Μωῦσεϊ, Ἰουδαίων ἀχουόντων, ἔλεγεν Ἄφες 
μδ, καὶ ἐκτρίψω τὸν «ἰαὸν (εἰ γὰρ καὶ μὴ παρῆσαν, 
καῦτα λέγοντος τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ ἔμελλον αὐτὰ ἀχούσεσθαι 

ὕστερον)" κατ᾽ ἰδίαν δὲ τἀναντία τούτων αὐτῷ παραινεῖ. 
Καὶ ταῦτα Μωῦσῆῃς ἀναγχασθεὶ; ὕστερον ἐξελάλησεν, 

οὕτω λέγων" Μὴ γὰρ ἐγὼ αὐτοὺς ἐν γαστρὶ διλαδον, 
ὅτι 1έγεις μοι, ρον 3" αὐτοὺς, ὡς ἂν ἄρῃ τιθηγὸς τὸν 
θηλάζοντα εἰς τὸν κόϊπον αὐτῆς; Ταῦτα χαὶ ἐν οἷἱ- 
χίαις γίνεται " καὶ πολλάχις πατὴρ τῷ μὲν παιδαγωγῷ 
τὸν παῖδα ὑδρίσαντι κατ᾽ ἰδίαν ἐπιτιμᾷ λέγων" Μὴ ἔσο 
τραχὺς, μηδὲ σχληρός " τῷ δὲ νέῳ τὰ ἐναντία λέγει" κὰν 
ἀδίχω; ὑδρίζῃ, φέρε" ἀπὸ τῶν ἐναντίων ἕν τι ὁ χρήσιμον 
συνάγων. Οὕτω χαὶ Παῦλος, τοῖς μὲν ὑγιαίνουσι καὶ προσ- 
αιτοῦσιν ἔλεγεν " Εἴτις οὐ θέ.1ει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιἕ- 
ζω, ἵνα αὐτοὺς εἰς ἔργον ἐμδάλῃ " τοῖς δὲ ἐλεεῖν δυναμέ- 
νοις; ᾿Υμδῖς δὲ τὸ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐχκαχήσητε δ', 
ἵνα αὐτοὺς εἰς ἐλεημοσύνην ἀγάγῃ. Οὕτω χαὶ ἡνίχα τοῖς 
ἐξ ἐθνῶν παρήνει ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῇ μὴ 
ὑψηλοφρονεῖν χατὰ τῶν Ἰουδαίων, χαὶ τὴν ἀγρ:ελαίαν 
παρήγαγεν εἰς μέσον, καὶ ἄλλα μὲν τούτοις, ἄλλα δὲ 
ἐχείνοις φαίνεται λέγων. Μὴ τοίνυν εἰς ὠμότητα ἐχπέ- 
σωμεν, ἀλλ᾽ ἀχούσωμεν Παύλου λέγοντος" Τὸ χαιὸν 
«οιοῦντες μὴ ἐχκκχαχεῖτε 5 ἀχούσωμεν τοῦ Δεσπότου 
λέγοντος" Παγτὶ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου" χαὶ, Γίγεσθε 

οἰχτίρμογες ὡς ὁ Πατὴρ ὑμῶν. Καίτοι πολλὰ εἰπὼν, 
οὐδαμοῦ τοῦτο τέθειχεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν οἰχτιρμῶν μόνον. 
Οὐδὲν γὰρ ἡμᾷς ἴσους Θεῷ ποιεῖ, ὡς τὸ εὐεργετεῖν. 

ε΄. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ἀναιδέστερον, φησὶ, πένητος. Διατί 3; 
παρακαλῶ " ὅτι ἐπιτρέχων χαταθοᾷ ; Βούλει οὖν δείξω, 
ὅτι ἐχείνων ἡμεῖς ἐσμεν ἀναισχυντότεροι, χαὶ σφόδρα 
ἀναιδεῖς ; ̓Αναμνήσθητί μοι νῦν ἐν χαιρῷ τῆς νηστείας, 
ποσάχις τραπέζης παραχειμένης ἐν ἑσπέρᾳ, τὸν 3" 
ὑπηρετοῦντα οἰχέτην χαλέσας, ἵνα σχολαιότερον βαδίσῃ, 
πάντα ἀνέτρεψας, λαχτίζων, ὑδρίζων, λοιδορούμενος, 
ὑπὲρ ἀναδολῆς μόνον μικρᾶ-" [405] χαίτοι σφόδρα εἰδὼς, 
ὅτι χἂν μὴ εὐθέως, ἀλλὰ μιχρὸν ὕστερον ἀπολαύσῃ τῆς 
ἐδωδῆς. Εἶτα σαυτὸν μὲν ὑπὲρ τοῦ μηδενὸς ἐχθηριού- 
μενον οὐ χαλεῖς ἀναίσχυντον, τὸν δὲ πένητα τὸν ὑπὲρ 
«ὧν μειζόνων δεδοιχότα χαὶ τρέμοντα (οὐδὲ γὰρ περὶ 
«μελλήσεως, ἀλλὰ περὶ λιμοῦ πᾶς ὁ φόδος αὐτῷ), τοῦτον 
καὶ ἱταμὸν, χαὶ ἀναιδῆ, χαὶ ἀναίσχυντον, χαὶ πάντα 

προσερεῖς τὰ αἴσχιστα; Καὶ πῶς οὐχ ἐσχάτης τοῦτο 
ἀναισχυντίας: ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἐυνοοῦμεν ταῦτα διὰ τοῦτο 
ἐκείνους ἐπαχθεῖς εἶναι νομίζομεν᾽ ὡς εἴ γε τὰ ἡμέτερα 
ἐξητάζομεν χαὶ παρεθάλλομεν τοῖς ἐχείνων, οὐχ ἂν αὐ- 
τοὺς ἐνομίσαμεν εἶναι φορτιχούς. Μὴ δὴ γίνου 35 πι- 
χρὸς δικαστής. Καὶ γὰρ εἰ πάντων ἀμαρτημάτων ἧς 
ἀπηλλαγμένος, οὐδὲ οὕτω σοι ἐπέτρεπεν ὁ τοῦ Θεοῦ 
νόμος ἀχριδῇ γενέσθαι ἐξεταστὴν τῶν ἀλλοτρίων. Εἰ 
Ὑὰρ ὁ Φαρισαῖος διὰ τοῦτο ἀπώλετο, ποίας τευξόμεθα 
 πολογίας ἡμεῖς ; Εἰ τοῖς 5 χατωρθωχόσιν οὐχ ἐπιτρέ- 

πεῖ πιχρῶς ἐξετάζειν τὰ ἑτέρων, πολλῷ μᾶλλον τοῖς 
ἐ πταιχόσι. 'Μὴ τοίνυν ὠμοὶ, μηδὲ ἀπηνεῖς, μὴ "7 ἄττορ- 
γοι, μὴ ἄσπονδοι, μὴ θηρίων χείρους ὦμεν. Καὶ γὰρ πολ- 

39 ἀφεῖς ἐσθ, ἐοῆς Βἀά. 35 ὅτι ἄρον Εἰὰά. ἄρῃ] εἰ Ε΄. 
85 ἐχχαχῆτε Α ἐχχαχήσητε ἢ. 3 Διατί; 
4. αἱ᾿ ἄδοδὲ ἰπ οοάή. οἱ ΕἾΟν. Ρ' ὅ01. δ Ὑ 
86 ὄχνον] «αὐ. δέ Εἀὰ. ὑπέσχου) ἰς 

δ᾽ χαὶ ὀχτώ ἘῤΔώ. Ο.Ὁ.Ε. 
ὃ παρτμνθησώμεθα Βαϊ. μὲν Δ. 

'Ϊν ΜΑΤΤΙΣΞΌΜ ΠΟΥῚΙ,. ΧΧΧΥ͂. ἃ]. ΧΧΧΥ͂Ι. 

80.1.} Δἀ9. τὸ Α. (ἡ. χρήσιμον οιῃ. ἕ΄, 
δ εἰπέ "ἢ Α. (. Εν 

νι. οἱ ὯΝ Κι Ειἀ. οἱ 66. 
ἐμαυτοῦ] δά. μέν Βδἐ. 

. ὕε ἕωμεν 1), διαφύγωμεν Ε΄. Ρ. Ρ. χαὶ τῆς ἐλεημοσύνης Ἐκ. 
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λοὺς εἰς τοῦτο οἶδα θηριωδίας ἐλθόντας, ὡς δι᾿ ὄχνον 35 
μιχρὸν λιμώττοντας περιορᾷν, χαὶ ταῦτα λέγοντας τὰ 
ῥήματα" Οὐ πάρεστιν οἰχέτης ἐμοὶ νῦν, πόῤῥω τῆς οἱ- 
κίας ἐσμὲν, τραπεξίτης οὐδείς ἐστί μοι γνώριμος. Ὦ 
τῆς ὠμότητος ἱ Τὸ μεῖζον ὑπέσχου 3), χαὶ τὸ ἔλαττον οὐχ 
ἀνύεις ; ἵνα σὺ μὴ βαδίσῃς μιχρὸν, ἐχεῖνος λιμῷ δια- 
φθείρεται ; Ὧ τῆς ὕδρεως ! ὦ τοῦ τύφου ἱ Εἰ γὰρ δέχα. 
στάδια βαδίσαι ἐχρῆν, ὀχνῆσαι ἔδει ; Οὐδὲ ἐννοεῖς ὅτι 
μείζων ὁ μισθός σοι οὕτω γίνεται ; Ὅταν μὲν γὰρ δῷς, 
ὑπὲρ τοῦ διδομένου λαμόάνεις μισθὸν μόνον " ὅταν δὲ 
χαὶ αὐτὸς βαδίσῃς, χαὶ τούτου σοι χεῖται πάλιν ἀμοιδή. 
Ἐπεὶ καὶ “6 τὸν πατριάρχην διὰ τοῦτο θαυμάζομεν, 
ὅτι αὐτὸς ἐπὶ τὰς βοῦς ἔδραμε, χαὶ τὸ μοσχάριον ἤἣρ- 
πασε, χαὶ ταῦτα τριαχοσίους δέχα ὀχτὼ 5, οἰχογενεῖς 
ἔχων. Νῦν δὲ τοσούτου τινές εἰσι τύφου πεπληρωμένοι, 
ὡς διὰ παίδων ταῦτα ποιεῖν, χαὶ μὴ αἰσχύνεσθαι. ᾿Αλλὰ 
δι᾽ ἐμαντοῦ "" ταῦτα χελεύεις ἀνύειν; φησί " καὶ πῶς 
οὐ δόξω χενοδοξεῖν ; Καὶ μὴν καὶ νῦν δι᾽ ἑτέραν χενοδο- 
ξίαν τοῦτο ποιεῖς, αἰσχυνόμενος ὀφθῆναι πένητι διαλε- 
γόμενος. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ὑπὲρ τούτων ἀχριθδολογοῦμαι" μό- 
νον δίδου, εἴτε διὰ σαντοῦ, εἴτε δι᾽ ἑτέρου "5 τοῦτο βού- 
λει ποιεῖν" χαὶ μὴ ἐγχάλει, μὴ πλῆττε, μὴ λοιδόρει. 

Φαρμάκων γὰρ, οὗ τραυμάτων, δεῖται ὁ προσιών " ἐλέου, 
οὐ ξίφους. Εἰπὲ γάρ μοι, εἴ τις λίθῳ βληθεὶς χαὶ τραῦμα 
λαδὼν χατὰ τῆς χεφαλῇς, τοὺς ἄλλους ἅπαντας ἀφεὶς, 

προσέδραμέ σου τοῖς γόνασι χαταῤῥεόμενος τῷ αἵματι, 
ἄρα ἑτέρῳ λίθῳ πατάξας προσέθηχας ἂν αὐτῷ ἕτερον 
τραῦμα; Οὐχ ἔγωγε οἶμαι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἐπεχείρησας 
ἂν διορθῶσαι. Τί οὖν ἐπὶ τῶν πενήτων ποιεῖς τὰ ἕναν- 
τία; Οὐχ οἷδας ὅσον δύναται χαὶ ἀναστῆσαι χαὶ χαθελεῖν 
λόγος ; Κρεῖττον γὰρ, φησὶ, .16γος ἣ δόσις. Οὐ λογίζῃ, 
ὅτι χατὰ σαυτοῦ τὸ ξίφος ὠθεῖς, καὶ χαλεπώτερον [400] 

τραῦμα λαμδάνεις, ὅταν λοιδορηθεὶς ἐχεῖνος ἀναχωρήσῃ 
σιγῇ, στένων χαὶ πολλὰ δαχρύων ; Καὶ γὰρ παρὰ τοῦ 
Θεοῦ πέμπεται πρὸς σέ. ᾿Ἐννόησον οὖν, ὑδρίξων αὐτὸν, 
ποῦ διαδιδάξζεις τὴν ὕδριν, ὅταν ἐχεῖνος μὲν πρὸς σὲ 
πέμπῃ, καὶ σοὶ δοῦναι χελεύῃ, σὺ δὲ μὴ μόνον μὴ δῷς, 
ἀλλὰ χαὶ ὑόδρίσῃς ἐλθόντα. Εἰ δὲ ἀγνοεῖς τὴν ὑπερδολὴν 
τῆς ἀτοπίας, ἐπ᾽ ἀνθρώπων αὐτὸ σχόπησον, χαὶ τότε 

εἴσῃ χαλῶς τὸ μέγεθος τῆς ἁμαρτίας. Εἰ γὰρ σὸς οἰχέ- 
τῆς παρὰ σοῦ χελενυσθεὶς πρὸς ἕτερον ἀπελθεῖν οἰχέτην, 

ἀργύριον ἔχοντα σὸν λαθεῖν, οὐ μόνον χεναῖς ἐπανῆλθε 
χερσαὶν, ἀλλὰ καὶ ὑδρισθεὶς, τέ οὐχ ἂν εἰργάσω τὸν ὑόρι- 
κότα; πόσην οὐχ ἂν δίκην ἀπήτησας, ἅτε λοιπὸν αὑτὸς 
ὧν ὁ ὑδρισμένος : Τοῦτο χαὶ ἐπὶ τοῦ Θεοῦ λογίζου " καὶ 

γὰρ αὑτὸς πέμπει πρὸς ἡμᾶς τοὺς πένητας, καὶ τὰ 
ἐχείνου δ" δίδομεν, ἂν ἄρα δῶμεν. ᾽ν δὲ πρὸς τῷ μὴ 
δοῦναι χαὶ ὑδρισθέντας ἐχπέμψωμεν, ἐννόησον πόσων 
σχηπτῶν, πόσων χεραυνῶν ἄξιον πρᾶγμα ποιοῦμεν. 
Ταῦτ᾽ οὖν ἅπαντα λογιζόμενοι, χαὶ τὴν γλῶτταν χαλι- 
γώσωμεν, χαὶ τὴν ἀπανθρωπίαν " ἐχθάλωμεν, χαὶ τὴν 
χεῖρα πρὸς ἐλεημοσύνην ἐχτείνωμεν, χαὶ μὴ χρήμασι 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ ῥήμασι "5 παραμυθώμεθα τοὺς δεομέ- 

νους" ἵνα χαὶ τὴν ἀπὸ τῆς λοιδορίας χόλασιν ἐχφύ- 

Ὑωμεν "΄, καὶ τὴν ἀπὸ τῆς εὐλογίας χαὶ ἐλεημοσύνης βα- 
σιλείαν χληρονομήσωμεν, χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

81 ἐχχαχῆτε Εα64. 
Ε. Νοιι ἐχργ}ββδγιηὶ ᾿μΈΘΤΡΡ. ὃν χαὶ τόν 

86 τοῖς] ,414, χαλῶς Εὐή. "Μ] μηδέ ΒΕ. Κ, 
49 χαί ον". Ε. ρΡ. Ρ. καὶ διὰ τοῦτο Δ. 
δ) ἐχείνου] αὑτοῦ ΕΔ. "5 ἐχδάλλιυ- 

γένῃ Ε΄. 

δ ἑτέρων Βαώ. 



418 5. ΦΖΟΑΝΝΙΘ ΟἸΑΥΒΟΘΤΟΜΙ ΑΠΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΙ. 

ΟὉΜΙ͂ΛΙΑ Λῷ. 

Καὶ ἐγένετο ὅτο ἐτέλεσεν ὃ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς 
δώδεκα μαθηταῖς "8, μετέδη ἐχεῖθεν τοῦ διδάσκειν 
καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 

α΄. Ἐπειδὴ γὰρ αὐτοὺς ἔπεμψεν, ὁπεξήγαγε λοιπὸν 
ξαυτὸν, διδοὺς χώραν αὐτοῖς χαὶ χαιρὸν ποιεῖν ἅπερ ἐπ- 
ἔταξεν. Οὐ 35 γὰρ ἂν αὐτοῦ παρόντος καὶ θεραπεύοντος 
ἐθέλησεν ἄν τις ἐχείνοις προσελθεῖν. Ἁχούσας δὲ 
Ἰωάννης ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Ἰησοῦ ", 
σέμιρας δύο τῶν μαθητῶν, ἠρώτα αὑτὸν «1έγων" Σὺ 
εἷ ὁ ἐρχόμενος, ἣ ἕτερον προσδοκῶμεν ; Ὁ δὲ Λου- 
χᾶς φησιν, ὅτι καὶ αὐτοὶ ἀπήγγειλαν τὰ σημεῖα τῷ 

, Ἰωάννῃ, χαὶ τότε ἔπεμψεν αὐτούς. Πλὴν ἀλλὰ τοῦτο 
μὲν ἀπορίαν οὐδεμίαν ἔχει, ἀλλὰ θεωρίαν μόνον" τὴν 
γὰρ ζηλοτυπίαν αὐτῶν ἐμφαίνει χαὶ τοῦτο τὴν πρὸς αὖ- 
τόν" τὸ δὲ ἑξῆς σφόδρα ἐστὶ τῶν ζητουμένων. Ποῖον δὴ 
τοῦτο ; Τὸ εἰπεῖν, Σὺ εἶ ὅ ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσ- 

δοχῶμεν ; Ὃ γὰρ πρὸ τῶν σημείων εἰδὼς αὐτὸν, ὃ 
παρὰ τοῦ Πνεύματος μαθὼν. ὁ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἀχού- 
σας, ὁ ἐπὶ πάντων ἀναχηρύξας, νῦν πέμπει παρ᾽ αὐτοῦ 

. μαθησόμενος εἴτε αὐτὸς εἴη. εἴτε [407] μή ; Καίτοι: εἰ 
μὴ οἷδας ὅτι αὐτός ἔστι σαφῶς, πίὴς σαυτὸν δ' ἀξιόπι- 

στον εἶναι νομίζεις, ἀποφαινόμενος ὑπὲρ τῶν ἀγνοου- 
μένων ; Τὸν γὰρ ἑτέροις μαρτυρήσοντα. πρότερον αὑτὸν 
ἀξιόπιστον εἶναι δεῖ δ. Οὐ σὺ ἔλεγες, ὅτι Οὐκ εἰμὶ [κα- 
ψὸς 1τῦσαι αὑτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος ; Οὗ 
αὺ ἕλεγες, ὅτι Οὺχ ᾧδειν αὐτὸν, ἀ.11᾽ ὁ πέμινας μὲ 
βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἴπεν" Ἐφ᾽ ὃν ἂν 
ἴδης τὸ Πγεῦμα καταθαῖνον χαὶ μένον ἐπ' αὐτὸν, 
οὗτός ἐστιν ὅὃ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ἁγίῳ; Οὐκ 
εἶδες τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς ; οὐχὶ τῆς φωνῇς 
ἤχουσας: Οὐχὶ διεχώλυες αὐτὸν λέγων, Ἐγὼ γρείαν 
ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι 55. Οὐχὶ χαὶ τοῖς μαθηταῖς 

ἔλεγες. Ἐχεῖνγον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι; 

Οὐχὶ τὸν δῆμον ἐδίδασχες ἅπαντα, ὅτι αὐτὸς αὐτοὺς 

βαπτίσει ἐν Πνεύματι ἁγίῳ χαὶ πυρί; χαὶ ὅτι αὐτός 
ἔστιν ὁ ᾿Αμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἀμαρτίαν τοῦ χό- 
σμου ; Οὐχὶ πρὸ τῶν σημείων ταῦτα πάντα χαὶ τῶν δ᾽ 
θαυμάτων ἀνεχήρυξας : Πῶς οὖν νῦν, ὅτε δῆλος πᾶσιν 
ἐγένετο, καὶ πανταχοῦ διῆλθεν αὐτοῦ ἣ φήμη, καὶ νεχροὶ 
᾿γέρθησαν, χαὶ δαίμονες ἀπηλάθησαν, καὶ σημείων το- 
σούτων ἐπίδειξις γέγονε, τότε πέμπεις μανθάνων παρ᾽ 
αὑτοῦ : Τί δὴ γέγονεν ; ἀπάτη τις ἣν πάντα ἐχεῖνα 
τὰ ῥήματα, σχηνὴ χαὶ μῦθοι ὅδ; Καὶ τίς ἂν ταῦτα νοῦν 
ἔχων εἴποι; Οὐ λέγω, Ἰωάννης, ὁ ἐν τῇ μήτρᾳ σχιρ- 
«ἦσας, ὁ πρὸ τῶν ὠδίνων αὐτὸν ἀναχηρύξας, ὃ τῆς ἐρή- 
μου πολίτης. ὅ τὴν ἀγγελιχὴν ἐπιδειξάμενος πολιτείαν " 
ἀλλ᾽ εἰ χαὶ τῶν πολλῶν εἷς ἦν, χαὶ τῶν σφόδρα ἀπεῤ- 
διμμένων, οὐχ ἂν μετὰ τοσαύτας μαρτυρίας, χαὶ τὰς 
παρ᾽ ἑαυτοῦ χαὶ τὰς παρ᾽ ἑτέρων, ἀμφέδαλλεν. "Ὅθεν 
δῆλον, ὅτι οὐδὲ αὐτὸς "5 ἀμφισδητῶν ἔπεμπεν, οὐδὲ 
ἀγνοῶν ἣρώτα. Οὐδὲ γὰρ ἐχεῖνο ἂν ἔχοι τις ε πεῖν, ὅτι 
ἔδει μὲν σαφῶς, διὰ δὲ τὸ δεσμωτήριον δειλότερος γέ- 
γόνεν " οὐδὲ γὰρ ἀπαλλαγήσεσθαι ἐντεῦθεν προσεδόχα, 
οὐδὲ 5 εἰ προσεδόχα, προὔδωχεν ἂν τὴν εὐσέδειαν ὁ πρὸς 
θανάτους παρατεταγμένος. Οὐδὲ γὰρ ἂν, εἰ μὴ πρὸς 
τοῦτο ἣν παρεσχευασμένος, πρὸς δῆμον ὁλόχληρον,, αἵ- 
ματα μελετήσαντα ἐχχέειν προφητιχὰ, τοσαύτην ἂν "5 

48 μαθηταῖς] 
ποῦ Ε, 51 αὐτόν Α. Ὦ, Ε΄. οἵ οοτΓ. Ἐ. 
ὅν τῶν] πρὸ τῶν ἀἀ4. 588 μῦθος Κ΄. 

δ᾽ προσάγειν Βάἀἀ. 55 εν 8:65 Ερ. οἱ οοἰά. γά 
Ερ. οἱ εὐὐ Δ. θαυμαστά Ε 

ἐπεδείξατο τὴν ἀνδρείαν’ οὐχ ἂν τὸν ὠμὸν τύραννον 
ἐχεῖνον μετὰ τοσαύτης ἂν δ᾽ ἤλεγξε τῆς παῤῥησίας ἐν 
μέσῃ πόλει χαὶ ἀγορᾷ, καθάπερ παιδίῳ μιχρῷ σφόδρα 
ἐπιτιμῶν, ἀχουόντων ἁπάντων "5. Εἰ δὲ καὶ δειλότερος 
γέγονε, πῶς τοὺς μαθητὰς οὐχ ἠσχύνετο τοὺς ἑαυτοῦ, 
ἐφ᾽ ὧν αὐτῷ τοσαῦτα ἐμαρτύρησεν, ἀλλὰ δι' αὐτῶν 
ἢρώτα,, ὀφείλων δι᾽ ἑτέρων; Καίτοιγε ἤδει σαφῶς, ὅτι. 
καὶ ἐζηλοτύπουν αὐτὸν, καὶ λαδήν τινα εὑρεῖν ἐπεθύ- 
μουν. Πῶς δὲ τὸν δῆμον τὸν Ἰουδαϊχὸν οὐχ ἢρυθρίασεν, 
ἐφ᾽ οὗ τοσαῦτα ἐκήρυξε ; Τί δὲ αὐτῷ καὶ εἰς τὴν ἀπαλλα- 

᾿ γὴν τῶν δεσμῶν [408] ἐντεῦθεν πλέον ἐγίνετο. Οὐδὲ γὰρ 
διὰ τὸν Χριστὸν ἣν ἐμδεδλημένος, οὐδὲ διὰ τὸ ἀναχηρῦξαι 
αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ἀλλὰ διὰ τὸν ἔλεγχον τὸν ἐπὶ τῶ 
παρανόμῳ γάμῳ. Ποίου δὲ παιδίου ἀνοήτου, τίνος δὲ ἀν- 
θρώπου μαινομένου οὐκ ἂν ἑαυτῷ δόξαν περιέθυχε : Τί 
οὖν ἔστι τὸ κατασχευαζόμενον; Ὅτι μὲν γὰρ οὐχ ἔστιν 
Ἰωάννου τὸ ἀμφισδητῆσαι ταῦτα, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦ τυχόντος, 
οὐδὲ τοῦ σφόδρα ἀνοήτου χαὶ παραπαίοντος, ἐχ τῶν εἷ- 
ρημένων δῆλον " δεῖ δὲ λοιπὸν τὴν λύσιν ἐπαγαγεῖν. Τί- 
νος οὖν ἕνεχεν ἔπεμψεν ἐρωτῶν; ᾿Απεπήδων 5) τοῦ Ἴησοῦ 
οἱ Ἰωάννου μαθηταί" χαὶ τοῦτο παντί που δῆλόν ἐστι - 
χαὶ ζηλοτύπως ἀεὶ πρὸς αὐτὸν εἶχον. Καὶ δῆλον ἐξ ὧν 
πρὸς τὸν Διδάσχαλον ἔλεγον Ὃς γὰρ ἦν, φησὶ, μετὰ 
σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε 
οὗτος βαπτίζει, καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὖὗτόν" 
χαὶ πάλιν Ζήτησις ἐγένετο τῶν μαθητῶν Ἰωάννου 
μετὰ Ἰουδαίων 5 περὶ καθαρισμοῦ" καὶ αὐτῷ “5 πάλιν 
προσελθόντες ἕλεγον " Διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νη- 
στεύομεν πο.ι1.λὰ, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ γηστεύουσῃε; 

β΄. Οὔπω γὰρ ἦσαν εἰδότες, τίς ἣν ὁ Χριστὸς . ἀλλὲ 
τὸν μὲν Ἰησοῦν ἄνθρωπον ψιλὸν ὑποπτεύοντες, τὸν ἃ 
Ἰωάννην μείξονα ἢ χατὰ ἄνθρωπον, ἐδάχνοντο εὑδαχι- 
μοῦντα τοῦτον ὁρῶντες, ἐχεῖνον δὲ, χαθὼς εἶπε, λοιπὸν 
λήγοντα. Καὶ τοῦτο αὐτοὺς ἐχώλυε προσελθεῖν, τῆς ζη- 
λοτυπίας διατειχιζούσης τὴν πρόσοδον. Ἕως μὲν οὖν ἣν 
Ἰωάννης μετ᾽ αὐτῶν, παρεχάλει συνεχῶς χαὶ ἐδιξασα:. 
χαὶ οὐδὲ οὕτως ἔπειθεν ἐπειδὴ δὲ λοιπὸν ἔμελλε τελευ. 
τᾷν,, πλείονα ποιεῖται τὴν σπουδήν. Καὶ γὰρ ἐδεδοίχει 
μὴ χαταλίπῃ πονηροῦ δόγματος ὑπόθεσιν͵ καὶ μείνωσιν 
ἀπεῤῥηγμένοι τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς μὲν γὰρ ἐσπούδαζε 
χαὶ παρὰ τὴν ἀρχὴν αὐτῷ προσαγαγεῖν δ᾽ ἅπαντας τοὺς 
αὑτοῦ " ἐπειδὴ δὲ οὖκ ἔπειθε, τελευτῶν λοιπὸν σιλείσνα 
ποιεῖται τὴν προθυμίαν. Εξ' μὲν οὖν ὁ εἶπεν, ὅτι "Απέλ- 
θετε πρὸς αὐτὸν, αὐτός μου βελτίων ἐστὶν, οὐκ ἂν ἕπεται 
δυσαποσπάστως ἔχοντας " ἀλλὰ καὶ ἕνο ὃ 
ζων ἂν “ὁ ταῦτα λέγειν, καὶ μᾶλλον ἂν “ἢ ἀν ἀφ 
θησαν " εἰ δὲ ἐσίγησε, πάλιν οὐδὲν πλέον ἐγίνετο. Τί οὖν 
ποιεῖ; ᾿Αναμένει παρ' αὐτῶν ἀχοῦσαι, ὅτι θαύματα δ΄ 
ἐργάζεται " χαὶ οὐδὲ οὕτως αὐτοῖς παραινεῖ, οὐδὲ κάν- 
τὰς πέμπει, ἀλλὰ δύο τινὰς οὖς ἥδει ἴσως τῶν ἄλλων 
εὐπειθεστέρους ὄντας, ἵνα ἀνύποπτος ἡ ἐρώτησις γένη- 
τοι, ἵνα "5 παρὰ τῶν πραγμάτων μάθωσι τὸ μέσον τοῦ 
Ἴησοῦ χἀχείνου " καί φησιν " ᾿Απέλθετε χαὶ εἴπατε. Σὺ 
εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσδοχῶμεν ; Ὃ δὲ Χρι- 
στὸς τὴν γνώμην εἰδὼς τὴν Ἰωάννου, οὐκ εἶπεν, ζα 
Ἔγω εἶμι" πάλιν γὰρ ἂν -:ροσέστη τοῦτο τοῖς ἀχούουσι, 
καίτοι τοῦτο ἀχόλουθον ἦν εἰπεῖν " ἀλλὰ ἀπὸ τῶν πρα- 

αἰ, αὐτοῦ Α. ἃ Μοβθη!. 5) Οὐδέ 41. 59 Χριστοῦ ΕΠ. οὐαὶ πὸ οοἧ. Ε΄. μαθητῶν . δὺ 
ἱν δεῖ] δοκεῖ Ε΄, Μοτν. Βδόητων Αὐδ ν" 

δ6 οὗτος Εἠά. ἢ. Ρ. ἔπεμψε Ε΄. Ε΄. 47 (Ἰράΐοα5 οὔτε. 
" ἄν οπι. ἰΐάεπι οὐπὶ Ενά. ε ὕηυ8 ἀνήλεγξε (ἢ » Μοπιε. 
δἰ δὲς οἸηποϑ πηοὶ. Προ ἑοϑαηπί α 76ει Ατηι. Αἰϊοπίοτες ὁταπὶ (ο. ἙΔὰ, τλεἶτα : ἐπεπέδων τῷ Ἰησοῦ. 
ο( Ἰουδαίου Ε΄. Ὠο ΐης πηι}}π8 δὲ ἢἷς οοὐοχ υβαυο δἰ ν. 409 ἢ. 

Εκ . ὅτι οὐ. Α. Ερ. 

. “ χαὶ ἵνα Ερ. μάϑωτιν] 4... αὐτῶν Εὐ4. ἰαν 8. οὐἀ 4. ἔς Ερρ. 

53 ΓΤ δήἠά. χαὶ σὺ ἔρχῃ, πρός μβ γα 
; ; οι. Α. 6. 

49. ἁπάντων] 5Γ:ς ἙἘΔά. οἱ αγεβ. οοάϊοθα σξολλῶν. 
: ἐπ 4 ἐχ τῶν 

48 αὐτῷ] δὶς Επή, οἱ γεγββ. οοὐΐοοθς μρβ τ 
46 ἄν ρῃην. Ε΄. λέγειν] λέγων ἢ. 54} ὡς 
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ΙΝ ΜΑΤΤΗΌΜ ΠΌΜΗ,. ΧΧΧΥΙ. δ]. ΧΧΧΎΙ. “: 
Ὁ να“ πασπασσσπασσαυσ οὐ ΠΠ οοον ΒΒΒΒΝΙΝΝΒΝΝΒΟΝΝΒΟΒΘΟΒΝΒΟΒΌΝΝ᾽ 

ΗΟΜΊΠΙΑ ΧΧΧΥΙ. δ]. ΧΧΧΥ͂ΙΙ.. 

Ολν. 41. ν. 1. Εἰ [αείμηὶ δὶ, οὐὴλ σοπεμιμηιαδεεί ἤ δια 

ὑγαεὶρίδης ἀμοάφεϊηι αἰδοὶρες διὶδ,, ἰγαγιδὶϊ ἱπά6,, μί 

ἀοεέτεί οἰ ργααϊεατοιϊ ἴῃ εἰυϊα(θιι5 ΦΟΥ μι. 

ἃ. Ουἱὰ απΐιῃ ᾿Πο5 πιϊδογαὶ,, 5686 δι ιγαχὶ!, Ἰοσυηὶ 

εἶλι}8 16 οἱ ἰδηλρι5 ΤΔοΊ6 1 4υ ΙρΡ56 ργϑοοροιδί. 

Νουα διΐμι ἴΠῸ ργιθβοιῖὸ οἱ αθτο5 ουγϑηίθ, γ ΟΠ 1556 
4υἱΞμίδπι διὰ ἰ|108 δοοδάθγο. 2. ὕμηι αμάϊδδεί ἀμίδηι 
“οαιμπος ἐπ εαγεετγα ὄρογα (τ διὶ, πεδθης μος ἐα αἰδοῖ- 

ρμιϊα διὲς, ὃ. ἐπιογττοσαϑαί διπι αἰσοης : Τὰ 68 φιὶ νεπ- 
(γι 68, αὐὲ αἰΐμηι θαδροοίαμιις ̓  υολ5 ( αρ. Ἴ.υ. 18. 
49) νόγὸ ἀΐοὶξ ἰμβο5 7ολπμΐ εἰζιιὰ 6}0.5 Πυμ 8558, 
ἰυπσαθα δοδινπθῖη ἴΠ|05 πη δἰ55ὸ. ογαι ἰὰ π6 ηνἰ εἰ πηδιη 
φυΐϊάεμν ρατὶι ΑἸΠΠουΠδίοιη,, δε ἰος 50] υπὶ ὁομ)5)6- 
τἀηάυμι ἐγυάϊι, ποίιρα ἰρβο8 ἰηνίἰὰ οοπίγα ἰΠυμν ἢά- 

ξι8556. ()υοὐ δοαυίυγ δυίθηι δυιπιοροΓα ἱῃ4υϊγοηάυ!. 
Ουϊάπδιι ΠΠυὰ ο5ι}) Ηος ἀἰοίιπι), Τὰ 65 σιὶ εν γμι δ 

68, αἢ αἰΐμν ἐσϑρεοίαηιια ἢ Νοπὶ 4] τοὶ δηίθ δ πᾶ 

ἢΠυπὶ πονογαῖ, 4υὶ ἃ ϑρίνιιι αἰἀϊοογαῖ, 40] ἃ ῬώΙΓΟ 
δυΐδίογαι, φυἱ οογᾶπι Οἰμπίθιι5 Πυ ργωἸοανογαὶ : 

μη τηΐτἰι δά ἢν 1 αἰδοῖ δὶ ἴμ56 δἰ, ποι 

Αἰᾳυΐ 5[ εἰἴλγα ποὴ ποϑιΐ διιηάθιιν ἰρϑι 6586, 410- 

μιοίο οἰ μβυπὶ 146 αἰξινν ρα 35, αυ! ἀ6 Τρ 5. {Π0] 

ἰχυοιῖ [6Γ8 βαηϊδείδπι 7 Ναμι 4υἱ 4118. (65{Πἰεϑίυγ, 

νγίογ 'ρ86 ἀδυδιὶ ἢὰάς ἀΐβηυβ 6556. ΝΌηα ἴθ ἀΐοουλ8, 
Νοη διωὶ αἰσηις δοίυογθ οοτγισίαπι εαἰοθαμιθη ἢ οι 
( ἰμις. ὅ. 10 }} Νοηπα ἀΐοοραβ, Νοπ πουεγαπὶ ἑρδιηὶ, 
δεώ γιιὲ πιϊδὶ! πὲ ὑαριίζαγα ἴῃ ἀφμα, ἱ{6 πηι αἰχὶϊ : 

ϑμεν ημοηὶ υἱάοτὶα διρίγίιπι ἀσεοεπαθηίθηι, οἰ πιαηπ- 

ἐδ δ ΡΟΥ δ), {ἰ{6 ὁεῖ φμὶ ϑαριΐχαὶ ἵπ δρίγιι δαποίο 

( Ψ9οαπ. 1. 551 Απποη νἱάΐδιὶ ϑρίσιίυπι ἰῃ βρϑοὶβ 
εοἰυιηα ἢ Αηποη δυάϊβιὶ γόοοοπὶῦ Νοηηδ ἴθ ργΟ]}06- 

"να5 ᾿ἰἰυπὶ ἀΐοθη8, ἔσο οριιδ βαϑέο α (6 ϑαριϊκατὶ, εἰ (ἱ 

φεηΐς αὐ πιε (Ἡαιἢ. ὅ. 14}} Νοημθ ἀϊδοΐρυ!}5 αἰ Θ.5, 

1{{ππ| ογρογίεί ογέξοοτε, πηι αμίόπι ἠιϊπμὶ (2 οαπ. ὅ. 50) } 

Νοιιδὸ ρορυΐϊυπι οπηηθη) ἀθοθα58, ἰρϑυῖη ὈΔρΠ]Ζαϊυγυη) 
108 6886 ἰῃ ϑρίτὰ βδηοῖο εἱ ἱξηα (ἱμπο. ὅ. 16), εἱ 
ἰρϑυπὶ 6880 ὅρηῆῦηι Ὠοΐ αυὶ 10}}}} ραορολίυπι πηυμπαϊ 
(οαπ. Ἰ..239)1 Νοππθ δηι6 δ ΟΙηηΐᾶ 5 Π8 δἱ γα - 
ευΐα ἐΠυπὶ ργρϊοιβι 3 Ουοπιοίο οὐοὸ πὰπδ, οὕ 

Ὠοΐυ8 6δὲ Οπιηΐθυ8, αἰ υδ4 06 ἴδια υἱχυθ νοϊαν!, 
ρΡοκίιδιη τηογίυΐ δυγγοχθγαηὶ, ἀφεηΊοι}65 (υ81] συμ, 

δἰ (ἰδηϊδ βἰζῃογυπὶ νἱβ οἰ 5ἰ}, πη 15 υἱ ἰὰ ἂὖ 1Π|0 οἀ]- 

5025 Ουϊὰ ρογῖο [Δοΐυπὶ 65 ἢ πιιπὶ ΟΠ ΐα νΘΓ ||} 

ἔγϑυβ ογδηί, δοθηδ οἱ (θυ ΐα 7 ΕἸ 4.15 τη ϑη1|8 σΟὨρυ8 
πος ἀἰοογαι  ποη ἀΐοο (6 δοδιιθ, αυἱ ἰμ αἰ 6ΓῸ ὁχ- 

δε ιν! ((μις. 1. 41), φιυΐ δηῖα ραγίυην ἰρϑὰπὶ ργαϊολ- 

νἱι, ἀσδβεγι! ἰυςοἷα, 4υἱ δηρβοι οᾶπι ἀυχὶϊ νἱίδιη ; βοὰ 

Εἰἰδιηδὶ 45 6586 ὁχ ν᾽} }581}}8 ΟΠΊ τ π|., ροϑὲ ἰοἱ ἰ6- 

διϊπ!θηΐα, δὲ διὰ αἱ Δ᾽ογυι., πθηυδηϊδπι ἀυβ ίαγοι. 

υὑπά6 ραἴαπὶ 65᾽ δυπὶ πο ἀκ ὑ ἢ 16Π} πιἰ5ἷ556., Π6΄υ6 
ἐξυογαηίθη) ἰη οΥ τυβ48586. ΝΟΩ16 ΥΟΓῸ 4υϊδρίδῃ ἀϊ 616 

Ροϑδϑὶῖ,, ἰρϑυῖ ἰά οἶδα ΘΟσΠΟΥ 556, δοιὶ Οἱ) ἐγοογοιη 

αἰ  ἀϊογθ ἢ ον βῖϑ86 ς Π66406 6} }Π} 86 ΘΧ ΟΓΟΘΓΟ 11}6- 

γϑυάσιη ὀχβρουίαμυαι, πο 06 8 δυϑροοίδββαοὶ, ργοϑία5- 
δοῖ νου (6), 41] Δα πιογία65 μ᾽ υΓ 15 ραγϑίιι5. ἜΓδί. 

Νἰδὶ δηΐπὶ δὰ πόοὺπὶ ραγαίυβ [͵5501, Δ16 ρορυϊμιη 

ἕογίθ, 4ι} ργορ δ ίουπὶ ΒΘΠΊΡΟΓ {ππάογα βαηρηΐηοπι 
"δ αθάδίυν, Δι δι Διΐπι νἱγια!θιη ἀεμιομδίγαββοί : 
Ὠθπ ογμ δ δὶ Πα} ἐγγαμπιπὶ οὐ ἰδηία Πυδγίαια ἐμ 
"64 υγθὲ οἱ [ὑγὸ γϑάδγσιιἰβϑοδὶ, οὐηι δυάιοηίθις 
Ομ ηἰ 0.8. ἘΠ 4ιαϑ8ὶ ραθγιΐαην ἱπογοραγεῖ. Θ᾽ γα γῸ 
(πε! ἀἴογ οἰδοί5. ἀγαϊ, ΟὰΓ οἰβοίρυ!ο5. 5ι108. Πλ [68 
"0η ΘΓυθυΐ!, ἰῃ αυοτυπὶ ργα θα ἴοὶ Δι 41:6 (επι- 
Ποαῖυ8 δγδϊ, βεά ρδγ ἢΠΠ08 ἰπίογιοχαι οἰπὶ 6 Γ ἈΠ108 
ορογίογοι ἢ ΘπἈπιαθλιη Εἶᾶγα πονογαῖ,, ἴρθὺβ ἰηνίἀια 
ἱπ ΟἸιν βίη 6556 ρογηοίο5, οἱ οσοδϑϊοποβ οὰρίαΓα. 
υομιοάο ποι ὁ» }ιἀαἰολι ρου δν μον Δ Οἰι8 
[ιή5561, 4 ἰλΐα γα σάνθγαι ἢ ΘΟ νόγὸ [ως ἱροὶ 
Δι ἴοι} } {υξυγιν ὁγὰϊ ὧἱ ἃ νἱμοι 5. Πθογαγδίιν ὃ 
Νδηυθ δ ἶ ἢ} ΡΙΌΡΙΕΓΡ ΟἸγιδει ἢΠΠ0 σομ)οοίι5 ΓΘ ΓᾺΪ, 
πόάι6. οι 6}08 νἱγίιοπι γα Ἰοαβδαὶ, 564Ὰ4.ῳ φυοὐ (6 

ἐπίᾳυο σοημρίο γοἀαγρι 586... Απμθη ἰπβοηϑαι με6- 

ΤΌΠ νοὶ ΔΠη6 118 Οἱ 5 ρίδ} ΠΟΠ 18. δι] [ἀτϑιῃ Θ0η - 

οἰ 556ὶ 3 ()(υἱά ὀγρο ᾿νΐο γζίιαγ  Ουοὐ δπίμ υ]απιμοάϊ 
ἀυϊδιῖο ποῖ δ'1 Φομηηὶδ, ἴμὉ "6 Οὐ} 5ν}58. ποι ἢΐ5 

Θἰἰλμ} [58}}ὲ}, 6χ Οἰοι5 Ἰλι Πἰ4061. δλιη Γαϑίας οἱ δοὶι- 
«0ηθπ ΔΠογαηνυ8. Οὐγ ἜΡΓ’ Ἠγογγοφαίυμη πἰδἰ ἢ 5658 
(μγίϑιο μἀνογβαυμμίυγ ἀἰϊδοίμι!} δοιημὶδ, ἰθψ6 οηλὶ- 
υυβ ρἰδιν) οδί, 86 ουμῖγα ἢ ἴῃ ν ἴα 56ΙΠ ΡῸΓ ΟΟΠῚ - 
Μ1011 ἀγαμὶ, φυοά τηδι  ϑίθιη 65. 6χ [18 41:6 με 51 ΓῸ 

800 ἀΐορυδηι Σ ΠΘΙΡΘ, ()μὲ ἐθομηι ογαί ἰγαπς δ ογάωπειν, 
ἐμὲ (μι ἰθεἰἰβοαίμε ἐξ, ἐσο ἐς ὑαρίΐχα!, εἰ οηιηος υδϊμμί 

αὐ ἱἰ πὶ (δοαη. ὅ. 20). Α΄ τυγουϊη ΄υϊ5ι10 [Δ6] 65ὶ ἃ 

δυδιοἷδ δι ὑπ ἃ ΦοΔηη}5 αἰβοίρυ}}5. εἰγοα μυτἢ εδι|0- 

"61}), δίαιμες δ |Π11}} γυγϑι8 δοσθίίθμ!65 ἀἰδου δι : (μν 
πος εἰ ῬΙιαγίξαϊ Ἰολιπαπιίες [Γϑημομίον,, αἱεξεῖριὶ αμίθμι 
(μὲ ποι ἠοἡμπαμ! (λ] αἱ. 9. 14) 

2. Νοιμάμι δι τη βοίουαμῖ, 415 6556 ΟἸ Γἰδίυ8, 5βεὰ 

δέδιιν τηογιηὶ ΠΟμΝ θε} δυςρίοδη68 6580, δουημδπι 

γΟΙῸ μ]ὰ» φυλιῃ ᾿οιπίποιη,, φριθ [γουδηϊ οο ἐὔγόμι 

Πυπι ν᾽ ἀάθη!θ8 6880, δοδῆμδπι γ0ΓῸ πνἰυἱ, δίουι 'μ8 
ρμγιαΐχογαι. Εἰ ως πηροάϊοθαὶ αυοιμΐηι5 ἀοσοάδγομ, 

ἰηνί ἴα δάϊιυπι ἀϊγποηιθ. θοπθο δία πὶ δοδλ}68 Οἰπὶ 
1118. γαῖ, ογία θδίῳγ {Π|08 [Γαυθηίοῦ οἱ εὐυσεῦαι, 

ποαυθ ἰὰ 1115 ρογϑυδάογο ροίογαιϊ : οὕ} Υ6ΓῸ ἸπυΓίὶα - 

[08 6556, 1184}05 δὰ ἐΠυὰ Δα) )δι κιυθΐαπὶ : εἰπχουαὶ 

Θηΐπ Π6 ργανὶ ἀορπι81}8 Οοολβίομ δι γοϊπ]υθγαὶ, ᾿}}}- 
416 τᾶ δγθηὶ ἃ (ἢ γϑίο ἐϊδ᾽υμποι!. [ἃ 6 οὐγαῦδι, οἱ 

ἰμἱεἴ0 ἐρϑὶ διιυϑ οἵμ65 ἀ ἀυοσοθαι. Οιμη δυίδι {1 μστὶ 

ουϊοιηρογζαγθηῖ, τηουϊγυ5 ἀθιηυ πὶ πιϑ)οΥἱ δϑὶ βδίυαϊο 
υ80.8. ΝᾺ Π] 5ἱ ἀἰϊχ 5ϑεῖ, ΠΙυϊη δι δα, αὐἱ πο ον πι6 δεῖ: 

που Οὐ ΘΙμρογάβδοηϊ, 4υοὰ δίς {ΠῚ δυβοιὶ δαἀαίοειὶ : 

Ρυϊάβδθηι διΐπὶ {Πυν ΡῈΓ πιοι(αϑίϊαπιη ἰἰὰ ἰοαυΐ, εἰ 

"2618 ὉΠ Ἰιϑοδἰβδθηΐ : δ] Υ6ΓῸ δου δδεῖ, γθ8 δυάδηὶ ἰμ 

δίδιυ πα ϑυγα ογαῖ. Ουἱά ἰφίιυγ οἰ Εχϑρθοῖαι ἀυηὸς 

ἂὺ 115 δυϑὲοί ἡρϑυῦπὶ "ηἰγδου οὐεγα; Θ 46 ἰυπ6 

1108 ογίϑ αὐ, ΠΘ4016 Ο 68 ηλδ}, 8064 ἀμο5 ᾳυος 

[ογία ογοάοβμαὶ 68:6 λά ογειἰδι τη ργοιηριίογαϑ, υἱ ἰη- 

ἰἀγγοσαιίο Ὧ0}}} οβ5θῖ δυδρίοίοηΐ οὐποχία, 14:6 δ χ 

ἰρ5]5 γοῦαϑ δὐϊδοογοηΐ, αυκηίμη) ἰῃ ΓΘ 556. ἀἰποῦιν 8 

δόδυπι ἰμιοῦ οἱ δοδημοιῃ : δίίᾳυθ : Α"Η6 οἱ ἀϊοίϊία : 

Τα ἐξ «οἱ υϑπίμγιιᾷ 08... απ αἰΐμοι οχϑδρεοίαημι ᾧ ΟἸιτὶ- 
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εἴυς τογοὸ 7οαλπηΐβ πιδηΐδηι ἱπι6 } ̓ 3 6 η5., 0 ἀϊχὶι, Εξο 

δὴ : πᾶπὶ ἰά αὐάϊίοτο5 οἴεπαϊδθεῖ, αυδηλαυδπι ἰά 

εοπδβόφυδηίαν ἀϊεὶ ροιεγαὶ ; δὰ ἰὰ Θχ ἰρϑἷ8 γοῦυβ οὐϊ- 

ξοογα 5ἰηΐϊ. Ὀιοίιαγ οπίαι ἰδ᾽, ᾿ρδυπὶ δοοοαδημθιϑ {1118 

πιΌ] 105 ουταβ88. ΑἹ δηΐπι 485 [υἰδδεῖ σοπβεαυθηι ἃ, 

ἐμιογγοσαίυπι τὴ 'ρ56 6586], εἰ} δὰ πος γοϑροηάογο, 

βοὰ διδίΐηι ϑῦγοῦ ουγᾶγα, Ὠἶδὶ Ποὺ (Δ ΓΘ γοΪυἱθ5οῖ, 

ηυοὰ αἰχὶ 1 Εχ τεθυδ8 οηΐπὶ ἱμβὶ5 τοδιἰπιοπίυηι ογοάϊνἱ- 

Ἰΐα5, πιϊπυβαι6. διυβρίαϊου! οὐποχίυμῃ ρυϊδυδὶ 6556, 

4υλιη σεγθα. πη βείγεί ογβο, υἱροίε })6ι18, 4118 πιδηῖθ 

{105 πιβἰββαῖ δοδῆπαβ, διδιἰπὶ 5 ΠΑ Υ 008, οἰυυάοδ, 

Δ᾽Ἰοδαυδ τυ] 108, ποη υἱ Π.πὶ ἀοοεγοῖ, ( οἷν οπὶπὶ 

ἀοουϊδεοοῖ δυπ, 4] πὶ ογοάθθαὶ οἱ ΟὈϊορογαθαι 7) 

βοά υὧἱ ἀϊξοίρυ!οβ ο᾽08 ἀιιδίίδηῖ68. ἰηδβιϊυθΓεὶ : ἰάθο 

Ροϑὶ πρ]όγυπὶ ουγαιίοπεπι Αἱ :4. Επηίος τειιπιϊαίο 

“οαππὶ φια αμάϊιὶς εἰ υἱάοιἰε. ὅ. Οπεὶ υἱάεπῖ, εἰαπαΐ 

απιϑδμίαπι, ἱεργοεὶ πιμπαάσπιμγ, εἰγάϊ αμαϊαπῖ, πιογι 

εἰιδεϊαπίαγ,, μαμροτος ἐυωπροίϊπαπίαγ : οἱ Δ }}Ο]1 : θ. Εἰ 

θεαίμα φιῖ ποη {πιοτὶϊ δεαπάαιπαίιια ἵπ πιέ : οϑἰθι θη 8 58 

εὐτὰϊβ δογαπὶ βθογεῖδ πο886. δ᾽ δηΐπὶ ἀἰϊχίββεὶ, ἘξῸ 

δίῃ, ἰά ΠΠ108, ὧἱ 74πὶ ἀἰχὶ, οἴει ἰ556ὶ, οορ 455 ηι408, 

οἰςὶ πο αἰχίββοηι, 4 φυοά δυάαὶ {Π] ἀϊεαυληῖ : Το 

4ε [ὲ ἷρεο 16εἰϊπιοπίμηι ἀα8 ( Ζοαη. δ. 1 ). Ιάδοφυο ἰάὰ 

{Π6 ποπ ἀἰοῖ!, βοὰ οχ πιίγϑου 8 ουγαίὶ υἱ 11 οἰπηἶδ 

οδὐϊδοαιί, ἀοοιγίμαπι ἰγϑάθηϑ οἱ οἰαγίογοπι οἱ ηὑ}}} 

βυκρίεἰοιὶ οὐποχίαπι. ᾿ἀοἶγεο οἶΔπὶ 1108 γοάδγσυθῃβ 

ἐΠυ4 4Δἠ]οοῖι. Ουΐα δηία ἱπ ἶρ80 δοδηά} } 28 ὈΔΉ1Γ, 

1Πογαπι τποσῦθαπι ἀοιοτίι, οἱ ΠΠυἀ οοηϑο επί ἰδηίυπι 

ἰρβόγιηι τεϊχαΐί, ποπηῖπο δάνοσαιο πιδ] βαϊοιὶ ' (εδί6, 

ἰρβίδιι 6 5018 ἰά ϑοΐθι 5 : βίοι πιρὶίυς διἱγαχὶϊ 

1105, ἀΐοθπϑ : Βοαίις φιὶ ποι {πΈτῖϊ εοαπααίϊζαιις ἱπ 

πιὸ. ΝΆτα μαὸ αἰχίς, {05 'ροοβ βυθίπαΐοαηδ. Νὅ δυΐθη 

ποβίγὰ ἰδηία πη Γοίδγαπη5, δοὰ εἱ Γαὶ {ΓΔ πα 118 δα - 

ἀυοιῖβ, συ Δὺ 4}}18 ἀἰεία διιπί., οἰ γί ΟγοΠὶ 0 }}}8 6Χ 

ἀϊοιογιμη δοπιραγαιΐοπα νοῦ! 6 πὶ ἰΓϑάδπιυδ, ἃ 

εἰἴαπν εἷς μγοίδγγα πϑοββδδα δϑῖ. Θυϊὰ ογᾷοὸ ἀϊευπὶ 

ποποθξἘ 7 λπὶ φυᾶπὶ Γαίυ ἢ πλυ5, πδἢ ΥΘΓΔΩ: 6556 081}- 

βϑτι : 861 γ6ΓῸ ἰᾷπόγαβθ86 δΦοϑῃηθι, ΠρῸ ἰοίαπ) (ΔΙ 6} 

ἐφηόγα886 : οἱ ἐπὶ 4υΐεπη 6556 Αἰιγιϑίθ πη ΠΟΥΪ556, 

ηυοά δυίοπι ργὸ μοι υι.8 πιο υγ}5 6556. ἰξποῦ8856: 

ἰάείτοο οἀἰχίββθ, ΤῊ ἐς φιιὶ υοπίμγιι 687 ἸῺ οδι, Ουΐ ἴῃ 

ἰπΐδγπαιπ 65 ἀδϑοδηβυγυβ. ογυι ἰά ουπὶ Γοοία ΓΑΙΪ016 

μινιιαγαί : Ζυϑινῃθ8. αυΐρρα ποῖ ἰνοῸ ἱσπογαθαί. Ηοο 

διΐπῃ δη16 δἰΐα ρα ϊοαθαῖ οαπὶ ἀἰούγοι, ἔτος αἀσπιιᾷ 

Ῥεὶ, φεὶ τοι γμοσοαια πιμπάϊ ( )οαπ. 1. 29}. Αξηυπι 

γεγο νοσᾶνὶϊ, ἝγΊΟα πὶ ργορ Δ 18 ; 86 οὐ αἰεί, (μὲ 

(οἰ δι μεοοαῖα πιμπαΐ,, ἰάϊρδυπὶ δἰ φηϊοανῖ!. Νοη 410 

ουἶιῃ υᾶπὶ ΡῈ ἐγυςθπὶ πιο ἰά ὑρογᾶιυ 6ϑῖ : αυοά 

οἰϊληη Ραυΐϊυ5 ἀἰοοθαί : Εἰ εἠϊγοσταρήμπι, φιοά αάυεγ- 

δμπᾶι ποῖ εγαί, (6 πιοράϊο εἰδίμὶϊ!, αἴήσεης ἐ{{μι4 ογιοεὶ 

((ίοες. 3. 14). ἀνα δυίοπὶ ἀἰσαῦαι,, 1π δ ρίγιε ϑωριῖ- 

χκαδὶι νος " ([μις. ὅ. 16), 68 αυ:5 ροϑί ΓΟΒυΓΓΘΟΙΪΟΠ6Π) 

[υἱαγᾶ δγϑμὲ ργωπονἶαθαι. Αἱ γοροηυμί {ΠΠὲ : Πρδυπὶ 

γαδιιγγοοίισυση, οἱ ϑρίγ ἢ 88ιοῖυπ) ἀλίυγπὶ 6856 

βείθθαϊ : φυρά Δυΐδηι σγυςὶ αἰ ξοιάυ.8 6556 ἰρῃογαυδὶ. 

δοιὰ φιοπιοάο γοϑιγγοοιυγι8 ογαΐ, 4] Π60 ρΆ5808 "66 

Ἅ 3ου. οἱ αἰϊ, οοσμδαϊοπὶδ : αἰτυσυο αυδύγαὶ. 
5. ἀν, ἰὴ ἰοχίι Ογῶοο, γοϑροηασηϊ [5 νοοίθυ5, ϑαρίἧζα- 

δέ: τος, Ἰᾶρδυ βταρμίοο, ὀχοίθογδιὶ ἀρυὰ Μοτγε!. 

5. ἸΟΌΑΝΝΙ5 ΟἸΒΚΥΘΌΒΤΟΜΙ ἈΠΟΗΕΡ. ΟὈΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 40 

ογυοϊῆχυβ [ιϊδοοῖ ἢ Ουοτπιοάο ἰίδη) πηλοῦ μγορμοῖξς 
ογαῖ, ηαυἱ 68 ΄ῦυς Ργορἢεοίδο βοίθθδηϊὶ ἱζμογαιναὶ ἢ 

ὅ. Ρτορῆείς εεἰεϑαπί, (τὶ ξίμπι εεε6 ογπεὶ βθοπωνε. -- 
Οιοά οηἰπὶ ρἰυδ 4ιιδηι ργορἢ δῖα 6δϑοὶ, (γι βέις (651:]- 

ςΔῖι5 651 ( 1μο. Ἴ. 48); φιοὰ δυϊοῖη ργορίιθι: μ85- 
βίοηοηι (ἢ γδιὶ πονογὶηὶ., ἢ}}}} πὸῆ ποῖυϊη 651. Νϑβιι 

1515 ἀἰοὶϊ : δίομ! θυὶβ αα οὐοϊδιομέπι ἀμείμα ἐξέ, εἴ 
δἰοιι ἀσπιις σογαπι ἰοπάεηία 86 εἶν υοεε (]εαἱ. 55. 1). 

Ετἰδπιαυο 8πι6 ᾿ος (οϑιΠοηΐυπὶ ἀὐχὶϊ : Εἰ ἐγὶ! ταδὲΣς 

δεεεε, εἰ φιιὶὶ ἐχειιγσεί ἱπιρέγατε σεπιδωε, ἐπ ἐρξο 

σέπίες ἐρεγαύμηϊ (]εαἱ. 11. 10). δοῖάδ ρϑδϑδίοηδοι, 

οἱ φυᾶτῃ ἱμάς φ]οτίδπι οομΠβοαυυῖιδ 511 ὀχροιδῆς, δά- 

Ἰϊἰοῖι, Ετ τὶν γοφαῖοδ εἾμ8 ποπον ( 14... Νῶς 5ο͵υδι 
΄υυὰ επιοὶ αἴρει υβ 68861, δοά φιυϊθυϑοῦπι ρ85θ0- 
Γι 6δεθὶ ἀϊχίὶ : ΕἸ ομπὶ δοεἰεγαιἐδ γοριαίες ἐεἰ ( 1]Ξαὶ. 

55. 12). Νευθ ἰὸς ἰδηίι, δ6ά Ποη 5656 ἀοἴδηϑυγυαι 

6886 ργικαϊχὶϊ : Πὶσ οπῆηι ΠΟῊ ἀρετὶεί ος Ἔιπσι ( [δἰά. 

γ. 7) ; 6586406 ἰπ͵)υ516 ἀδηπιιϑηύιπι : [πῳ Περπεϊξαϊε 

ἡμαϊεῖμηι εις διιϑίαίμηι δἰ (1 δά. γν. 8). Αμλα {Ππ|πὴ 
ᾳυοφιο ἰάϊρϑυηι ἀἰοῖς θανίἀ, οἱ ᾿υδίοίυπι ἀδϑεγι οὶ : 

μαγε, ἱπηυΐι, (γερμιμογμπὶ σοπίεξ,, εἰ ρορμίξ πιρα αι 

διηΐ ἱπαπὶα 7 Ααἀξιἐογμπί τορο8 (ΕἾΤ, οἰ ρτίπεῖρες οοπ- 

υοπέγ ἐπ ἀπμῆὶ αὐοεένξαδ δονιῖπμπι εἰ σαάϑεγεις 

Ομιγϊδίνηι ο7ιι8 ( Ρεα!. 4. 1. 2). ΑΙ} φυοφυς ἰρδυπὶ 
σγιοἱδ πιοάσηι αἰχὶϊ : οαογιμι ἠϊαπμδ πιέαδ εἰ μεάεξ 

πιοος ( Ῥεαί. 21. 17) ; οἱ δοσυγαῖα οπιηΐο 4014: π}}}}- 

(68 δυϑὶ δυιὶ δάϊοῖι : δίυϊδοτωμπί εἰδὲ θεεἐπιεπία τπεα, 

δἰ δι ΡΕΥ Ὁπυεξίοηι πιέαπὶ πιϊδογιπί εοτίεπι ( ἰδίά. ν. 19). 

ΔΙ δυίθπι οὐ]αίυπι δοοίυπι δἰ πηοιμογαὶ : 2 αεταπῖ 
ἐπ δεοαηὶ πιδαπὶ [6ἰ, Φἰ ἐπ δἰ πιεα ρμοίαυεγμπί πιὸ ἀξείο 
(εαί. 08. 22). Ργεορδοία ἰρίίυγ Δηΐ6 τοἱ δη)085 }μ6]- 

αἴθ, οσομπἀδημδι οι 6η)., ΟΓυΓΟἷ5 Βοοίοβ, γϑϑιϊπιθηῖο- 

Γυ ἰν δἰ ΟΠ Θλ,, Ὠιΐδϑ88ηι) δογίθπι, οἱ ἰοῆφα ρ᾽υγα 4112 

ΠΙΘΠΊΟΓΔΗϊ : 6416 δηἰπὶ ὨρΟ6586 68ὶ ΟΠηηἷα οἴεογτα, 

π6 Ἰοηζίιβ Θχουγγαΐ ΟΓΔΙΪΟ ; ἰνΐσ υθγὸ 15 οσμη 5 

ΤΆ], πὸ Ομηηΐα ᾿ἰρηογαυαι ῦ Οὐδ Γαι 9η6 ἰᾺ δίϑγθ 
Ροϑβϑϑὶι  Ουν γεγο ποη: αἰχὶς, Τὰ 65. φυὶ νοι υΓῸ8 65 ἶπ 

ἰπίδγησι Ἷ 56 δἰπιρ οἶον, (μὶ υεπίμτες ἐς ἢ ϑεά 

αυοὰ πηϑρὶδ γίβα ἀϊζηιπι 65δοί, ἀϊουηιὶ πος ἰά6ο ἀΐχιοδο 

Φοδηποπι, υἱ ἴῃ ἰμδγοϑ υϑηΐθιιθ ργϑαϊοαγοῖ. Ουϊδυς 

ὁρρογίυπα ἀϊοαίυν : ἔγαίϊγοες, ποίϊ6 μιιετὶ οἴἶθεῖ πιεπίε, 

866 πιηϊ ἴα ραγυμίϊ οδίοίο ( 1. Οον. 14. 20). Νδπὶ ρεα- 
56Πη8 Υἱία Ὀδη6 ἀροηάϊ ἰαπρυ5 651 ; μο05ὶ πιογίθπι υεγῸ 

δάογὶι ἠυάϊείαπι οἱ δι ρριεἰυπι. Νὰπι δἷὲ : 1 ἱπίετπθ 
φιιὶς εοηβιεδίίγ εἰδὶ ( Ῥεαί. ὃ. 6)7 Οιιοπμοάο ἰρίίυν 

οομ γα: 51 ρογι ὩΓοῖβ, οἱ γθοίθβ [ἐγγοὶ οοηΐγει! 
δυιι} 6 Γ σογρὺβ ο)65. Τυῆς δηΐπ) ργίπο ἀρραγαὶϊκ 

σοΓρυδ ἱπηπιογίω]6, χυοά πιουγίΐ8 ἰγγηημ πὶ βοϊνεγεῖ. 

ΑἸϊυφυΐη ναγοὸ ἰά οβίθης :ῖ πιο 5 νι! 6556 βυδαῖδιθ, 

Ποη δυΐεπιὶ ΘΟΓιπὶ Ζυΐ Δη16 δἀνοηίυπι ο)υ5 πιοτίυϊ ἴσο- 

γϑηϊ, δοίυϊα ρϑοῦαια " [υ1556. Ουορά 5] Γ65 ὨΟΠ ἴ18 δ 

Δ θοαὶ, οἱ δἰ οπιθϑ δηί68 τηοῦῖ008 ἃ β6]ιδηηηδ [ἢ 06- 

γανϊ, φιιοπιοάο 41 : Τοίογαδ εις Φτὴ! ἰεγταα ϑοάοπιο- 

τῆι οἱ ἀοπιοτγῆα (ἰμιο. 10. .12}7 Π|υὰ δπΐπι 608 

ρΡυπίαπάο8 6586 ἀδοίεγαι,, Γοπιϊβδἰι5 αυϊάδπι, 5οά γῬα- 
πἰοπάοβ ἰάπιθη. Εἰ πιϑὶ ἷς δχίγοπιβ ἀοθογὶ πὶ ρα- 

"8 : αἰϊδθὴ πο ἰος ἰΠἰο6 ἰἰυογα ι. δ᾽ δυιοῖ ἰπο5 

Ἅ λυγοῖ., εδοἰμέα ΦΟΥ̓ΡΟΤα. 
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γμάτων αὐτοὺς ἀφίησι μανθάνειν. Λέγει γὰρ, ὅτι προσ- 
ελθόντων αὑτῷ τούτων, τότε ἐθεράπευσε [409] πολλούς. 
Καίτοι ποία ἀχολουθία ἦν, ἐρωτηθέντα, Σὺ εἶ “᾽ ; πρὸς μὲν 
τοῦτο μηδὲν εἰπεῖν, θεραπεῦσαι δὲ εὐθέως τοὺς χαχῶς 
ἔχοντας, εἰ μὴ τοῦτο ἐδούλετο χατασχενάσαι, ὅπερ εἷ- 
πον ἐγώ ; Καὶ γὰρ τὴν ἀπὸ τῶν πραγμάτων μαρτυρίαν 
πιστοτέραν καὶ μᾶλλον ἀνύποπτον εἶναι ἐνόμιζον Ἶ5 τῆς 
ἀπὸ τῶν ῥημάτων. Εἰδὼς τοίνυν, ἅτε Θεὸς ὧν, τὴν διά- 
νοιαν μεθ᾽ ἧς αὐτοὺς ἔπεμψεν ὁ Ἰωάννης, εὐθέως ἐθε- 
ῥάπευσε τυφλοὺς, χωλοὺς, χαὶ ἑτέρους πολλοὺς, οὐχ 
ἐχεῖνον διδάσχων, ( κῶς γὰρ τὸν πεπεισμένον ;) ἀλλὰ 
τούτους τοὺς ἀμφιδάλλοντας" χαὶ θεραπεύσας φησί " 
Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀχούετε καὶ 
βιλέπετε" Τυφ.1λοὶ ἀναδλέπουσι, καὶ χω.ϊοὶ περιπα- 
τοῦσι, καὶ 1: λεπροὶ καθαρίζογται, καὶ κωφοὶ 
ἀχούουσι, καὶ γεχροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ δὺαγ- 
γειλίζονται " καὶ προσέθηχε" Καὶ μαχάριος ὃς ἐὰν 
μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί" δεικνὺς ὅτι χαὶ τὰ ἀπόῤ- 
ῥητα αὐτῶν οἶδεν. Εἰ μὲν 15 γὰρ εἶπεν, ὅτι Ἐγώ εἰμι, 
χαὶ πρυσέστη ἄν, ὅπερ ἔφθην εἰπὼν, τοῦτο αὐτοῖς, 
καὶ ἐνενόησαν ἂν, εἰ χαὶ μὴ εἶπον, ὅπερ Ἰουδαῖοι πρὸς 
αὐτὸν ἔλεγον" Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς. Διὰ τοῦτο 
αὐτὸς μὲν οὐ λέγει τοῦτο, ἀπὸ δὲ τῶν θαυμάτων ἀφίη- 
σιν αὐτοὺς πάντα μαθεῖν, ἀνύποπτον τὴν διδασχαλίαν 
ποιούμενος χαὶ σαφεστέραν. Διὰ τοῦτο χαὶ τὸν ἔλεγχον 
αὐτῶν λανθανόντως ἐπήγαγεν. Ἐπειδὴ γὰρ ἐσχανδαλί- 
ζοντο ἐν αὐτῷ, τὸ πάθος αὐτῶν ἀναχηρύξας, χαὶ τῷ 
συνειδότι αὐτῶν μόνῳ τοῦτο χαταλιπὼν, καὶ οὐδένα 
μάρτυρα τῇς χαχηγορίας 73 ταύτης ποιησάμενος,, ἀλλ' 
ἣὮ μόνους ἐχείνους τοὺς ταῦτα ἐπισταμένους, μειζόνως 
αὐτοὺς καὶ ταύτῃ ἐπεσπάσατο, εἰπών" Μωκάριος ὃς 
δὰν μὴ σκανδα.ισθῇ ἐν ἐμοί. Καὶ γὰρ αὐτοὺς 
αἰνιττόμενος ταῦτα ἔλεγεν. ἵνα δὲ μὴ τὰ παρ᾽ ἡμῶν 
εἰρημένα μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὰ παρ᾽ ἑτέρων λεγό- 
μενα θέντες εἰς μέσον, σαφεστέραν ὑμῖν ἐχ τῆ; παρᾶ- 
θέσεως τῶν λεγομένων ποιήσωμεν τὴν ἀλήθειαν, ἀναγ- 
καῖον κἀχεῖνα εἰπεῖν. Τί οὖν φασί τινες; Ὅτι οὐχ αὕτη 
ἐστὶν ἡ αἰτία ἡ παρ᾽ ἡμῶν εἰρημένη, ἀλλ᾽ ἡγνόει ὁ 
Ἰωάννης, ἢγνόει δὲ οὐ τὸ πᾶν" ἀλλ᾽ ὅτι μὲν αὐτὸς ἣν 
ὁ Χριστὸς, ἤδει, εἰ δὲ χαὶ ὑπὲρ ἀνθρώπων ἔμελλε τε- 
λευτᾶν, οὐχ δει" διὰ τοῦτο εἶπε, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ; 
τουτέστιν, ὁ εἰς τὸν ἄδην μέλλων καταδαίνειν. ᾿Αλλ’ 
οὐχ ἂν ἔχοι τοῦτο λόγον" ὁ γὰρ Ἰωάννης οὐδὲ τοῦτο 
ἡγνόει. Τοῦτο γοῦν χαὶ πρὸ τῶν ἄλλων ἐχήρυσσε, χαὶ 
“πρῶτον τοῦτο ἐμαρτύρησεν 1", Ἴδε γὰρ, φησὶν, ὁ ᾿Αμγνὸς 
τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίων τοῦ κόσμου. ᾿Αμνὸν 
δὲ ἐχάλεσε, τὸν σταυρὸν ἀναχηρύττων " χαὶ τῷ εἰπεῖν 
δὲ, αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, τὸ αὐτὸ τοῦτο 
ἐδήλωσεν. Οὐ γὰρ ἑτέρως, ἀλλ᾽ ἣ διὰ τοῦ σταυροῦ τοῦτο 
εἰργάσατο᾽ ὃ χαὶ Παῦλος ἔλεγε " Καὶ τὸ χειρόγραφον, 
ὅ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρχεν 5 ἐκ μέσου, 
σροσηώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ. Καὶ τὸ λέγειν δὲ, ὅτι 
"δν πνεύματι βαπτίσει ὑμᾶς, τὰ μετὰ τὴν ἀνάστασιν 
προφητεύσαντος 15 ἦν. ᾿Αλλ᾽ ὅτι μὲν ἀναστήσεται, [410] 
φησὶν, ἥδει, χαὶ δώσει Πνεῦμα ἅγιον᾽ ὅτι δὲ χαὶ 77 σταυ- 
ρωθήσεται, οὐκ ἤδει. Πῶς οὖν ἔμελλεν ἀνίστασθαι ὁ μὴ 
«παθὼν, μηδὲ σταυρωθείς ; πῶς δὲ μείξων προφήτου οὗ- 
φος, ὁ μηδὲ τὰ τῶν προφητῶν ἐπιστάμενος:. 

Υ΄. Ὅτι γὰρ δ μείζων προφῆτον ἦν, χαὶ αὐτὸς ὁ Χρι- 
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στὸς ἐμαρτύρησεν " ὅτι δὲ οἱ προφῆται τὸ πάθος ἔδεσαν, 
παντί που δῆλόν ἐστι. Καὶ γὰρ Ἡσαῖα: φησίν’ Ὡς πρό- 
ὄατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀμγὸς ἐναντίον τοῦ 
κεδίροντος ᾽᾽ αὑτὸν ἄφωγος. Καὶ πρὸ τῆς μαρτυρίας δὲ 
ταύτης φησίν" ἼἜσταωι ἡ ῥίζα τοῦ Ἱεσσαὶ, καὶ ὁ ἀν- 
ἱστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ᾽ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 
Εἶτα τὸ πάθος λέγων καὶ τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ δόξαν ἐπήγαγε" 
Καὶ ἔσται ἡ ἀνάπαυσις αὑτοῦ τιμή. Οὐ μόνον δὲ ὅτι 
σταυρωθήσεται προῦλεγεν οὗτος, ἀλλὰ καὶ μετὰ τίνων" 
Καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη, φησί. Καὶ οὐδὲ 
τοῦτο μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδὲ ἀπολογήσεται" Οὗτος γὰρ, 
φησὶν, οὐχ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ" καὶ ὅτι ἀδίχως 
χαταχριθήσεται" ᾽ν τῇ ταπεινώσει γὰρ 8 αὑτοῦ, 
φησὶν, ἡ χρίσις αὐτοῦ ἤρθη. Καὶ πρὸ τούτου δὲ "5 ὁ 
Δαυῖδ χαὶ τοῦτο λέγει, καὶ τὸ διχαστήριον ὑπογράφει. 
Ἵνα τί γὰρ, φησὶν, ἐφρύαξαν ἔθγη, καὶ 1αοὶ ἐμε.16- 
τησαν κεγά; Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ 
οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, κατὰ τοῦ Κυ- 
ρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. ᾿Αλλαχοῦ δὲ χαὶ 
τὸν τύπον δ᾽ λέγει τοῦ σταυροῦ, οὕτω λέγων “Ὡρυξαν 
χεῖράς μου καὶ πόδας μου᾽ καὶ τὰ παρὰ τῶν στρατιω- 
τῶν τολμηθέντα προστίθησι μετὰ πάσης ἀχριδείας " 
Διεμερίσαγτο γὰρ, φησὶ, τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, 
καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μον ἔδαιλον κλῆρον. Καὶ 33 
ἀλλαχοῦ δὲ ὅτι χαὶ ὄξος προσήνεγχαν αὐτῷ λέγει" 
“Ἔδωχαν γὰρ, φησὶν, εἰς τὸ βρῶμά μου χοιϊὴν, καὶ 
εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν μὲ ὅξος. Εἶτα οἱ μὲν προ- 
φῆται πρὸ τοσούτων ἑτῶν χαὶ τὸ δικαστήριον, χαὶ τὴν 
χαταδίχην, χαὶ τοὺς συσταυρωθέντας δ) μετ᾽ αὐτοῦ λέ- 
γουσι, χαὶ τῶν ἱματίων τὴν διανομὴν, χαὶ τὸν ἐπ᾽ αὐ- 
τῶν χλῆρον, καὶ πολλῷ πλείονα ἕτερα " οὐδὲ γὰρ πάντα 
ἀναγχαῖον παρατιθέναι "᾽ νῦν, ὥστε μὴ μαχρὸν ποιῆσαι 
τὸν λόγον " οὗτος δὲ ὁ μείξων ἐχείνων ἁπάντων, ἅπαντα 
ταῦτα ἡγνόει; Καὶ πῶς ἂν ἔχοι λόγον : Τίνος δὲ ἕνεχεν 
οὐχ ἔλεγε, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν ἄδην; ἀλλ᾽ ἀπλῶς, 

. Ὁ ἐρχόμενος; Καίτοι πολλῷ δ6 χαταγελαστότερον τού- 
του ἐχεῖνο ἂν εἴη " φασὶ γάρ 57" Διὰ τοῦτο ταῦτα ἔλεγεν, 
ἵνα χἀχεῖ ἀπελθὼν χηρύξῃ. Πρὸς οὗς εὔκαιρον εἰπεῖν" 
᾿Αδειλροὶ, μὴ παιδία γίγεσθε ταῖς φρεσὶν, ἀλλὰ τῇ 
κακίᾳ γηπιάζετε. Ὃ μὲν γὰρ παρὼν βίος πολιτείας 
ἐστὶ καιρύς " μετὰ δὲ τελευτὴν 55 χρίσις χαὶ χόλασις. 
Ἐν γὰρ τῷ ἄδῃ, φησὶ, τίς ἐξομο.ογήσεταί σοι; Πῶς 
οὖν συνετρίδησαν πύλαι χαλχαΐ, χαὶ μοχλοὶ σιδηροῖ συν- 
εθλάσθησαν; Διὰ τοῦ σώματος δ᾽ τοῦ αὐτοῦ. Τότε γὰρ 
πρῶτον ἐδείχθη σῶμα ἀθάνατον, χαὶ διαλύον τοῦ θανά- 
του τὴν τυραννίδα. Ἄλλως δὲ τοῦτο τοῦ θανάτου δεί- 
χνυσι τὴν ἰσχὺν ἀνῃρημένην, οὐ τῶν πρὸ τῆς παρουσίας 
αὐτοῦ τετελευτηχότων τὰ ἁμαρτήματα λελυμένα. Εἰ δὲ 
μὴ τοῦτο", ἀλλὰ καὶ τοὺς ἔμπροσθεν ἅπαντας ἀπήλλαξε 
γεέννης, πῶς [411] φησιν, ᾿Αγεχτότερον ἔσται γῇ Σο- 
δόμων καὶ Γομόῤῥων""; Τοῦτο γὰρ ὡς χαὶ ἐχείνων 
κολασθησομένων εἴρηται, ἡμερώτερον μὲν, χολασθησο- 
μένων δ᾽ οὖν ὅμως. Καέτοιγε χαὶ δίχην ἐνταῦθα ἔδοσαν 
τὴν ἐσχάτην᾽ ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲ τοῦτο αὐτοὺς ἐξαιρήσεται. 
Εἰ δὲ τούτους, πολλῷ μᾶλλον τοὺς μηδὲν πεπονθότας. Τί 
οὖν; ἠδιχήθησαν, φησὶν, οἱ πρὸ τῆς παρουσίας αὐτοῦ ; 
Οὐδαμῶς “ ἐνῆν γὰρ χαὶ μὴ ὁμολογήσαντας τὸν Χριστὸν 
τότε σωθῆναι. Οὐ γὰρ τοῦτο ἀπῃτεῖτο παρ᾽ αὐτῶν, ἀλλὰ 
τὸ μὴ εἰδωλολατρεῖν, χαὶ τὸ τὸν ἀληθινὸν Θεὸν εἰδέναι. 

4 εἰ σὺ εἴ Εἠὰ. 79 ἐνόμιζον] 516 οοἀά. ογοάο, {πὶ (Ὠν βῖι1.5, πὶ Βαρι518. ἐνόμιζε Εἀά. ἐγίνωσχε Ευμἢ. οἱ 
«αἀ οδιηρίη γοίογί. ομπὶ πόθιο ἰσιοτεῖ ΟΟ. 71! χαί οη. Α. 3). 4 Μοβᾳᾳ. χαί λεπ. χαθ. οπι. Ε΄. χαΐ ἃπ|6 νεχροΐ ΟΠ. 
Α. . ὅ Μοβηᾳ. Ἷ1" μέν ἀδοβὲ ἰη Εα. 75 χατηγορίας ἢ, 5 ογρᾶ χαὶ πρῶτον τ. ἐμ. ποη ἰΔοΐ Εἰ, πες 6655 
νἰθσηιην ἰΓΡΡ. 5 ἦρεν ΕάἀΨἁ 76. προφητεύοντος Εἀὰ. 7 καί οἴῃ. Ἶθ γάρ] μὲν γάρ δ. "75" χείραντος 
(. ΕΒ. Μοχ τη] Καὶ ἔσται Εἰὰ. 59 γάρ οιη. Α. 6. ἢ. Ε. 5 δέ] δά. αὐτοῦ Εἀἀά. 58" τύπον] δ]. αὐτόν Εδι. 
Μοχ. νυν. οὕτω λέγων. 48 νυΐφο ἀδδυη!, 6 οοιἰὰ. οἱ 66. τοσαρὶ. 55 Καί οπι. Ε΄, ᾿Αλλαχοῦ δὲ καὶ ὅτι ὅξος Εσά. 
κ᾽ σταυρωθέντας "Ὁ. Ε΄. 5 παραθεῖναι Εἀά. 55 Καίτοι πολλῷ] ᾿Αλλὰ χαὶ τὸ πολλῷ Βαά(. βοεῖ ἐρχόμενος ἰῃ πιυ 15 
εοοὐ(. ἐχϑίαι δἀάϊιδιμοηιπη), 'ηιιοιὐ δοηνυν. Τὸ δὲ χατ᾽ αὐτοὺς τοῦτο αὑτὸν ἐρωτᾷν, τί τὸ ὄφελος τῆς τοιαὐτῆς 
Ὑνώσεως ; ̓Αλλ᾽ ἀκούσωμεν οἷα λέγουσιν" ἀναγχαῖον γὰρ χἀκχεῖνο εἰπεῖν, χαίτοι πολλῷ, κ. τ. ἑ. ἤλθεπί 6 τνΕ|8 ἡ. 
ὧς. Ε- (»οὐ ἀλλά Διιι6 ἀχούσωμεν οιν. Δ.) ΤΠ  ῬΓΟΙ68 ργόγβιβ ἰβπόγᾶμι. 57 γάρ] αὐ. ὅτι Ε. 5 τὴν τελευτὴν Βἀὰ. 
89 στόματος Ἐς "9 τοῦτο] Δι. φησίν «Α. Ε΄, δΔαἀ. φασίν ). "' Γομόῤῥας Ο Ε΄. 
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Κύριος γὰρ, φησὶν, ὁ Θεός σου, Κύριος εἷς ἐστι. Διὰ 
τοῦτο χαὶ οἱ Μαχχαδαῖοι ἐθαυμάζοντο, ὅτι ὑπὲρ τῆς 
τοῦ νόμου φυλαχῆς ἔπαθον ἅπερ ἔπαθον, καὶ οἱ παῖδες 
οἱ τρεῖς, καὶ ἕτεροι δὲ πολλοὶ παρὰ Ἰουδαίοις, βίον 
ἄριστον ἐπιδειξάμενοι, χαὶ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως ταύ- 
τῆς διατηρήσαντες, οὐδὲν ἀπητήθησαν τλέον. Τότε μὲν 

γὰρ Ἦρχει εἰς σωτηρίαν, χαθάπερ ἔφθην εἰπὼν, τὸ τὸν 
Θεὸν εἰδέναι μόνον" νυνὶ δὲ οὐχέτι, ἀλλὰ δεῖ καὶ τῆς τοῦ 
Χριστοῦ γνώσεως. Διὰ τοῦτο "" ἔλεγεν" Εἰ μὴ ἤι1θον 
καὶ ἐλάλησα αὑτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον" γῦν δὲ 

πρόφασιν οὖχ ἔχουσε περὶ τῆς ἁμαρτίας ωὑτῶν.. 
Οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς πολιτείας. Τότε μὲν ὁ φόνος ἀπώλλυε "5 
πὸν ἐργασάμενον, νῦν δὲ χαὶ τὸ ὀργίζεσθαι. Καὶ τότε 

μὲν τὸ μοιχεύειν χαὶ μίγνυσθαι ἀλλοτρίᾳ γυναικὶ χόλα- 
σιν ἔφερε" νῦν δὲ χαὶ τὸ ἀχολάστοις ἰδεῖν ὀφθαλμοῖς. 
Ὥσπερ γὰρ ἣ γνῶσις, οὕτω καὶ ἡ πολιτεία ἐπιτέταται 
νῦν. Ὥστε οὐδὲν ἔδει προδρόμου ἐχεῖ, “Αλλως δὲ, εἰ" 
μέλλοιεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν οἱ ἄπιστοι πιστεύοντες σώ- 
ζεσθαι, οὐδεὶς ἀπολεῖταί ποτε. Πάντες γὰρ μεταγνώ- 

σονται τότε χαὶ προσχυνήσουσι. Καὶ ὅτι τοῦτό ἐστιν 

ἁληθὲς, ἄχουσον Παύλον λέγοντος, ὅτι Πᾶσα γιιῶσσα 
ἐξομοιλογήσεται, καὶ πᾶν γόγυ κάμψει ἐπουρανίων 
καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων" χαὶ, ὅτι Εσχατος 
ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ὄφελος τῆς 

ὑποταγῆς ἐχείνης" οὐ γὰρ προαιρέσεώς ἔστιν εὐγνώ- 
μόνος, ἀλλὰ τῆς τῶν πραγμάτων, ὡς ἂν εἴποι τις, λοι- 

πὸν ἀνάγχης. 
δ. Μὴ δὴ τοιαῦτα λοιπὸν δ᾽ εἰσάγωμεν δόγματα 

γραώδη, χαὶ μύθους Ἰουδαϊχούς. “Αχουσον γοῦν τί περὶ 
«οὐτων ὁ Παῦλός φησιν " “Ὅσοι γὰρ ἀγόμως ἥμαρτον, 
ἀγόμως καὶ ἀποιιοῦνται" περὶ τῶν ἐν τῷ πρὸ τοῦ 
νόμον χρόνῳ διαλεγόμενος " Καὶ ὅσοι ἐν γόμῳ ἥμαρ- 
τον, διὰ νόμου χριθήσογνται" περὶ τῶν μετὰ Μωῦσέα 
πάντων λέγων καὶ, Ὅτε ἀποκαιύπτεται ὀργὴ θεοῦ 

ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέδειαν' καὶ ἀδιχίαν ἂν- 
θρώπων᾽" χαὶ, θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ θλίψις καὶ στενο- 
χωρίᾳ ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργᾳζο»- 
μένου τὸ χαχὸν, ᾿Ιουδαίου τε πρῶτον καὶ "“Ε.11ηναος. 
Καίτοι μυρία ἔπαθον ἐνταῦθα 5» “Ελληνες χαχά" καὶ 
τοῦτο χαὶ αἱ τῶν ἔξωθεν ἱστορίαι δηλοῦσι, καὶ αἱ Γρα- 
φαὶ αἱ παρ᾽ ἡμῖν. Τίς γὰρ ἂν διηγήσαιτο "5 τὰς [42] 
τῶν Βαδυλωνίων τραγῳδίας, ἢ τὰς τῶν Αἰγυπτίων ; 
Ὅτι ὃὲ καὶ οἱ τὸν Χριστὸν οὐχ ἐγνωχότες πρὸ τῆς ἐν- 
σάρχου παρουσίας, εἰδωλολατρείας δὲ ἀποστάντες, χαὶ 

τὸν Θεὸν προσχυνήσαντες μόνον, χαὶ πολιτείαν ἀρίστην 
ἐπιδειξάμενοι, ἀπάντων ἀπολαύσονται τῶν ἀγαθῶν, 
ἄχουσον τί φησιν Δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνῃ παντὶ 
τῷ ἐργαζομένῳ κὸ ἀγαθὸν, ᾿Ιουδαίῳ τα πρῶτον καὶ 
Ἕλληνι. Ὁρᾷς ὅτι "" ἀγαθῶν ἁἀμοιδαὶ πολλαὶ τούτοις 
εἰσὶ, χαὶ χολάσεις χαὶ τιμωρίαι πάλιν τοῖς τὰ ἐναντία 

πεποιηχόσι ; Ποῦ "ὃ τοίνυν εἰσὶν οἱ τῇ γεξννῃ διαπεστοῦν- 
τες ; Εἰ γὰρ οἱ πρὸ τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, οἱ μηδὲ 
ὄνομα γεέννης ἀχούσαντες, μηδὲ ἀναστάσεως, χαὶ 59 
ἐνταῦθα χολασθέντες, χἀχεῖ δώσουσι δίκην" πόσῳ μᾶλλον 
ἡμεῖς οἱ τοσούτοις τραφέντες ' λόγοις φιλοσοφίας : Καὶ 
πῶς εὔλογον", φησὶ, τοὺς μηδὲν περὶ γεέννης ἀχούσαντας, 

᾿: Καὶ διὰ τοῦτο Α. Ὁ. Ε΄. Διὰ τοῦτο καί Β΄η(, 
Βεη. θεϊηάς δά. μόνον Α. (Ὁ. Ε΄. 
ἔπ. ὅν. Βδη. ἐπ ἤἡαο τέία 6. 35 διη 
γης. Α. 5" χαί] οἵ καί ἢ. Ε΄. οἱ καί Εθὰ. 

κάλιν Ὦ. χἀχεῖνοι οη). Α (. Ε΄. . Ρ. σφόδρα Ὁ. Ε. 
οἱ ρον. ἢ. ΣΕ ῸΣ 

5. ΖΟΑΝΝΙ͂Β ΟΠ ΥΒΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΠΠΕΡ, ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡ. 41} 

εἰς γέενναν ἐμπεσεῖν; Ἑροῦσι γὰρ, ὅτι Εἰ ἢπείλν, σας γέεν- 
ναν, μᾶλλον ἂν ἐφοδήθημεν καὶ ἐσωφρονήσαμεν. Πάνν γε, 
(οὐ γάρ" ;) ὡς ἡμεῖς βιοῦμεν νῦν, καθ᾽ ἐχάστην ἡμέραν 
ἀχούοντες τοὺς περὶ γεέννης λόγους, χαὶ οὐδὲ ὅλως" πρὸΣ 
ἐχοντες. Χωρὶς δὲ τούτων χἀχεῖνο ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι ὁ ταῖς 
παρὰ πόδας μὴ χατεχόμενος τιμωρίαις, πολλῷ μάλλον 
ἐχείναις οὐ χατασχεθήσεται. Τοὺς γὰρ ἀλογωτέρους χαὶ 
παχύτερον διαχειμένους τὰ ἐν χερσὶ μᾶλλον καὶ εὐθέως 
συμθησόμενα εἴωθε φυφρονίζειν, ἣ τὰ μαχροῖς ὕστερον 
ἐχδησόμενα χρόνοις. ᾿Αλλ᾽ ἡμῖν, φησὶ, μείζων ἐπεχρε- 
μάσθη ὁ φόδος, χαὶ τοῦτο ἢ ἐχεῖνοι ἡδίχηνται. Οὐδαμῶς. 
Πρῶτον μὲν γὰρ οὐ τὰ αὐτὰ πρόκειται ὁ σχάμματα 
ἡμῖν χἀχείνοις, ἀλλὰ πολλῷ μείζονα ἡμῖν. Τοὺς δὲ 
μείζονας ἀνλδεξαμένους πόνους, μείζονος ἔδει ἦἾ βον θείας 

ἀπολαῦσαι. Βοήθεια δὲ οὐ μικρὰ, τὸ αὐξηϑῆναι τὸν 
φόθον. Εἰ δὲ πλεονεχτρῦμεν αὐτῶν τῷ τὰ μέλλοντα 
εἰδέναι, πλεονεχτοῦσιν ἡμῶν χἀχεῖνοι ἢ τῷ παραυτίχα 
σφοδρὰς ἐπιφέρεαθαι τὰς τιμωρίας αὐτοῖς, 

᾿Αλλ᾽ ἕτερόν τι καὶ πρὸς ταῦτα λέγουσιν οἱ πρλλοί, 
Ποῦ γὰρ τὸ δίχαιον, φησὶ, «οὔ Θεοῦ, ὅταν τις ἐνταῦθα 

ἁμαρτὼν, καὶ ἐνταῦθα χἀκεῖ κολάζηται : Βούλεσθε οὖν 

ὑμᾶς ἀναμνέσω τῶν ὑμετέρων λόγων, ἵνα μηκέτι χό- 
ποὺς ἡμῖν παρέχητε, ἀλλ᾽ οἴχοθεν φέρητε τὴν αὖσιν; 
Ἐγὼ πολλῶν ἤχουσα ἀνθρώπων ἡμετέρων, εἴ ποτε μά- 
θοιεν ἀνδροφόνον ἀποτμηθέντα ἐν διχαστηρίῳ,, δυσχε- 

ραινόντων χαὶ ταῦτα λεγόντων τὰ ῥήματα" Τριάχοντε 
φόνους ὁ μιαρὸς οὗτος χαὶ ἐναγὴς τολμήσας, ἢ χαὶ πολλῷ 
πλείους, ἕνα μόνον αὐτὸς ὑπέμεινε θάνατον " χαὶ φτοῦ τὸ 
δίχαιον; Ὥστε ὑμεῖς αὐτοὶ ὁμολογεῖτε, ὅτι οὐκ ἀρχεῖ 
θάνατος εἷς εἰς τιμωρίαν. Πῶς οὖν τὰ ἐναντία ψτ,φέξεσξε 

νῦν ; Ὅτι οὐχ ἑτέροις, ἀλλ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς διχάξετε. ἴο- 
σοῦτον ἣ φιλαυτία γίνεται χώλυμα εἰς τὸ μὴ ̓  συνορᾶν 
τὸ δίχαιον. Διὰ τοῦτο ὅταν μὲν ἑτέροις χρίνωμεν, 
μετὰ ἀχριθείας ἅπαντα [415] ἐξετάζομεν - ὅταν ἃ 
ἡμῖν αὐτοῖς διχάζωμεν, ἐσχοτώμεθα - ὡς ἐὰν χεὶ 
ἐφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν ταῦτα ἐξετάζωμεν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ 
τῶν ἄλλων, ἀδέχαστον τὴν ψῆφον οἴσομεν. Ἔστι τὰ 
χαὶ ἡμῖν ἁμαρτήματα, οὐ δύο καὶ τριῶν, ἀλλὰ μυρίων 
θανάτων ἄξια. Καὶ ἵνα τὰ ἄλλα παρῶ, ἀναμνήσωμεν 
ἑαυτοὺς ὅσοι τῶν μυστηρίων μετέχομεν 35 ἀναξίεος “ οἱ 
δὲ τοιοῦτοι ἔνοχοί εἶσι τοῦ σώματος χαὶ τοῦ αἵματος 
τοῦ Χριστοῦ. "Ὥστε ὅταν τὸν ἀνδροφόνον λέγης, καὶ 
σεαυτὸν λογίζου. ᾿Εχεῖνος μὲν γὰρ ἄνθρωπον ἐφόνευε, 
σὺ δὲ τῆς σφαγῆς ὑπεύθυνος εἶ τοῦ Δεσπότου " κἀχεῖνος 
μὲν, οὐ μετασχὼν μυστηρίων ἡμεῖς δὲ, τραπέξης ἀπο- 
λαύοντες ἱερᾶς. Τί δὲ οἱ τοὺς ἀδελφοὺς δάχνοντες χλὶ 

κατεσθίοντες, χαὶ πολὺν ἀφιέντες " τὸν ἰόν : τί δὲ ὁ τὴν 

τροφὴν τῶν πενήτων ἀφαιρούμενος ; Εἰ γὰρ ὁ μὴ μετε- 

διδοὺς τοιοῦτός ἐστι, 12 [ πολλῷ μᾶλλον ὁ τὰ ἀλλότριε 
λαμδάνων.] Πόσων λῃστῶν οἱ πλεονέχται χεέρους εἰσί : 
πόσων ἀνδροφόνων οἱ ἅρπαγες ; πόσων τυμδωρύχων; 

᾿ πόσοι δὲ μετὰ τὸ ἀποδῦσαι καὶ αἱμάτων εἰσὶν ἐπιϑυ- 
μηται δ. “Λπαγε’ μὴ γένοιτο, φησί. Νὺν λέγεις, ΜῊ 
γένοιτο" ὅταν ἐχθρὸν ἔχῃς, τότε εἰπὲ, Μὴ γένοιτο, καὶ 
μέψνησο τῶν εἰρημένων, χαὶ βίον ἐπιδεΐίχνυσο πολλὲς 
γέμοντα ἀχριθείας, ἵνα μὴ χαὶ ἡμᾶς τὰ Σοδόμων μεῖν:, 

99. ἀπόλλυ Ε. ἀπόλλυσι Ὁ. Ε΄. ἀπολλύων Μον. ἀπολλύων ἣν 5.τ. 
8). λοιπόν οπῃ. (:. Ε΄. "ὁ ἕπαθον ἐνταῦθα] δἷο σοἀά. ἐντεῦθεν ἔπ. Μοτ. τἰτε 

σηται Α. Ὁ. διηγήσεται Ε΄. 57 ὅτι] διά. χαί Εἰ. 5 ΗΘΙΚΟΝ. Περὶ 
αἱ ἢ). ᾿ ἐγτραφέντες Ο. συντρᾳφέν:ες ΒαΔ. 

γαάρ:] Υιρο Ἰερυμ δίτις ἀἰδιϊποιίοι οὐ γὰρ ὡς ἡμεῖς. ΟἿ νὰν. Ἰοεϊ. δὰ ῥ. 281 Α. 
" τούτῳ Α. (ὐ. ιἱὶ σοη]οοοΓγαὶ ϑλν. ἢ. ἢ. οὐχ ἠδίχηνται ἰηϊετγοσᾳυάο Βα. 

) 9 μή οπι. ( Ε΄, ΚΕ, 
εν θᾺ ἰπείνβα ἤθοη ἰομβυπίυν ἴῃ Δ. Ὁ. Εν πος ἰπ 5.18 ἱπνθπογαη! ᾿πίογρρ. ἘαΙΠΟΓ65 ὩΪΜ}Π πιϑα πί. 

3 εὔλογον] ἔχοι λόγον Ε. 5 ὦ 
, 5 ὅλως] 5ὶς Υογ55. οὕτως Ἀ. 

πρόχεινται 4. δεῖ Εἀά. 5 χἀχεῖἶνο:; 
19 μετέχωμεν ἢ. 1! ἀφέντες Α. Ε. 

᾿μἴνὰ γϑῦθὰ καὶ φοδερώτερον οτῃ. ἰΐάριη. "2 ἐπιθυμοῦντες Βα. 
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σὰ δγαδῖ, τθαἱο πλΐηη5 605 αὐὶ Πἰ}}}} 1} μα βδϑὶ 50}}. 

νὰ ἀγχο, ἱμφιία!, ἰμ)υδίθθ φῆ οὐπὶ [15 αυΐὶ 

ληία Δἀνομίμπ 6108 τίχογιμι } Νεηιλαιλιη : ροίοΓληί" 

δεΐην πος ΟΝεϊδίυπι οοηίοϑϑὶ 8] υΐδπὶ οοηϑοηυϊ. Νοη 

δια πος ἃ }}}18 οχι αυαίαν, 564 πὸ ἰάοϊα οοίδθγθηΐϊ, 

οἱ υὧἱ νογη λυ πι μοϑϑθηῖ. δοπιΐμμι8 οπὶπι, ἰπηυ]ΐ, 

οι τις, δοπιΐπιις τπιι8 ὁεἰ ( ει. 6. 4). Ἰάδοαι6 
ΜαἼσαυιὶ δἀπιὶγαιοηὶ Πϑγυμϊ, αυΐᾶ ῥγοῸ [6618 ΟὔΒ6Ρ- 

γαϊοια ραβδὶ δηϊ, 86 ἰγ68. ριιδῦὶ, πν ἰχυς 41} ἀρηά 
}ιά:605,, ηπ|ἱ νἱίλπι οριΐπι6 σα ββογυηὶ, οἱ ᾿νυ}ι}5 εὐθηϊ- 

ιἰοι δ πιυάυπι βογύδῦιηῖ, πἰ8}}} 4]1υἀὰ οὐδαγναγα (65 

υυσογυμῖ. Τυης οηΐη δὰ βοϊυίοην βυΠιοίοθαὶ, υἱ αἰχὶ, 

θαυπ ἰδλυ πὶ σΟΖΠΟΒΟΘΓΘ; ΠΩ ΥΟΓῸ ἰά δ58118. π0} 

6δὶ, 866 (είβϑίυπι πο856 οροτγίοϊ. ἰἀείγοο ἀϊσαυαὶ : δὲ 
πο πυεπίδεοηι οἱ ἰοηιμίμδ [μίδδεπὶ εἰς, ρεσσαίμηι ΠΟΠ 

ωϑογοι ; παης αἀπίοπι ὀχομδαίίϊοπεπι ποὴ Παϑόηὶ 46 

ρεζοαῖο 80 (Ζοαπ. 15, 232). δὶς οἱ ἀδ Υἱῖδ ἰδ} 1010 

Ρυϊμάυιῃ. Τυης οα468 ποι οἰ ἀᾶπὶ μογάα αὶ, πιπὸ 
γ6] ἰγαϑοὶ νοι πὶ 6581. Τυηο προ αγ! οἱ οὐ Δ]]6 ἃ 
νυ] 6 γο ΘΟ ἰδοοσὶ δι ρροἰυηι δἰεγαθαι ; ἤυπο δὺ- 

το ἰπιρυάΐς!5. οο}}5 ΓΟϑρίοογα, ἰάθη ἁἤἴθγι. διοαυϊ 

εὐφυ εῖο,, δὶς οἱ νὰ ὐπὸ δυϑ μοῦ γοψαϊγί μι. Π|8- 
ᾳυὰ πη! Ρεοάγομιο ὑριι8 6Γαὶ. ΑἸΪοχυΐῃ, 8ὶ ᾿Ϊ φυὶΐ ροϑὶ 

πιογίδηι] ογούσαί, 84] 016 πῈ] σοΟηδοαυυνὶ δι, Πα 5 

υἀπηφυλιὴ ΡΟ 1. Ομηπ65 Θηΐηὶ ἴθ πς ρορηἰ δηιιη ἀρουί, 

οἱ ΟἸιεἰβϑίυπι ϑἀογαῦυπι. Οιοά αυΐθπηὶ {Πα 51 νει, 

δυὰὶ βαυϊαπ) ἀϊέδιίοπι : Οπεπὶς ἰπθια σοη βιοδίίαν,, οἱ 

οὐπθ φόπὶι βεείοιιγ οὐἰεδίϊιηι,, (ἐγτ ἐδιτῖ μὴ Εἰ ἱη[61}}10- 

τῆι ( ΡΝ ρΡ. 9. 11}: οἱ, {{π’|νὰ ἐπίπιῖσα ἀεδίτ μοί 
᾿νοῦ (1. ον. 15. 20). Βοὰ πυ}11} ε1ΠΠΠ|6τἢ Οχ Ἰὰς 
8:1] ΘΟ. 0}6 ΘΟ 86 η] ΠΟ ΠΣ; ΠῸη 6ι}}Π| ΟΣ "ῸηΔ Υὐ]1- 

ἰ16 ργοβοίβοιυγ, δε ὁχ ἰρ8δα γόγυϊ, υἱ [6 ἀϊόδη), 

πδορϑαλίδιθ, 

ἃ. Νὰ ||, φυξδ80, ἱπάπυολιυϑ πὶ ἀορπιαία,, οἱ 

δυιϊἱςα9. [υι]Δ5. Αυάϊ οἷ φὰϊὰ ἀ6 ἢΙ5 ἀΐοαι ἢδυ- 

'0.5 : Θμίσιηιημα φπὶηι δὶ ἰθ06 Ρεοσατιμι, 816 ἰερὲ 

ρεγίϑαπι ; Ἰοη ἢ ἀ6 [15 ιν Δη|6 ἰαθοπὶ ἐγδηὶ ; Εἰ γε 

εἰμημο ἴῃ ἰε96 ρεσεαγμμί, ΡΥ ἰόρόηι ἡμαϊσαϑεμίμν ([ἰομι. 

4. 12); ἀδ ἰΐφ οημινυδ ΙΟ4Π6 5 αυἱ ρο51 ίογδαιη 

[πογι ; οἱ, Ομοπίαηι τουφίαίι τα δεῖ 46 εαίο ἱπ οηϊ- 

πειὴ ἰπιρὶοἰαίφθηι οἱ ἱπ)μδι αν! ποιππαπι ( Ποπι. 1. 18}; 
οἱ, δμγοΥ, ἱγα, ἰγιϑωίαιίίο,, ἀαπφαδια ἵπ οηϊπόπι απὶ πιανὴ 

Ππομιϊὶς ογρεγαπιὶς πιαίμηι, Φιμάαὶ ρῥτίπιμπι οἱ ὐταεὶ 
( οικ. ἃ. 8. 9). Εἰ σογια πηαἷδ ἰππυπίο γα ρᾶ581 διε 
κοι 68; αυοά οἱ ασιογογυπι ἰνδιοτί βἰσηπιίίοδηι,, 

πθοποη ϑ τ ριυγξ ποβίγ. υ͵δ δηΐπὶ ΒΟΥ] ΟΠ Ογιι ἢ] 

οἱ Μιαγριϊογινη ἰγασο 25 Θηδγγανυογῖ ἢ Θυοὰ ὁπ} ἰἱ 
αυἱ Ομνίϑιυπι πο πονογυηί 4}}16 ογπδίθπη δ νδίη), 

οἱ 4ιυὶΐ 4.0 ἰάἀοΙοΙαιΓί ΓΘ5 6168 Ὠοιμ ὑπυπὶ δύογα- 

γυπὶ, οἱ ργορδπι ἀυχοῦα νἱαπὶ, οἰμηΐα ὕ0Π1 ὁ0ι56- 
φυυιϊυνγὶ δἰπὶ, ὐυάϊ φιομηοἋο εἰἶςαὶ (ἰογία αμίθθι, 
μοπον εἰ Ῥαΐ οηιπὶ ορεταπίὶ ὕοπαπι, διά(δο ριδιβμηι εἰ 
φεη μὲ ( ἤοηι. 3. 10). ΥἹάδη᾽ θοπόγυπιὶ μευ ταΐα μι} ἃ 
1115 6556, οἱ σοηίγα [(οἸθι υ8 500} 1οἷὰ οἱ ροθπϑϑ 

ὕδὶ παμς 8υπὶ ἰΐ ᾳυΐ φεϊιδηπαῖη ποι ἐγοάυηι ἡ Ναιη 5] 
Ἰι αι ἀπο (Ἰγῖβεὶ αὐναπίυπι (ὑδγυηϊ,, 4 6 Ὠοπίθη 

ηυἱάδιη ξοοιηῈ ἀμ γι, ἤθαι6 Γοϑυγγθοίϊοι 8, 

Ῥϑυϑβίᾳυληι ἰ͵ο ρῶπηαρ ἀδάογυπὶ, ΠΠῸ φυοφυς ρυμίοη- 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜΝ ΗΟΜ].. ΧΥΧΥ͂Ι. ἃ]. ΧΧΧΥΙΙ. 418 

ἴυγ φυλη ὁ τη 6185 μ05 40} 1}) (Δη12 ρ[}} [5055 " ἀοεῖεισ 

"8 οἄὐυολιὶ δυπιι5 7 Εἰ 4υ8 Γλϊΐομα,, ἰηηυΐα8,, {ΠΠ] φυΐ 
Ν11}}} απηφυδπὶ ἀα ρσαίοηπα δυάίοεγυν!, ἰν ροποηηδιῆ 

᾿ποϊάοηι 3 Ὠίεσηιϊ διΐπη, 5᾽ ζο δῆ η δ σΟπιπηϊ 18 68- 

868, ῬΓΩ Τη6[1} (ΘΙ ΡΟΓΔΠΙΟΓ υἱχίςβϑοπ5. Ρίδης 4αυΐ- 
ἄδθηι (ποηη8 7) Υἱχίϑϑθι! υἱ Π08 νἱΐδιῃ δρίπιι8 αυἱ 

4} ΒΕΓΠΊΟΠ65 ἀ6 56 ΙΘΠΠᾺ 811 Π}118, 66 (Δπν 6} 
115 Δ] πλ0πὶ Δ ἢ θα πιυ5. ΡΓ ΘΓ 5. δυίΐδη) “᾿υἀ α0- 

406 ἀϊςαπάιιπι ὁδὶ, δυπὶ 4} ργοθϑϑηίθι5 ΒΡ οἰ 5 

"ῸΠ ΓΟΙ οί Ρ, πη} 10 πλῖπι15. 118 σοογοο θη υγ. υΐίο- 

ΤῸ5 Θηἷπιὶ ΟΓαϑϑἰογθϑηυθ ΠΟΙΠἾ 68 ργερβθῃ 5 πιαρὶδ 
οι ἰδ! θυ5 5οοηῖ 4ὁ ᾿6ϑὶ ρἰδοοι3π| νοσαγὶ, αὐυϑιῃ 

18 αυβ πηυΐ!ο ροϑὶ ᾿θπηροῦα δυηῖ ΘυθηίυΓ., ὙΈΓΙΠΝ, 

ἰηηυΐαβ, "Οὐ ἷ56 ΠΙΦ]ΟΓ ἱπηηλΐπαὶ (Θγγογ, ἰθθο4ι6 ΟἸΠῚ 

18 ποὴ ἰπ͵υκία δοίη 6617 Νοαυδαηϊδη 56 Γ65 [8 

᾿αῦδι. Ῥείη δεΐην ἤθη ἰἰάθπι ᾿ὩΟΓΟ5. πο} }5 οἱ 1}}}8 

Ῥγοροσῖιὶ δυμὴὶ ; 504] πηι} 10 ΠΙ)]ΟΓ65 πΠΟῦ}5. {1105 δ016Π} 

411 π 8] 0Γε8 δυξοϊρίυμπὶ ἰυθΟΓο5., πηδ)ογὶ ὁρυνίοί αυχὶ- 

ἸΙο (γυϊ. Αὐχλ]υπὶ δυίδπλ πὸη πηοάΐοι) ἱΠΠὰ 65ι, 

οὐτὴ {ἰπηοῦ δυσοίι. δὶ ἀυ!6πὶ ἰὰ Ρ]05 401 πὶ Ν{Π} Πν})6 8“ 

ἴ0.8, 406} (υἱΓὰ ποδοϑηηις, ἢ} αυυηαδ ἰὰ μίιι5 φυᾶπι 
ΠΟ8 ἤδῦθηϊ, ΄αυο ραπα ἱπμθηίο5 1}}}5 οοηίοδίϊπι ἰη- 
[γι Γ. 

διιοια δ εἰ, οἱ ριιπὶοπαϊ ταίϊο.---- δ ΟΡυπ αἰϊυά ηὐυϊά- 
Ρἶδπὶ ὁϊευηῖὶ ρίυνγὶπιὶ. {Π0] 65ι. ἱβαυΐμ!, ἰυδε}|ἰ θοαὶ, 

φυδηάο, δὶ φυΐδ εἷς μαίσεί, 6δἱ Ἰνο οἱ {Π|Ὸ μαρη85 ἀ6. 

15 ἰσίτγ υἱ (Π618 νΘΒΙΓΆ ἴῃ πιοηιογίδπι νΟθἷ5. Γ6- 
γοσοπι, Π6 }|τὰ ἰαυογοπι πο 5 ΔΙΌΓΔ115, 5864 ὁχ νοΟ}}} 8 

ἰμ515 βοϊυμοηρδι (6115 3 ΜιΠ 105 ΟΧ ποβιρὶβ δυάϊνὶ, 5ἷ- 
αυδηάο οὐϊδοογειε Ποηιϊοἰάληι 4! φυσι ἴω ῥιάϊοῖο ρ!6- 
χα (556. οὐπὴ ἐπ ἰ φηοιοηα ἀἰϊσθιι68 : Τιϊσίηἰδ υοὶ 
Ηἱυγ 5. οα"}}}}}5., δα γωίι}8 116, ραῖγα 5, αη8 (Δη- 

ἴατ Υἱοα πηογίομῃ 51:}0}}. ΕΓ υνίπαιη ᾿υδι 1 6513 ὕοφ. 

Ἔγζο [ἀἱδιδε! πιογίο πὶ 81} ΠΟ 5815 86 ΠΠΡῸΓ 6556 δι 
Βυρρ! εἰν) ουμπαϊππιιηι. (ἋΣ ὄγφοὸ ππῆς οοπίγαγία ἀ6- 
φοΡγη |5 Ὁ (),υἱα ἤθη ἀδ 4}}8, βαά ἀδ νοἱηὴβ 'ρ815. 10} - 

οἰυῃ (ογι 5. 5.1᾽.5. ργοργὶο δίῆογα ἱπιρθάϊπηγ., 6 φι 
ἠυδίυμη 511 νἱφοαπιυβ. [ἀεἶγοο οὑπὶ ἀ6 4}}}8 [υ]οἝτη18, 

ΔοουΓΑ ἰδδίπι Γοῖ ἰμἀαραπλυβ ; Ουη) 6 ΓῸ ἀ6 ἢ0]}}8 

ἰρυ)8., 1ϑηθῦγὶβ μον μὰ Γ : 40} δ᾽ οϑυβᾶι ΠΟΒίγΔΗΙ,, 

εἰ δἰ εμᾶπὶ ΘΧΡΙΟΓΆΓΟΠΊΙ5.,, πο ῦΓο οἱ δῖπ6 1} 2.6 6- 

Ριΐοηα οδἰουϊαίῃ (Ογγαπιι5. Ῥοσοδῖα αυρ 06 ΠΟσίγὰ μθη 

ἀυάλυυϑ νοὶ τὶ 18, 8564 1η1}}6 ποῦ θυ5 ἀΐσηδ ευηῖ. Εἰὶϊ 

4118 οι τδιη, γοοουγάδπηγ αυοὶ οἱ αυλιι} πιγϑίοιΐα ἢ ς 

ἐΐψινα ρατγιἰεἰροιηυϑ : 1} νϑγὸ αὐὶ 5'ς ραγιεἰραηι, γεὶ 

δι ηὶ ΘοΓρογίβ οἱ δϑηρυΐη!8 Οἰ γίϑιὶ. Πα αὺ6 οὐπ ἀς ἰν0- 

πϊοἰάα Ἰοφυοτγὶϑ., οορίί τοἰρδυπι Βοπιίοἰ πὶ 6586. {Π|6 

πδηησθθ δοιηίμαπὶ οσο ἀπ, (ἃ γνογο πιογιὶ Βοχμι 

ΓΘῸΒ 65: 16 θη τη ϑιθγιογυηι ραγιΟ6ρ8 [αἱϊ, ΠΟ5 ΥὐΓῸ 

ΒΔ 0Γ8 ΠιΘ 81 [Γυπλ}. ()υἱὰ ἀ6 ἰΐ56 ἀΐοφιπι, 40] [ΓΔΓΓΟΒ 

β05 τογύσης, ἀδνογδιβ, πλΠυπηᾳὰ6 γνοποιὶ οὔυη- 

ἀν χυϊά ἀδ ᾿Π|0 υὶ εἰ υ7πὶ ραυροτίυνυδ οὐτγὶρῖι 7 Νιιη 

δὶ ἰδ, 4υἱ ΟἸΘΟΙΟΒΥΏΔΠῚ ΠΟῺ ΘΓΟβΑΙ, [( (Δο]1, πηι} 10 

τηδρὶ5 {Π6 φυὶ αἰΐοπα αὐγὶρίί. Ουοῖ {τὶ υ8 ἀδίογοΓ68 
βυηὶ ἀναγὶ 1 φιοὶ μοι! οἰ 15 οἱ βϑρι!ογογυιη οοδϑογέσ 

θυ ρα)ογας δῃπὶ σλρίογοϑ ἢ τοὶ γορογίυγ αὐἱνς 

ῬΡοβιψιιαπι βροϊἀγυι, δά Θρο!Διογὰπι οἰΐληι δρυΐ 61 

ἐπίδῃ Ὁ Δυοῖν, ἰηφιε58. Νυης ἀεὶ, Δυδὶι ; δυηὶ ἰη]- 

Δ Αἰ, φαρίεμιία'. 



ἐ19 5. ΖΌΑΝΝΙΒ ΟΠΥΘΟΘΤΟΙ͂Ι 

"ἶδσυιη παυοδὶς,, ἰαπὶ ἀϊς, ΑὈ511., ἃς ἀϊοίογυπι ΓΘΟΟΥ- 

ἀλτγα, οἱ υἱίδπι ἰυλπὶ οὐπὶ πιδρηλ ἰηδιϊ 06 ἀ]!ἰφαιεῖα, 

Ἰ6 ϑοάοπιογυπὶ πιδῖὶᾶ π05 δχοϊρίμηὶ,, πὸ Οοπιογεγῖνι: 

πιλῖδ ρμϑιίαπιυγ, π6 Τγγίογυπι οἱ διἀοηίογυιη μπᾶ 

ἀοιηῦβ ; π0 ροιΐυ5 πὸ ΟΠ γίϑιι πὶ οὔεινάαιηυβ,, αυοὰ 

ομηηΐυπι 681 ργανἰ βϑίπιιπὶ εἴ (αγγὶ ἢ} 155] 0Π|. Νδιη 8ὶ 

ἐν αἢ 15 σα οηπα υἱάθιν (ον 118 6856, Π0ὴ ἤποπὶ [ἃ- 

͵᾿ςὉςὉςὉςὉςὉςὉςὃὉὃὉῸὉὖῤὁῬψῬΨθτθ͵ ͵᾿͵᾿.ὃϑοϑὃῸ...- ---- --.-ς-.---- 

ΑΠΟΠΙΕΡ. ΘΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 420 

οἴδηι οἰαπιδηὰϊ ἴθ. 6586 χοἰ οηπὰ γΑνὶ 5 846 (εχ δὲ- 

1Π|υ5. Εἰ νὸϑ ἰὰ ἈΠθοίο5. 6586 ΓΟΡῸ : δα θηΐη οἱ ἃ ρ6- 
δηπᾶ ᾿ἰθαγαϊίπηιγ,, οἱ ΟἸιγιϑιὶ αἰογία ἰγυδίηυγ : αυδηι 
ΠΟΒ ΟΠΊΠ65 4586ι[υἱ σον σαὶ, χγαι οἱ τιϊδογσογά ϊα 

οι ποβιγὶ θϑι Ομ γίδιὶ, οὐἱ φἰοτία οἱ ρογίιπι, 

ἰῃ 850} 5θο γα "!. ΑἸ θη. 

ΗΟΜΙΠΔΑ ΧΧΧΥΙΙ. ἃ]. ΧΧΧΥΎΙΙ. 

Οκρ. 11. ν. Ἴ. Πα ἀπίφηι αϑοιιπιΐϑιις, οὐρὶϊ 9 ἐειις αἱ- 

ἐδγο αὐ ἰμτϑας (ὁ Φοαππε : Οιιϊά οαἰδιῖς ἱπ ἀἐδετίμηι 

υἱάογο ἢ ατιπαάϊποιι α υϑμῖο ἀφίαίαηι 7 4. 564 φυῖά 

τὶ εις υἱάογο 7 πομιλιθηι πιουί ἶϑιι6 υδειμπι ἢ ἔτεα 

φιιξ πιοι{ἰϑιις υδδιϊαπίμγ, ἐπ ἀοιπῖδιις τέσιπι δεμνῖ. 

9. δε( φιιϊά οαϊειὶς υἱάοτο 7 ῥτορἱιείαηι ἢ Εἰίαηι, ἄϊεο 

υοὐὶς, εἰ ρίιι5 φιαηι ργυρίιείαμι. 

ἃ, Οἰιεϊειιιδ φιιοπιοάο [απιαηὶ “οαππὶς [βαριϊδί αἀεῖτα- 

χογὶ! οἱ ἀο[οπάοτί!.---)υ δὰ ἀἰδοίρυ!ο5 δ υλημ}5 δρθοίδ- 

"και γοοία ογάϊνδια βιιηΐ ; ἡΠ!10ι6 ἀἰδοοβϑθγυηῖ, ἃ 5|6115 

υ8 5ίαιῖπι [οἱ δυπι σΟΠΙΪΓιΠ δ : τοβίδθυι ἀδιηυ, 

εἱ φι δὰ ρορυ!ὶ ορίπίοιναπι ρογιμοθηῖ συγΑγ Β[Π-. 

11} φυΐρρα 46 πιαφίβιγο 850 π|}}}} δυργα ἀϊοϊογυιη 5811:- 

δρί (αν ; ἰαγ θὰ ὙΘΓῸ ΡΟΡΟΪ;, ΘΧχ ἱπιογγοφϑίίοπα ἀΪ- 

βοϊρυϊογυπι δοδηιΐδ, δυβυγάθ πιι! δυδρίοδία δϑί, 

ηυοά υοδεῖγοι 4.8 τηθηῖ8 {{|6 ἀϊβοὶρι]οβ πη} 5ἰ556( : 

γε βἰ πη !οαι6 6βὲ [1108 516 ἰηιγα 56 γαϊἱοοϊπαίοϑ 6880 ; 

Ουἱ τοῖ τλρϊλ40.6 (65 0{{Π| 4118 ογαῖ, ἢυπα πηλυίαῖι5 ἀυ- 

μυἱιαῖ, παπὰ εἷς, πὰπὶ 4115 νϑηιυγυϑ 517 Νιην ΄υΐ ΠιδΟ 

ἀϊοῖι ἀϊβοί ἴα σου 265 πιονοί ̓  πυπὶ {ἰπ|ϊἀἴοῦ οχ ἐἂγ- 

οογα λοις πυπὶ (οι γα Ὀγίογα ἀΐχογαί ̓  υἷα ἰβῖ! 

σοῦ δ᾽ π}}16 ἀγαΐ ᾿ρ805 [311 πιμ}1ἃ βυβρίοαγὶ,, Υἱ6 ηπ0- 

πιοάο Πογυπι ἱπῆενο αίαπι ὁογγίψαϊ, οἱ ἢ45 διηονθλί 

βυϑρίεΐοι68. Βαιπίθιες ἐπὶπι ἐ{{}8, οὐρὶ! ἀἴοοτ (ιτγϑὶδ. 

Οὐ Επωοι δια ἐς ἢ Νὰ νἱἀογοίυγ δάυϊαγὶ υἱγιηπ. θυ πὶ 

δυΐειη φοραὶ ορίπΐοηοπι ἐἰποπάαδὶ, "1105 50 Βρ᾽ οἴομοιν 

πο δάἀάιποῖ! ἴῃ τηϑάϊιπι, 56 βοϊυιϊίοιειη ἰΔίυπι Δεγὶ 

γαιϊοοϊηίογυπι, αυς ΠΠοτυπι πιθιίθηι (γι υδηι, οβίθη- 

ἀδπβ δα οπιηΐυπὶ βοογοίδ οοξπόβοογο. Νοημα δπΐη 

ἀϊοὶϊ εἰοι δυἀ: 15 ἀϊσοθαὶ : Οκὶα εοφίαίϊε πιαία (αι. 

9. 4) 1 Εἰἰαπιϑὶ δηὶπὶ οοσί ἌΓΘΗϊ, "01 ΟΧ π)δἰ ψε!αῖθ 

οορίἈθδηὶ, βθὰ φυοὰ 6 ηυα! ἀΐσοθαμ!υν ἱβπογάγοι. 

[ἀδο ποι δουΐοῦ διοχυίΐίίυν 1108, 56 ἃ ̓ΠΟγῸ}} πιθῃ 6: 

ἰδηΐυπι οογείει!,, υδιιποηιηὰς ἀοἴεπαϊι, ργΟθΔΙ416 

ἡ ΠΠαπὶ ποι ἃ ρτίογα δβοιίδηιϊία ἀρ οχ 588, πΠ6 60 τηυϊαίι 

[υἱδε6. Νόημ6 δεΐμι οδί, ἱπφαΐί, Βοιη0 Ἰονὶ5. νοὶ νοἱιι- 

υ1118,Ὰ 56 {ἰγπυβ, σοι β18Π8 ; Π66 [8}18, 4 ργοάδί δᾶἃ 

ηυ5: δ᾽ ἷ οοπογθάϊα δι. 1α:ς δυΐοπι [4 σοποίῃ παῖ, 

αἱ ποη δίδι πη ὁχ ργυργία βοηίοη, 568 ἐχ ΠΠΠΟΓΊΜΙ 

ἰ6διἱπηομΐο ῃγοςοάαδϊ : ποῖ 6χ ἀἰοιβ ἰδ πὶ ̓ ρδογυμι, 

δοἀ οἱ οχ ορογίυυϑ οβιδινάθινθ 'Ρ808 6}}}8 οΟμ 5." ηι|86| 

ἰδδι}Ποαῖο8 6586. Ῥγορίογοα ἀἰεὶ!, Ο μία ἐαἰειὶς ἱπ ἀ6867- 

ιμηὶ υἱάογα ̓  ἃς δὶ ἀϊοογοὶ,, ΟἿν γα! οι 8 αὐ δυΒ,, αἰ ὶ- 

υυβ4ι6, ἰῃ ἀυδογίυην σον ἢ 8118 ΟἸΠΠ 68 ̓  υἱἱ "1 5ΘΓΌΠῚ 

υοπιάδηι οἱ Ἰενπι ποπλΐπδπὶ νἱ ογοῖ 8 Ὁ 566 ἰὰ Θοπίγὰ 

γοοίδπι γοιϊοηθιη 65861. Νααυα δεἷπιὶ ᾿ἃ Δγρι υΓ οχ 

ἢἶο ἴδηῖο διυάϊο, 40 ἰπ ἀῤδαγίυμη δοουγγὶ81}8 : "66 

ἰΔηΐυ5 ρορυ]8,, τοὶ οἰν 4168 οὐπὶ ἴληι0 δ᾽ 010 ἱ! ἀ6- 

βογίυι οἱ δὰ Φογάδιοπι αἰ Πυ8.5 Ο556Ὡϊ, ἰδὶ ΠπΠΆ 0) 

ηΠυσπγάδην, δάἀπιὶγαηάμπι αἱ οοηξίδε 5. πὶ ΥἸΓΌ πὶ 

γΟ5 Υἶδι}}08 Βρογδϑϑβοιίβ. Νϑαιὸ δἑη οαϊλινιηι δα 5:15 

υἱδιπι., ἃ νη 0 δυϊαίυμ ; ΠΔπὶ ἰοναϑ ΒΟΠλΪπ 65, 41 

'υς Πὰς αἰγουπιίογιπιγ., οἱ πιοάο ρὲ, πιούο [119 

ἀϊοιμῖ, ἴθ ΠΠἸ4υ6 τὸ ουηβίδιιηΐ, 0414Π|0 50) 51- 

πὶ 8. Ας ραγροπάθ φιοπιοάο οπιηὶ ἀἰηγ58α τπ8}112, 

ἀδ ᾿ὰο 501 ἢυηο ρλῖ, 4018 0508 βυδίογαιϊ, ἰου 2115 
δυδρίοίου! δ, Ζυ 81: ἈΠΊΟΝΟΓΘ συπδίυν. ϑεά φείά ἐπὶ αι 

υἱάογε ̓  πονιΐποιι πιοί ϑιι8 υϑδιἱμπὶ ἢ Εσοο φωὶ ᾿Ἰνο ἐδις 

σεδίϊμηίιγ, ἱπ ἀομεϑιι γέσιπι διπὶ. Ουρι νογοὸ αἷσι, 

ὁ5ὲ υϊυσιηοαὶ : Α 56 ῖρ50 {Π|6 ἤθη συ 15 6οι : 418 

γο8 ἀδο!ηγαβι δ ΟΧχ Ὑ651|Γ0 ογρα {ΠΠ πὶ διυάΐο. Νοηϊα 
{Ππ0ι} ἀἰοὶ ροβϑδὶῖ, {Πππὶ ΟἹ εν σοι ϑίδη! ὁ πὶ ργίιθαπλ [υ]596., 

δ6(1 εχ ἀ6Π16}}8 ροβίθα πιο πὶ οἤξειυ!η 6556. Νδηι 

Δρυα Ποπιΐηθ5 φυϊάδιη 516 πδϑοι μι, 41} (2165 ροσῖθα 
Πυηΐ : ΘΧΘΟΙΏΡΠ} ολιι88, 4105 ΠαῖῃΓΔ 908 ἰγαουηάιϑ 65ὲ, 

δἰϊυ9 οχ ἰοῆσα φρνὶ ἀΐπθ ἰῃ σπς δηΐπι πογθυι 

ἐμο! ά!!, 5:16 4}}} ᾿Ἰποοηϑίδη 65 αἱ ἰουοβ πδίυγΓ 508 50Πϊ, 

Αἰ φαυαά ἐθ} 1618 οἱ νοϊαρίδιὶ ἱπ υ]δογίηι, [4165 δαιτὶ 

οἰἴοοιϊ!. Αἱ Φολπη68, ἱπαυϊῖ, Ὡοη πδιυγα [8115 δεῖ : π6- 
4υ6 αιἷπιὶ οαἰαπλιπὶ οχὶϑιΐβ νἱάθγα, ἤθαὰθ νοϊυρίδιὶ 

ἀοάϊιυ5 ὁπὶ αυδιη παρα θαὶ δῖ ην ἀοίοιη ἀπιϊδὶῖ. Θιιοά 

διΐηι νοἱρίδιὶ ποη βοῦν αὶ, ἰὰ ἀγζυυπὶ νϑϑιΐτ5 ο᾽υ5., 

ἀδβουῖι πη, οᾶγοαγ, ΝΔΠηι δἱ π|0] 05 νοϑιϊτὶ νοϊυΐςϑοί, 

η01) ἐἰοδαγίιιπι οΟ] υἰδ86ι., ΠΟ. σάγοογει., 56 γορίϑπι. 
[ἐοοραι δηλ ΕΠ}, δὶ ἰδουΐδδαῖ, ἰπχοηιϊὶ (γὰϊ Ποιιοζα, 

Ειοη 4υσπὶ Πδγοάθϑ νοὶ γοϑδιρυδιίοπη 86 οἱ νὶἢ- 
αἴθ ἰἰὰ γονογοθαίυν, ΠΟΥΓ6 δὶ ἰδουΐϊδϑθεὶ ογᾶὶ δάυϊδι- 

Γυ8. ὑπ πὶ 6,50 δόϑι}5 51115 (ἐγ 181}5 οΟηδίδηιδηυε 

8:8 ΘΥρογ πηδηι πὶ ἀοάοΓὶ!, αυοπιοάο ἐμ (2168 βαϑρ!» 
οἰοι!65 }υγ6 οδάδι . 

4, ]Ζοαηπες Βαριΐεία ρμίμε φιαηι ρτορδεῖα α (ἠιτὶεἴο ἀρ- 

ροίἰαἰως, ἱπ φμο εαἰετὶδ ργαείεῖ ργορλιειὶς. ΟΑγίξῖπ πόσα 

οἰπὶ δοαππθ πϑῆηϊ οππὶ αἴἷο ποπιῖπὸ οοπερατατὶ ρΡοίεξῖ. 
-- Ῥοβίφυδηι ἐγθο οἱ ἃ ἰοςο, 6ἱ ἃ νϑϑιΐθυϑ., δἱ ἃ ουῆ- 

ΟΌΓΒῚ. ΡΟΡΟΪ ΠΟΥ 65 6}118 ἀφβοῦρϑὶῖ, ᾿Ἰμάυχὶξ μοδίῖθδ 

ργορ]ιοιλπ). ἀπτ ἀϊχίδβοὶ οππι, ἡ μά εαὐδίὶς υἱάετεῦ 
Ῥεοριιείαηι ᾽ Εἰίαμι ἀἶοο υοϑῖδ, εἰ μίιι8 φιανε ρτορείαμε : 

δάάϊι: 10. ΠΠ ς οεἰ ἐπὶπι, (6 φιο δογίρίμηι δε, : Εκτε 

πιο απθοίμηι πόμπι ἀπ|6 [ἀεΐϑνὲ ἱμαηὶ,, φμὶ ργαραταδμ 

υἱαηι ἰμαηὶ απ (6 (Ἡ αἰαείι. ὅ. 1). Οὐ ρεῖυδ δυύιπογθ 
ιοδιἰμνοηλιη δά ἀμ χ΄δδοὶ, ἰυὴς μγορἢοίμηι αἴγι. Θ εἰπ- 
ἰὴ δυάαϊοιπι οαἰουλπι γί Ροηΐ, σασα τπδχίμνυδι 

δδῖ διυσυπιοηίυπι)., ΠυληἋο ἰπἰ πη οογυπη ἰαδεϊπεροΐσι 

ΔΌΡΓΙῸΙΓ : δοουπάο,, δοδηινβ Ὑἱίδπι ; ἰογιϊο, ἰυα!οία!Ά 
δϑυυπι; αιδιῖο, ῥγομὶιδίδπι, ὑπάΐφια ἢ! οσγῖπὶ οτὰ 

εἰδυιίίοη9. Ὠεϊηάα πα ἀϊοογοηὶ : Ουἱὰ ογζο δὲ .8}}ς ἐσπι 

αδ56ὶ πὶ πιιίδῖυδ 5}17 οϑίογα δύ ΐθεῖδ, υδλι θηιδς 
φάγοογοι, οἱ ροβίοα ργΟΡοἰἰδπι. Ῥοβίθα ΥΟΓῸ οὐ ὁ1- 
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ἵνα μὴ τὰ Τομόῤῥων πάθωμεν, ἵνα μὴ τὰ Τυρίων ὑπο- 
μείνωμεν καὶ τὰ Σιδωνίων κακά " μᾶλλον δὲ ἵνα μὴ τῷ 
Χριστῷ προσχρούσωμεν, ὅπερ ἀπάντων ἐστὶ χαλεπώ- 
τερον [χαὶ φοδερώτερον]. ΕἸ γὰρ καὶ πολλοῖς ἡ γέεννα 
φοδερὸν εἶναι δοχεῖ, ἀλλ᾽ ἔγωγε "" οὐ παύσομαι συνεχῶς 
βοῶν, ὅτι τοῦτο γεέννης "5 ἀπάσης χαλεπώτερον χαὶ 

ν ἐγώ ΕΒμἀ. 

ΙΝ ΜΑΤΤΗῸΝ ΗΟΜΙ],. ΧΧΧΥ͂Ι. αἱ. ΧΧΧΥ͂ΠΙ. 430 

φοδερώτερον" χαὶ ὑμᾶς οὕτω διαχεῖσθαι παραχαλῶ. 
Οὕὔτω γὰρ καὶ γεέννης ἀπαλλαγησόμεθα, χαὶ τῆς παρὰ 
τοῦ Χριστοῦ ἀπολαύσομεν δόξης" ἧς γένοιτο πάντας 
ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ κράτος εἷς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

15 γεέννης καὶ χαλ. Εἰ. Μοχ καὶ ςοῦ, οπι. Ἐ. 

[414] ΟΜΊΛΙΑ ΛΖ". 
Τούτων δὲ πορευομένων, ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς «.1έγειν 

τοῖς ὄχιλοις περὶ Ἰωάννου" Τί ἐξήλθετε εἰς τὴν 
ἔρημον θεάσασθαι ; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευό- 
μένον; ᾿Αλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν ; ἄγθρωπον ἐν μά- 
«.λακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον ; ᾿Ιδοὺ οἱ τὰ μαλαχὰ 
φοροῦντες, ἐν τοῖς οἷχοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 
Α.λλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; Ναὶ, «1έγω 
ὑμῖν, καὶ περισσότερον ἀροφήτου. 
α΄. Τὸ μὲν γὰρ" κατὰ τοὺς μαθητὰς Ἰωάννου ᾧχονο- 

μήθη χαλῶς, καὶ βεδαιωθέντες ἀπῆλθον ἀπὸ τῶν παραυ- 
«ἰχα γενομένων σημείων " ἔδει δὲ λοιπὸν χαὶ τὰ πρὸς 
τὸν δήμον ἰάσασθαι. Ἐχεῖνοι μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν τοιοῦτον 
ὑπώπτευσαν περὶ τοῦ ἑαυτῶν διδασκάλου " ὁ δὲ πολὺς 

ὄχλος ἐκ τῆς ἐρωτήσεως τῶν Ἰωάννου μαθητῶν πολλὰ 
ἂν ἄτοπα ὑπενόησεν, οὐχ εἰδὼς τὴν γνώμην μεθ᾽ ἧς 

ἔπεμψε τοὺς μαθητάς. Καὶ εἰχὸς ἣν διαλογίζεσθαι πρὸς 
ἑαυτοὺς χαὶ λέγειν “ Ὁ τοσαῦτα μαρτυρήσας μετεπείσθη 
νῦν, καὶ ἀμφιθάλλει εἴτε οὐτος, εἴτε ἕτερος εἴη ὁ ἔρχό- 
βενος ; ἄρα μὴ στασιάζων πρὸς τὸν Ἰησοῦν ταῦτα λέ- 
γει; ἄρα μὴ δειλότερος ὑπὸ τοῦ δεσμωτηρίου γενόμενος : 
ἄρα μὴ μάτην χαὶ εἰχῆῇ τὰ πρότερα εἴρηχεν; Ἐπεὶ οὖν 
πολλὰ τοιαῦτα εἰχὸς ἦν αὐτοὺς ὑποπτεύειν, ὄὅρά πῶς 
αὐτῶν διορθοῦται τὴν ἀσθένειαν, χὰὶ ταύτας ἀναιρεῖ 

«ὰς ὑποψίας. Πορευομέγων γὰρ αὐτῶν, ἤρξατο .16- 

γεῖν τοῖς ὄχιῖοις. Διατί, πορευομένων αὐτῶν; Ἵνα μὴ 
δόξῃ χολαχεύειν τὸν ἄνθρωπον. Διορθούμενος δὲ τὸν δῇ.- 
μον, οὐχ ἄγει εἰς μέτον αὐτῶν τὴν ὑπόνοιαν, ἀλλὰ τὴν 
λύσιν μόνον ἐπάγει τῶν χατὰ διάνοιαν θορυδούντων αὐ- 
τοὺς λογισμῶν, δεικνὺς ὅτι ἤδει τὰ ἀπόῤῥητα ἀπάντων ". 
Οὐδὲ γὰρ λέγει καθάπερ πρὸς Ἰουδαίους - Τί ἐνθυ- 
μεῖσϑε πονηρά; Εἰ γὰρ καὶ ἐνενόησαν, οὐχ ἀπὸ πονη- 
ρίας ἐλογίζοντο ταῦτα, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆἧς τῶν εἰρημένων 
ἀγνοίας .δ. Διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐπιπληχτιχῶς αὐτοῖς διαλέ- 

γέται, ἀλλὰ διορθοῦται αὐτῶν μόνον τὴν διάνοιαν, χαὶ 
ἀπολογεῖται ὑπὲρ Ἰωάννου " χαὶ δείχνυσιν ὅτι οὐ μετ- 
ἐπεσε τῆς προτέρας δόξης, οὐδὲ μεταδέθληται. Οὐδὲ γάρ 
ἐστιν εὔχολος ἄνθρωπος χαὶ εὑρίπιστος, ἀλλὰ πεπηγὼς 
καὶ βέδαιος, χαὶ οὗ τοιοῦτος, ὡς χαὶ προδοῦναι τὰ ἐμ- 
πεπιστευμένα. Ταῦτα ὃὲ χατασχευάζων, οὐχ ἐχ τῆς οἷ- 
κείας ἀποφάσειυς εὐθέως, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ἐχείνων πρότερον 
ταῦτα χατασχευάζει μαρτυρίας " οὐ δι᾽ ὧν εἶπον μόνον, 
ἀλλὰ καὶ δι᾽ ὧν ἔπραξαν, δεικνὺς ν᾽ αὐτοὺς μαρτυροῦν- 
τας αὐτοῦ τῇ στεῤῥότητι. Διό φησι Τί ἐξήλθετε εἰς 
τὴν» ἔρημον ἰδεῖν; ᾿Ωσανεὶ ἔλεγε" Διατί τὰς πόλεις 

ἀφέντες χαὶ τὰς οἰκίας, συνήλθετε εἰς τὴν [415] ἔρημον 
ἅπαντες: ἵνα οἰχτρόν τινα ἴδητε χαὶ εὔχολον ἄνθρωπον ; 

Αλλ᾽ οὐκ ἂν ἔχοι λόγον. Οὐ γὰρ τοῦτο δείχνυσιν ἧ 
σπουδὴ ἐχείνη, χαὶ τὸ πάντας συντρέχειν "5 εἰς τὴν ἔρη- 

«μον. Οὐ γὰρ ἂν δῆμος τοσοῦτος χαὶ πόλεις τοσαῦται 
μετὰ τοσαύτης προθυμίας εἰς τὴν ἔρημον χαὶ τὸν Ἶορ- 
δάνην ποταμὸν ἐξεχύθησαν τότε "', εἰ μὴ μέγαν τινὰ καὶ 

16 γάρ οι. (Σ. Ε. "7 πάντων Ὦ. Ερ. ἅπαντα Α. 
πΒοβδοὶο υμβάρ. 5) τότε] ἂν Ε΄. ἂν τότε ὅν. 
νἱάοίυν. (Ἷ. δοτυϊἰ. λά ΟΠ Αγ. Ρ. 5292. Εἀ. [ιἰρς5. αὐτοῖς 
3 οὐδέ Α. Ε΄. δούς] ἐχδούς Ε. 55 ἐκολάκευσεν! 

15 ἀγνοίας] ἀχολουθία; Ε΄. ἵν 
δὰ Ἐφθ μου τον] δίς Α.0. Ε.. γιὸ νεἰξζαῖο ὑφορμῶσαν. ηὐο( Ὠ}}}}} 6558 

δὶς Ε΄, ευἰμΐεδεί (6. Ἴυ]ξο οὐχ ἐχόλασεν. 1.4. λάμοι. 

θαυμαστὸν καὶ πέτρας στεῤῥότερον ὄψεσθαι προσεδοχῆ- 
σατε. Οὐ γὰρ δὴ χάλαμον ἐξήλθετε ἐδεῖν, ὑπὸ ἀνέμου᾽ 
σαλευόμενον " οἱ γὰρ εὔχολοι, καὶ ῥᾳδίως περιφερόμενοι, 
χαὶ νῦν μὲν ταῦτα, νῦν δὲ ἐχεῖνα λέγοντες, καὶ ἐπὶ μη- 
δενὸς ἑστῶτες, τούτῳ μάλιστα ἐοίκασι. Καὶ ὅρα πῶς 
πᾶσαν πονηρίαν ἀφεὶς, ταύτην τίθησι τὴν μάλιστα 
ὑφορμοῦσαν"" αὐτοῖς τότε, χαὶ ἀναιρεῖ τὴν τῆς εὐχολίας 
ὑπόθεσιν - ᾿Α2ὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν 
μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον ; Ἰδοὺ οἱ τὰ μαλαχὰ 
φοροῦντες, ἐν τοῖς οἴχοις τῶν βασιλέων εἰσῖν. Ὃ δὲ 
λέγει τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι οἴχοθεν οὐχ ἣν εὐρίπιστος " χαὶ 
τοὔτο᾽" ἐδηλώσατε διὰ τῆς σπουδῆς ὑμεῖς. Οὐ μὴν οὐδὲ 
ἐχεῖνο ἔχοι τις ἂν εἰπεῖν, ὡς στεῤῥὸς μὲν ἦν, τρυφῇ δὲ 
δουλεύσας ὕστερον χαῦνος γέγονε. Τῶν γὰρ ἀνθρώπων 
οἱ μὲν οἴχοθέν εἰσι τοιοῦτοι, οἱ δὲ γίνονται " οἷον, ὁ μέν 
ἔστιν ὀργίλος φύσει, ὁ δὲ εἰς ἀῤῥωστίαν ἐμπεσὼν μα- 
χρὰν, τοῦτο χτᾶται τὸ νόσημα. Πάλιν εὔχολοι χαὶ χοῦφοι 
οἱ μέν εἰσι φύσει, οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ τρυφῇ δουλεύειν καὶ μα- 
λαχίζεσθαι τοῦτο γίνονται. ᾿Αλλ᾽ ὁ Ἰωάννης, φησὶν, οὔτε 
φύσει τοιοῦτος ἦν οὐδὲ γὰρ κάλαμον ἐξήλθετε ἰδεῖν - 
οὔτε" τρυφῇ δοὺς ἑαυτὸν, ἀπώλεσεν ὅπερ εἶχε πλεονέ- 
χτημα. Ὅτι γὰρ οὐχ ἐδούλευσε τρυφῇ, δείχνυσιν ἡ στολὴ 
χαὶ ἡ ἐρημία καὶ τὸ δεσμωτήριον. Εἰ γὰρ ἐδούλετο μα- 
λαχὰ φορεῖν, οὐχ ἂν τὴν ἔρημον ᾧχησεν, οὐχ ἂν τὸ 
δεσμωτήριον, ἀλλὰ τὰ βασίλεια. Ἐξῆν γὰρ αὐτῷ σιγή- 
σαντι μόνον μυρίας ἀπολαῦσαι τιμῆς. “Ὅπου γὰρ χαὶ 
ἐλέγξαντα καὶ δεδεμένον οὕτως ἡδεῖτο ὁ Ἡρώδης, πολλῷ 
μᾶλλον σιγήσαντα ἐχολάχευσεν "ὃ ἄν. “Ἔργῳ τοίνυν τῆς 
αὐτοῦ στεῤῥότητος παρασχὼν βάσανον χαὶ τῆς χαρ- 
τερίας, πῶς ἂν εἴη δίχαιος ἐπὶ τοιούτοις ὑποπτεύεσθαι - 

β΄. Ἑαὶ ἀπὸ τοῦ τόπου τοίνυν, χαὶ ἀπὸ τῶν ἐματίων, 
χαὶ ἀπὸ τῆς συνδρομῆς τὸ ἦθος αὐτοῦ χαραχτηρίσας, 
ἐπάγει λοιπὸν χαὶ τὸν προφήτην. Εἰπὼν γὰρ, Τί ἐξή.1- 
θετε; προφήτην ἰδεῖν; Ναὶ, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσό- 
τερον προφήτου, φησίν" οὗτος γάρ ἐστι, περὶ οὗ 
γέγραπται" ᾿Ιδοὺ ἁποστέ,1.:λω" τὸν ἄγγεο.όν μου πρὸ 
προσώπου σου, ὃς κατασχευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμ- 
προσθέν σου. Πρότερον τὴν Ἰουδαίων μαρτυρίαν θεὶς, 
τότε τὴν τῶν προφητῶν ἐφαρμόζει " μᾶλλον δὲ πρῶτον 
μὲν" τὴν ψῆφον τίθησι τὴν Ἰουδαϊχην, ἥπερ μεγίστη 
γένοιτ᾽ ἂν ἀπόδειξις, ὅταν παρὰ τῶν ἐχθρῶν ἡ μαρτυρία 
φέρηται" δεύτερον, τὸν βίον τὸν τοῦ ἀνδρός " τρίτον, τὴν 
ἑαυτοῦ χρίσιν “ τέταρτον, τὸν προφήτην, πάντοθεν αὐ - 
τοὺς ἐπιστομίξζων. Εἶτα ἵνα μὴ λέγωσι, Τί οὖν, εἰ τότε 

μὲν τοιοῦτος ἣν, νῦν δὲ μεταδέδληται ; ἐπήγαγε [46] καὶ 
τὰ μετὰ ταῦτα, τὰ ἱμάτια, τὸ δεσμωτήριον, καὶ μετὰ 
τούτων τὴν προφητείαν. Εἶτα εἰπὼν ὅτι "5 μείζων προ- 
φήτου, δείχνυσι χαὶ χατὰ τί μείζων. Κατὰ τί τοίνυν 
μείζων ; Κατὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι τοῦ παραγενομένον. ᾿Απο- 

"9 δείξας Εἰ. “5 συῤῥεῖν δῶν, 

32 γαὶ τοῦτο ΟἸ. Εἰ. [ἀνορα Οἱ". ἰς (. Ε. οφίογὶ αὑτούς. πὰ γι 
ποστελῶ 

Ε. 2 Μοβηη. Ἀυγϑι8 ἱπίγα, ἰάσπι οἱ Δ. ὅ:) καὶ 6 6πὶ φυλίυοτ. 7 μὲν οπι. Α. Ε,΄ρ. Ρ-. παρ᾽ ἐχῆρῶν θὰ, 35 ὅτι 
ὡἱ). Α. Ε΄. 
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4: 5. ἃς 
στέλλω γὰρ, φησὶ, τὸν ἄγγε.ιόν μου πρὸ προσώπου 
σου" τοντέστιν, ἐγγύς σου. Καθάπερ γὰρ ἐπὶ τῶν βασι- 
λέων οἱ ἐγγὺς τοῦ ὀχήματος ἐλαύνοντες, οὗτοι τῶν ἄλλων 
εἰσὶ λαμπρότεροι " οὕτω δὴ χαὶ ὁ Ἰωάννης ἐγγὺς αὐτῆς 
φαίνεται τῆς παρουσίας ἐλαύνων. “Ὅρα πῶς καὶ ἐντεῦ- 
θεν τὴν ὑπεροχὴν ἔδειξε " χαὶ οὐδὲ ἐνταῦθα ἵσταται, ἀλλὰ 
καὶ τὴν παρ᾽ ἑαυτοῦ λοιπὸν ἐπάγει ψῆφον, λέγων " 
Ἀμὴν «έγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυγαι- 
κῶν μείζων ᾿Ιωάγγου τοῦ Βαπτιστοῦ. Ὃ δὲ λέγει, 
τοιοῦτόν ἐστιν᾿ Οὐχ ἔτεχε γυνὴ τούτου μείξονα. Καὶ 
ἀρχεῖ μὲν χαὶ ἡ ἀπόφασις " εἰ δὲ βούλει χαὶ ἀπὸ τῶν 
πραγμάτων μαθεῖν, ἐννόησον αὐτοῦ τὴν τράπεζαν, τὴν 
διαγωγὴν, τῆς γνώμης τὸ ὕψος. "Ὥσπερ γὰρ ἐν οὐρανῷ, 
οὕτω διῆγε, χαὶ τῶν τῆς φύσεως ἀναγκῶν ἀνωτέρω 
γενόμενος, ξένην τινὰ ὥδευσεν ὁδὸν, ἐν ὕμνοις χαὶ εὖ - 
χαῖς"" τὸν πάντα διάγων γρόνον, καὶ ἀνθρώπων μὲν 
οὐδενὶ, Θεῷ δὲ ὁμιλῶν μόνῳ διηνεχῶς. Οὐδὲ γὰρ ᾽᾽ 
εἶδέ τινα τῶν ὁμοδούλων, οὔτε ὥφθη τινὶ τούτων, οὐχ 
ἐγαλαχτοτροφήθη, οὐ χλίνης, οὗ στέγης, οὐχ ἀγορᾶς, 
οὗὖχ ἄλλου τινὸς ἀπέλαυσε τῶν ἀνθρωπίνων " χαὶ ὅμως 
Ὧμερος ἦν ὁμοῦ καὶ σφοδρός. Άχουσον γοῦν πῶς μετ᾽ 
ἐπιειχείας τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς διαλέγεται, πῶς μετὰ 

ἀνδρείας τῷ δήμῳ τῶν Ἰουδαίων, πῶς μετὰ παῤ- 
ῥησίας τῷ βασιλεῖ. Διὰ τοῦτο χαὶ ἔλεγεν " Οὐχ ἐγή- 
γέρται ἐν γεγγητοῖς γυναικῶν μείζων ᾿Ιωάγγου τοῦ 
βαπτιστοῦ. ᾿Αλλ ἵνα μὴ πάλιν ἡ ὑπερδολὴ τῶν ἐγ- 
χωμίων τέχῃ τινὰ ἀτοπίαν, προτιμώντων αὐτὸν τοῦ 
Χριστοῦ τῶν Ἰουδαίων, σχόπει πῶς καὶ τοῦτο διορθοῦ- 
ται. Καθάπερ γὰρ ἐξ ὧν ῳχοδομοῦντο οἱ μαθηταὶ, ἐδλά- 
πτοντο οἱ ὄχλοι, εὔχολον αὐτὸν εἶναι νομίζοντες " οὕτω 

καὶ ἐξ ὧν ἐθεραπεύοντο οἱ ὄχλοι, μείζων ἂν ἐγένετο ἧ 
βλάδη, σεμνοτέραν τοῦ Χριστοῦ περὶ αὑτοῦ δ' λαμὄα- 
νόντων αὐτῶν ὑπόνοιαν ἐκ τῶν εἰρημένων. Διὸ χαὶ τοῦτυ 
ἀνυπόπτως διορθοῦται λέγων" Ὁ δὲ 33 μιχρότερος ἐν τῇ 
βασι.Ἰεἰᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστι. Μιχρότερος 
χατὰ τὴν ἡλιχίαν, χαὶ χατὰ τὴν τῶν πολλῶν δόξαν" χαὶ 
Υὰρ ἔλεγον αὐτὸν φάγον χαὶ οἰνοπότην" χαὶ, Οὐχ 
οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός ; καὶ πανταχοῦ αὐὖ- 
τὸν ἐξτυτέλιζον. Τί οὖν; φησί’ κατὰ σύγχρισιν 33 τοῦ 
Ἰωάννου μεΐῖζων ἧν ; Ἄπαγε. Οὐδὲ γὰρ Ἰωάννης ὅταν 
λέγῃ, ἸἸσχυρότερός μού ἐστι, συγχρίνων λέγει " οὐδὲ 
Παῦλος, ὅταν Μωῦσέως μεμνημένος γράφῃ, Πιλείογος 
γὰρ δόξης οὗτος παρὰ Μωῦσὴν ἠξίωται, συγχρίνων 
γράφει. Καὶ αὐτὸς δὲ, Ἰδοὺ πλέον Σοιλομῶγος ὧδε, 
λέγων, οὐχὶ συγχρίνων φησίν. Ἐὶ δ᾽ ἄρα δοίημεν χαὶ 
χατὰ σύγχριτιν εἰρῆσθαι παρ' αὐτοῦ τοῦτο, οἰχονομιχῶς 
ἐγίνετο διὰ τὴν τῶν ἀχονόντων ἀσθένειαν. Καὶ γὰρ σφό- 
δρα ἦσαν πρὸς αὐτὸν χεχηνότες οἱ ἄνθρωποι [4{17] τότε 
δὲ λαμπρότερον αὐτὸν χαὶ τὸ δεσμωτήριον ἐποίησε, χαὶ 
ἡ πρὸς τὸν βασιλέα παῤῥησία, καὶ ἀγαπητὸν ἦν τέως 
τοῦτο δεχθῆναι παρὰ τοῖς πολλοῖς. Καὶ γὰρ χαὶ ἡ Πα- 
λαιὰ οἷδεν οὕτω διορθοῦν τὰς τῶν πεπλανημένων ψυχὰς, 
τὰ ἀσύγχριτα χατὰ σύγχρισιν παραδάλλουσα᾽ ὡς ὅταν 
λέγῃ Οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι ἂν θεοῖς, Κύριδ᾽ καὶ 

πάλιν, Οὐκ ἔστι θεὸς ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν. Τινὲς δέ φασιν, 

ὅτ. περὶ τῶν ἀποστόλων τοῦτο εἴρηχεν ὁ Χριστός" 
ἕτεροι δὲ περὶ ἀγγέλων ὅν. “Ὅταν γὰρ τῆς ἀληθείας 

5. 5ΘΟΘΑΝΝΙ5 ΟΠΥΒΟΒΤΟΜΙ ἈΠΟΠΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 49) 

τινὲς ἐχτραπῶσι, πολλὰ πλανᾶσθαι εἰώθασι. Ποία γὰρ 
ἀχολουθία, ἣ περὶ ἀγγέλων ἣ περὶ ἀποστόλων ἢ εἰπεῖν; 
Λλλως δὲ, εἰ περὶ τῶν ἀποστόλων ἔλεγε, τί ἐχώλυεν 
ὀνομαστὶ παραγαγεῖν ; Περὶ μὲν γὰρ ἑαυτοῦ λέγων, 
εἰχότως χρύπτει τὸ πρόπωπον διὰ τὴν ἔτι χρατοῦσαν Ἢ» 
ὑπόνοιαν, χαὶ τὸ μὴ δόξαι περὶ ἑαυτοῦ ᾽Ὑ μέγα τι λέ- 
γεῖν" χαὶ γὰρ πολλαχοῦ φαίνεται τοῦτο ποιῶν. Τί δέ 
ἐστιν, Ἐγ τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐραγῶν ; Ἔν τοῖς ἤνευ - 

ματιχοῖς χαὶ τοῖς χατὰ τὸν οὐρανὸν ἅπασι. Καὶ τὸ 
εἰπεῖν δὲ, Οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυγαιχῶν μεί- 

ζων Ἰωάννου, ἀντιδιαστέλλοντος Ἦν ἑαυτῷ τὸν Ἰωάννην, 

χαὶ οὕτως ἑαυτὸν ὑπεξαιροῦντος. 

γ΄. Εἰ γὰρ καὶ γεννητὸς γυναιχὸς ἦν αὐτὸς ᾽5, ἀλλ᾽ 
οὐχ οὕτως ὡς Ἰωάννης " οὐ γὰρ ψιλὸς ἄνθρωπος ἣν, 
οὐδὲ ὁμοίως ἀνθρώπῳ ἐτέχθη, ἀλλὰ ξένον τινὰ τόχον χαὶ 
παράδοξον. ᾿Απὰ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάγγου τοῦ Βαπτι- 
στοῦ, φησὶν, ἕως ἄρτι, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
βιάζται, χαὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. Καὶ ποίαν 
τοῦτο ἀχολουθίαν ἔχοι 3 πρὸς τὰ ἔμπροσθεν εἰρημένα : 
Πολλὴν μὲν οὖν χαὶ σφόδρα συνάδουσαν. Καὶ γὰρ ὠθεῖ 
χαὶ ἐπείγει λοιπὸν αὐτοὺς χαὶ ἐντεῦθεν εἰς τὴν πίστιν 

τὴν ἑαυτοῦ " ἅμα δὲ χαὶ τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις παρὰ 
Ἰωάννου συνηγορεῖ. Εἰ γὰρ μέχρι Ἰωάννου πάντα πε- 
πλήρωται, ἐγώ εἰμι ὁ ἐρχόμενος. Πάντες γὰρ, φγηὶν, 
οἱ προφῆται καὶ ὁ γόμος ἕως Ἰωάγγοι' προε:»ήτευ- 

σαν. Οὐ γὰρ ἂν ἔστησαν οἱ προφῆται, εἰ μὴ ἦλθον ἐγώ. 
Μηδὲν τοίνυν προσδηχᾶτε περαιτέρω, μηδὺ ἕτερόν τίνα 
μένετε. Ὅτι γὰρ ἐγώ εἶμι, δῆλον χαὶ ἐχ τοῦ τοὺς προ- 
φήτας στῆναι, χαὶ ἐχ τῶν χαθ᾽ ἑχάστην ἁρπαζόντων 
ἡμέραν" τὴν πίστιν τὴν εἰς ἐμέ. Οὕτω γὰρ δήλη ἐστὶ 
χαὶ σαφὴς, ὡς χαὶ πολλοὺς ἁρπάζειν αὑτήν. Καὶ τίς 

ἥρπασεν; εἰπέ μοι. Πάντες οἱ μετὰ σπουδῆς προσιέν- 
τες. Εἶτα χαὶ ἕτερον τεχμέριον τίθησι λέγων" ΕΣ θέ- 
.ἴετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἡ. 1ίας, ὁ μέλλων ἔρχε- 
σθαι. ᾿Αποστελῶ Ὑὰρ, φησὶν, ὑμῖν Ἡλίαν τὸν Θε- 
σδίτην, ὃς ἐπιστρέψει χαρδίαν πατρὸς ἐπὶ τέκνα. 
Οὗτος οὖν ἐστιν Ἠλίας, ἐὰν προσέχητε μετὰ ἀχρι- 
θείας, φησί. Καὶ γὰρ, Ἁποστε.1ῶ, φησὶ, τὸν ἄγγελόν 
μου πρὸ προσώπου σου. Καὶ καλῶς εἶπεν, Εἰ θέλεες 
δέξασθαι, τὸ ἀδίαστον δειχνύς. Οὐ γὰρ ἀναγχάζω, ςησέ. 
Τοῦτο δὲ ἔλεγεν, εὐγνώμονα ἀπαιτῶν διάνοιαν, καὶ δη- 
λῶν ὅτι οὗτος ἐχεῖνός ἐστι, χἀχεῖνος οὗτος. ᾿Αμφότεροι 
γὰρ μίαν [418] διαχονίαν ἀνεδέξαντο, καὶ πρόδρομοι 
γεγόνασιν ἀμφότεροι. Διόπερ οὐδὲ ἁπλῶς εἶπεν, Οὗτός 
ἐστιν Ἡλίας, ἀλλ᾽, Εἰ θέλετε δέξασθαι, οὗτός ἐστι" 
τουτέστιν ν᾽" Εἰ μετὰ εὐγνώμονος διανοίας προσέχετε " 
τοῖς γινομένοις. Καὶ οὐδὲ ἐνταῦθα ἔστη, ἀλλὰ προσ- 
ἐθηχε, δειχνὺς ὅτι συνέσεως χρεία, πρὸς τὸ, Οὗτός ἐστιν 
Ἡλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι, ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, 
ἀχουέτω. Τοσαῦτα δὲ αἰνίγματα ἐτίθει, διεγείρων αὐτοὺς 
εἰς ἐρώτησιν. Ε! δὲ οὐδὲ οὕτως ἐξυπνίζοντο, πολλῷ 
μᾶλλον εἰ δῆλα ἣν καὶ σαφῇ. Οὐδὲ Ὑὰρ ἐχεῖνο ἂν ἔχοι 

τις εἰπεῖν, ὅτι οὐκ ἐτόλμων ἐρωτᾶν, χαὶ ὅτι δυσπρόσιτος 
ἦν. Οἱ γὰρ ὑπὲρ τῶν τυχόντων αὑτὸν ἐρωτῶντες καὶ 
πειράζοντες, χαὶ μυριάκις ἐπιστομισθέντες, χαὶ οὐχ 

ἀποστάντες, πῶς ἂν ὑπὲρ τῶν ἀναγχαίων οὐχ ἐπύθοντο 
χαὶ ἡρώτησαν, εἴγε χαὶ "2 μαθεῖν ἐπεθύμουν ; Εὲ γὰρ 
ὑπὲρ τῶν νομέμων ἠρώτων, ποία ἐντολὴ πρώτη, καὶ 

39. εὐχαῖς] ᾧδαϊς Ε΄. ράυ}]0 δηϊε ἀνώτερος Ὁ, Ε. 3 Οὔτε γάρ Ερ. 33 περὶ αὐτοῦ φυοὰ νυϊχο ἀδεδὶ, ὁ οοά. οἱ 
66. τοσορί. Ρ. Ρ. αὐτῶν οπ!. θ. 33 Ροβϑῖ μιχρότε 
σιν Α. Ε. Αγ ουϊαπι ποη ἢαρεὶ Ερ. 3" ἀγγέλων 

ἀϊδιίηχ!, βοουπάιϊπι) πιθηίθιη Αυοιονγίβ. 
αὐά. χαχῶς (. Ε. 6. Νοη Παῦοι Μοῦ. ἢ 

5 χατὰ τὴν σύγχρι- 
6 Θχργοδϑὶϊ Ασπὶ. 

88 περὶ τῶν ἀπ. ΕἰΑά. ἀχολουθία, εἰ τ ἀγγ. ἣ περὶ τῶν ἀπ. ἔλεγε, τί ἐχώλυεν (ο:δῖ, Οη} 3518) ΕΒ, 35 ἔτι χ .] ἐπι- 
χρατοῦσαν ΒΘ. 5 αὐτόν Α,. οφΙΟΓΙ αὐτοῦ. 8 . ς ΟΣ - 

γεννητὸς ἣν αὑτὸς χαὶ ἐχ γυναιχὸς (. Εἰ. ἐν γεννητοῖς γ. ἣν αὐτός 
Βαὰ. Νοβίγδπι ἰῤοΙΟη6η) νογίθγυπί ᾿πίογρρ. γυναιχός γυναιχῶν Ὦ. Υ ν ὀς δ) ἔχοι] σχοίη (. Ε. ἂν ἔχοι Ὦ. ἔχοιεν ἄν ΚΕ. 
49. τὴν ἡμέραν Εἀά. 5 τουτέστιν οιη. Α. Ὁ. Εἰ. Ἰηνῖε|5 Ερ. εἰ Υογϑϑ. "" προσέχητε Εἰ, προσέχοιτε Εὐά. ρ. ρ. προσ- 
ἐυγγκξ ρυβὶ χρεία γε)! οἰτυγ ἴῃ Βάἀἀ, 55) χαΐ ἀθοδὶ ἐπ 40. 
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χἰββαὶ {Π001 ῬΤΟΡ ΕΔ πιϑ͵ γα 6586, Οβἰαπάϊί ἰῇ 4ὺ0 

δὶ: ΠΙ|870Γ. ἴῃ 400 ΟΥΓΩῸ ΠΙ.])0Γ 68 ἢ Ὁυοὰ 5δ᾽1 ρΓΟΡ6 

θυπὶ 4] δάἀνοηϊ!. Νπι αἷϊ : Μή απ ἀπσοίαπι πιδιιηὶ 
απί6 [αεΐθηι. ἱμαπι ; Ἰὰ Θϑῖ., ἤζγορα (6. Θυδιηδάπιοάυϊῃ 

δηἷἰπὶ δρυὰ Γοβ68, αἱ ῬΓΟΡΟ Οἰγγὰηὶ ἱποοάυηι, 41118 

ἀϊξηίίδια πηδίογοϑ βυηϊ : 55 Ζυδῆπ65 ργορα (γί ϑίι:Πὶ 
δὐνθηϊδηίοπι ἱποθάσρα σογ Ρ. Ὑἱά6 συομηοὰο Πΐης 
678 Θχοο ]! πδιῃ ἀσοίαγαί ; 6406 πο σγδάυπι 5511}. 

86 5 Π| ροϑβίοϑ οἴἴϊογι βοηιθη τ δ ἀΐο6Π5 : 11. Απιέη 

ἀἷοο υοδὶβ, ποῊ διιγγοχὶ! ἵπίεν παίο8 ηνι  6Υιϊ ΠΙΟ]ΟΥ 

δοαππε Βαρίϊεία. Ἰὰ ὁ51, ποη ῬΟΡΟΓΙ  Πλ0] 16 1}10 πη8]0- 
γοπι. ϑυ[Ποεὶ! πο ϑϑηίθηιἃ; δοά δὶ Υἱ8 ὁχ γῦυϑ ᾿ρ5}5 

οὐΐθοογο,, σοηϑβίἀ6ΓᾺ ᾿Πἰὺ5 ᾿πϑηϑαπὶ, υἱοί πὶ, ΠΙΘη(15 

Β:}}}}πιϊ αι. Νὰπὶ 8ἷς ν᾽ νοθδῖ, 46 δὶ ἰῃ οὐοϊο [υ͵556ὶ, 

δίηι6 παῖυΓΑ 05 ΒΌΡΟΥΪΟΥ ποοθβϑι (δι Ὀ0}8., ΓΤ ΪΓὰ ὈΠ|6 ΠῚ 

συδιηάλπι οἀγραραὶ νἱδπὶ,, ἰπ ΠΥΠηΐ5 οἱ Ὀγϑ ἢ Ἶυ8 

(οἴυπι ἰ6Πριι8 ᾿ΓΔηβἰ 56 5., 60}Π} ΠΟΤ ΠῚ ὨΘΠΊΪη6, 
δ6ἀ οὐτὴ 5010 θ60 ΟοΟἸ]οαιυΐα πηΐδοοη8. Ναπ ΘΙ ΠΡ 06 

ΘΟΠΦΟΓΥΟΓΌΙΩ πονογϑί, ἤθη 856 σοηϑρίοἰοπάυπ) ρα θο αὶ, 

ποη ἰδλοία δἰθυαῖυγ, πο ἰθοίο, ποη ἰ6ςῖ0, ΠΟη [0ΓῸ, 

Β0ι) δἰίᾳ φυορίαπη ὨυπΊηλ ΓΘ [γΓυθ αι; οἱ ἰδηΊθη 
ὨΙδΔϑθοῖυ8 αγαϊ δἰ) αἰχι υοῃοπιθηβ. Αὐὐὶ ἰφίίυς 

εὐπὶ αυλιία πιοάἀογδιίοηο ἀϊβεὶρυ!08 Δ οασυδλίυγ, οὐπὶ 

υδια νἱ 1υἀ 4:08, οὔπὶ αυδηῖδ ᾿ἰθαγίδια γτοβθπι. [460- 

416 ἀἰςοῦαι ΟἸιγβίυβ, Νοη διγτουῖ ἰπ6ν παίο8 πια ϊθ- 

τὶιπιὶ πιαΐον Φοαηπε Βαριίεία. ϑεὰ η6 Ἰλυάιπὶ τηλρηΐιι- 

ἐο αἰϊχυϊὰ οΥγουῦὶβ ραγογοὶ, πονα δυἀαὶ ΠΠπυπἢ ΟὨ ΓΙῸ 

ργυΐουγοηΐ, υἱάθ φυοιηοάο 06 διςοπιπιοαοῖ. ΝᾺΠ) 

βίου! ὁχ αυΐθυβ ἀἰδοίρυ!! Πγιαυδηῖαγ, ἴυγθς ἀσιτὶ- 
τηοηίυπὶ δοοὶ ἰδ θδηΐ,, Ιανοηὶ {ΠΠ πὶ 6586 ρυϊδηίο8 : 516 
δκ αυΐδυβ ἰυγῦς οἰ πἀΔὈΔη (ΕΓ, Π1.}.8 ἀληηηῦπι Δ006- 

ἀδραὶ, οὐ ὁχ ἀΐοῖ}β πα Ἴόγοπὶ ἀ6 1110 αυλπὶ ἀ6 ΘΟ γίβι0 
ΒΌΙΠοθαηὶ ορὶπίοποι. {ΠΠπἀ ἜΥσο, πυ}}8πὶ Γοὶ παυ 6 ἢ 8 

δβυσρὶοἰοποῃ, οοΥ̓Τ αἷς 6 γογθ8 : ( αμέοπι ΠΗ ΠΟΥ 

ἐεί ἱπ γέσπο οσαἴίογμηι, πια]οτ ὁδί ἱ{|0. ΜίποΥ, βοουηάυπὶ 

αἰλίοπι, οἱ δβοοιηάυπι, τυ Γυ ΠῚ ΟΡΙ ΟΠ πὶ : ΠΔΠῚ 

ἀϊοοθδηϊ ἰροῦπι δἀδοοη 6686 οἱ Υἱηΐ ρΟϊΔΙΟΓΕΠῚ 
(Μαιιὴ. 1..19):6ι, Νοπηο πὶο [αὐτὶ βίϊμς ὁει (ΜαΠ!. 1. 
55}} δίσυα υθΐαυθ ἰρϑυπὶ ἀδδρίοἰοῦϑηϊ. Αι ἰρίιυν, 
ἰῃηαΐθ8, δοιμραγδίυ8. οαπὶ δοληπὸ Π,Δ70Γ ογδι 7 ΑΒ 8ἰῖ. 

Νουα διὲπὶ 7Ζολημποβ αυλπὰο ἀἰεῖῖ, ΕΡΕΪΟΥ ἢϊ6 ὁδὶ 

(Μ αι. ὅ. 11), 14 σοιηράγαπαο αἰοὶϊ ; ποαυθ Ῥαυ]υ8, 

οὐ ΜΟΥΒΟπῚ δἰ πηοιηογαὶ,, Απιρίἰογὶ ἐπῖπι σίοτία ἠϊο 
φμαηι Μουεες αἰσπαίι εἰ (Π ὗν. ὅ. ὅ), ἢ ΘΟΠΊρΑΓΔΙ6 
ἀϊςεῖ!. Εἰ ἰρθα οὐπὶ αἷι, ἔσοο ρίις γιαηι ϑαίοπιοη ἠϊΐς 

(Μαι. 18. 34). ἤὸ ποὴ ΘΟΙΙΡΑΓΔΏ0Ο ἀΐεΐ!. Αιοἀ 5 
ουποσάδπιυβ ᾿ἰἰυπὶ ἢφο Ρ6Γ ΘΟ ρΑγδιοηθπὶ αἰχὶβ56, 

ΓΕΒ ἰἰὰ δὰ δὐυὐδϊδηϊίυπὶ ἰη τη αίοπη δοοουηπιοάδίδ 
Γ(υονὶς. ἴῃ πιᾶζηᾷ 6ηΪπὶ Οχἰ σι πηλίΐίοπα ΠΑθΟΌΔΙΌΡ, 

ΠΠαπηαυ6 οΑΓΟΟΡ ἰηϑἰβρηίογοπὶ το άἀϊάογωϊ,, ΠθοπΟΙ 11“ 

ὨΟΓΙ458 ἱπ ἀγβυθπᾶο γορα, αἰηιθ ἰὰ ΠΠὈ6η ον ἃ τυ} 19 

βὶς. δοεϊρίεθοίυγ. Ειϊδηΐπη Ὑοίιι5 συοχὰθ ογρίυΓα 

εοἴοι δγγδηϊυη Δ1Π|08 ΘΠΊΟΠἰΔΓΟ,, ΘΟΠΊρΡΔΓΆΠΑΟ ΘᾺ 

χα; Θοπιρᾶγαγὶ ΠΟ ΡΟΘΘῈΠΐ ; αἱ σα π60 αἰοίυν : Νοπ 

φοί εἰπὲ (μὐ ἱπ ἀϊ8, Βοηιῖπο (Ῥεαί. 85. 8), οἱ γυῦ- 

51Π|., Νοπ 6εἰ ἀειις εἰσι όιι5 ποδίεν (Ῥξαί. Ἴθ. 14). 
γοϊυηὶ δυΐίοπὶ αυϊάαπι Δ ἀθ Δροϑίο δ ἀϊχῖβ86 (Ἰ"γὶ- 

βἴιη 8:11 ἀδ Δηᾳ0}}5; β01 πηλϊθ. Νδῃ εἰπὶ βοιη6] 

ὐυϊάδπι ἃ γογί416 ἈΡΟΓΓΑΙηΐ, 5016 η1 ἰῃ πη} 105 ἀδάιιοί 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΖΕΌΝ ΠΟΜῚῚ,. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. αἱ. ΧΧΧΎΊΙ. 8 

ΘΓΓΟΓ65. (0 Θηἷπιὶ ΘΟηΒΟαυθηιἃ ἰώ ναὶ 46 Δροϑίο! β, 

γοὶ ἀδ δηρ6}}5 ἀἰϊχίββοι 3 ΑἸ οχυΐπ ν ΓΟ, δὶ ἀ6 δΔροβξίο]ὴϑ 

ἀἰχίβϑαι, αιΐϊὰ ψαϊαθαὶ φαοπηΐηιι5 ποπιϊπαγοῖ ἢ (πὶ 
δυ6πὶ (6 βαῖρϑο ἀἰοὶ!, [γα ρογβοηδη) οοΪαὶ οἷν Θἀ πὶ 

αυς ΟὈλϊ πο θαὶ ΟρΙΠΙΟηΘΙ ; Δ6 πὸ ν᾽ 6γοῖιν πηασηυπη 

αυϊάρί πὶ ἀ6 56 ἀΐοαγα : ἰά φυρά 5:5 ρ6 Οὐκαγναί. Ουἱὰ 

δυΐοτῃ {ΠΠπιχὰ 651, 1} γέφιιο εὐίοταπι 5 ἴῃ δρί γι 0.415. 

οἱ ἴῃ (φἸοϑεϊθυς οπηπϊδυ5. Οὐπὶ δυίαιη ἀϊοῖϊ, Νοη 

δΏΓΤΟΧΙ ἱπίοῦ παῖοδ Ἠιμίϊογιιηὶ λα] Φοαππα, ἀἱδιϊη - 
δυοθαὶ 56 ἃ ϑοδιηηδ, οἱ 86 500 ΓΑ εθαὶ οοπιραγδιίοηι ". 

ὅ. ΝΑΠ) 5] 'ρ56 ἱπίου. ἢδίο5 τη] ογαπὶ ογαϊ, δὶ ποη 

δἷου! οΔη})68 : Π6η116 οηἰπὶ ΠΟΠῸ Δ Π} ογαϊ, πος 
δίουϊ ΠοπιῸ δάϊιυ5 ἴυογαι, βοὰ βίυρεηθο πχυοάδιῃ οἱ 

ΤΩ ΓΔ Ὁ}}} ραγῖι. 12. 4. αἰονιι5 αμίοπι Ποανπὶς Βαριίδίω, 
ἰπαυΐ!, πόσα πιο, τόσπμηι οαἰογιπι υἷπι ραϊιμγ, οἱ 

υἱοίεπιΐ ταρίμπι {μι Ἐὺ χα ρᾶοιο, ἰπαυΐοβ, [886 ργ8- 

οοἀδηιίθυδ οΟἰαγοηι ̓  Οριΐπια οογία οἱ δἀπηοάμ σοῃ- 

5664 ΈΘΗΙΟΡ : δἰ η]η} μΐ πο "Π}05 δ σγοάοηίζιιπι ἰῃ 56 601}- 

ΡΟ δὲ ἱποίιαι,, δἰ πηυϊχιιθ 114 4υα δυργὰ ἀϊοία κυηὶ 

ἃ ϑολῃπο οΟΙΏργου αι. ΝᾺπι 5] ὑβαὰθ δὰ ΖοΔΠΠοΠῚ οΠὶ- 
Πἷα Οομηρί οί διηὶ, ΕΟ ϑυπὶ 4υὶ νοπΐο : πᾶπη αἷΐ : 1. 
Θπιπὲδ ργορῆδία εἰ ἰδ δι αὐ 7οαππειη ργορίιείαυε- 
τιπί. ΝΌΠ δηΐτη οαϑβαββοηΐ ργορ ἴα, ὨΪδ] 650 νη 586Π). 
ΝΊΠ] ἀγρὸ υἱῖγὰ Ὄχδρθοίθείβ, Π6 6 Δ] πὶ Θροῦι Εἰ8 γθη- 
ἰυγυπι. (004 660 5|Π| ρ8]Δπ| 6ϑι οχ 60 410ι} ῥγορ!ιοία: 
Οὐϑϑατίηϊ, οἱ φυοὰ πλυ}ιὶ χφυοιἀϊα ἤἀδιη ἰη πη γαρίδηι : 
ἦα συΐρρα Εἰλγα δεί οἱ πηβηϊ θα, Ὁ δᾶπ) πα} ἰ Δῃγὶς 
ρΡίδη!. Εἰ χυΐβ, αιια:50, γᾶριυῖι ἢ Θυοίφιοι οὐπὶ βιιϊο 
ϑοσοβϑογυηῖ, ΑἸ ἀείηἀθ ἱπάϊοαπη ρομΐ! ἀϊσθη8 : 
1}. δὲ νι γροίρογα, ἦρξε 681 Π᾿ίϊας, σιιὶ υϑη!αγιις δδί. 
ἩΜΜιαπι ὀπίπι, ἰηαυ!, υοὐὶϊς Ποίϊανα Τίιοδυίίοπι, γιιΐ 
ἑοπυογίαί εοτάδι μαϊγὶς ἐπ [{ἰο6 ( αὶ. ἃ. 5). Ηΐϊο 65, 
αἷϊ, Η6}125., δὶ δι ἰοηἀ 115 αἰ ΠΠφοηιογ. Ναηι πιίαμι, ἰῃ- 

υῖι, ἀπφοίμπι πιειιηὶ ἀπίθ [αοΐδιι ἱμαηι (1θἰ4. ὅ. 1). 
ἤδοια αἰχὶῖ, δὲ υμί(5 τοοίμεγο, οβίθη 65 ΠΟΙ Π6ΠῚ 

ὙἹΟΙΘΠ ΟΡ οορὶ. Νοη οορο, ἱπαυΐι. ΗὈς δυΐοπι ἀϊχῖς, 

δναίδηι ραίθη8 νο]πίδίοΠ), οἱ οϑίθ θη ς σης {Π πῇ, 

οἱ Παπὶ πο 6556. ΑΠΊ00 δηἷπὶ ηυ πὶ ΒΏΒΟΘρΡΟΓΟ τηΪ- 

ηἰδίοτϊ πη, Οἱ ΓΘ ΟΌΓΒΟΓΟΒ ΔΠ}00 (ὩΘΓΙηϊ. ΟυλΡΓΟΡΙοΓ 

ΠΟῊ 5ἰΠΊΡ}Ἰοἰ1οΓ αἰχὶὶ, Πίς ει Ἠοίΐας, 564, δὲ υμ( 8 

γοοΐμεγα, Πῖς ὁξι; ἰὰ 6ϑδῖ, 5] ὑγυῦᾶ πηοη6 σαδβι}5 δί(6ι- 

ἀλιῖὶδ. Ναηιθ ἰν]δ βδίθιι, δὰ οϑβίοι θη ἴῃ 6} σοη 13 

6886 ΟΡυ8, δυΐς ἀΐοῖο, Ηΐς ὁει Ποίΐας,, φαὶ υϑπίμτιιδ 

ἐεί, δά οοίι, 15. Ο,κμὲ λαϑοῖ αἰγὸς ἀμαϊοπαϊ, αμαϊαί. ἴοῖ 

φηἰσ πη ΡοΟμΠΟ αὶ, υἱ δὰ ἱπιογγοραπάυτη ἰηοἰδΓοῖ, 
Ωυοά 5ἷ πα 50 φιΐάαπι ον] αθδηὶ, πηυ]ο πιΐηι8 δἱ 
εἰαγὰ οἱ πηδηϊ[εϑίἃ [υἰβϑοηϊ. Νοαυς ἰά ἀϊοὶ ροδδὶϊ, ἤθη 
Δ508 [ι|586 ἰπίοΓΓοράγα,, τοὶ {Ππ|π|ὶ [1886 δάϊα ἀϊη- 

οἾἸδη). Νδηὶ αυΐ ΠΠῸ ὁ μ}}}ΠΠ8 ὈΓΘΕΪ ταθυϑ ἰΠΊΘΓΓΟ - 
σλνογαι! ΘΠ Δ Θγ 06, δἰ51 ΞΟ Χο οι |685 ΓΟρΡυ δ8 ΠῚ 

ἰυΠδοοηΐ, ΠΘάυ6 ΟΘοϑαγοηῖ, αυομηοἋὁ ποθὴ ᾿ΠΠπὶ 46 

Πποορϑϑα ΓΙ 9 ἰη!ΓΓΟσ580ηῖ, δἱ ι!ἀα πὶ δἀΐβοογο οἰ} - 

νίδϑοηι ἢ δ᾽ ἀδ ᾿δρα! 05 ᾿ηἰοΥτυράθδηι, συοά ργα"66- 

Ρίυπι ΡΥΪπι ΠῚ 65561, οἱ 46 51}}10}56, οὐπὶ ἴδ] 
Ὠ0}}ὰ υγροτγοῖ ΠΘΟΟ5511345, 4ΠΟΠΊΟΔ0 οἰηὶ (2]14 ἀϊοογοῖ, 

ἀὸ αυϊθι5 Ταϑροηάογα οἠμηΐηο ἀθυοῦαὶ, ΠΟ 6}118 

πιοηίοπὶ θχρίογΆ 8561 ουπὶ πιαχίπηα δά ἰιος Πονιανὶ 

1 ΑἸ μα οηϊ, εἰ, 46 ξηϑδίγαποῦαι σοιραν αἰοπὶ, ἡμαμιῦῖς εἰ 
ἦρξε ὁᾳ πιο γ6 6586 παῖμδ. 
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οἱ τγάπογα νἱάθροῖυρ 7 Νά οὐπὶ ἀΐοουδὶ, γἱοίεπὶ τα- 

ρνἷμνι ἱ{πἰά., Ἰὰ Ποτγαπι ἀχοϊαραὶ δηϊμηιη ; οἱ οὐπὶ ἀΐ- 

ἐογοῖ, (μὲ μαϑεῖ αἰγεδ αμαϊεπάὶ, αμάΐαὶ,, Ἰάϊρουπὶ [2- 

εἰοθαῖ. 10. Ομὲ αμίεπι αεεὶπιϊαϑο σεποταϊοπθηι ἤσπο ἢ 
ἰηχυΐ!, δέπι δ ἐει ριοτγὶς εοἀεπίϑις ἷπ [070, εἰ ἀἰοθπ- 
εἶϑις, 11. Τιϑία οδεϊπίμιμς υοϑὶς, δἰ ποπ ξαἰιαδίϊδ ; ἰα- 

πιεμίαιδ εμπιμς υοὐΐδ, οἱ ποὴ ρίαπαϊειϊδ. 
ἀλτϊειὶ οἱ Ζοαπηὶς ἑάομι δοοριι8 ἐΤαί.--- ΗΟ ΓΌΓΒΟΣ 

γἱἀδηίυγ ἃ ργβοοάδηι 5 ἤθη ΡΘιάοΓΟ, δ6ι} δὰ ΘΟΓῸΠΙ 

οὔγηΐπο δοῦίθπιὶ ρογιποηὶ : οἰθηΐπὶ δι οδηάθη τοὶ 
δυμη)8π| βροοίληϊ,, υἱ οοἰοηάλίυῦ δοδηποιη ἱρδϑὶ 60θῆ- 
δΒοηᾶ (οοἶ586, οἰϊαπηϑὶ 4υ:6 ἢ δηϊ οοηίγαγὶα ν᾽ ΘΓ Π0Ὁ : 

φυοὰ οἰἶαπι ἀ6 ἰηϊεγγοραιίοηα ἀἰοίιπι 68 : οδιοπάϊᾳυθ 
Ηἶδ} ργωογη ίβϑυπὶ [υἷ856 ΘΟΓυ πὶ συ Δἀ 58] 161 'ρ80-: 
τυ ΠΟΙ ΓΌΓΓΟ ροβϑϑηῖ; συοὰ ἀδ νίηθα ἀϊοο αὶ ργορ οί : 
Θμξά αὐδιις [πείαπι υἱπε ἠμῖς, σμοά ποη {ἐεοτίνα (1 καὶ, 
δ.λ}} μὲ δρἶηι, αἷϊ, «δε πιαϑο σεπργαίὶοποπι ἰαῃς ἢ δὲπιὴ 

ἐἰς δε ρμιιοτὶ 5 εοάἀεηἴϑιιδ ἐη (070, 6ἱ αἱεοπιίϑιια, ΤΊϑια σφοὶπῇ» 

η1|8 υοθὶδ, οἱ ἠοη εαἰαδιἷ8: ἰαπιοπίοἱὲ διπλιι8, οἴ ποη ρμίαπαὶ- 
εἰἷἰδ. 18. Ῥεπὶέ οηΐηι Φοαηπος ποι πιασπἀμοαηδ, πδημδ 
δίϑεης, οἱ ἀἴσιπί; διαπιοπῖπι Παδεῖ. 19. Τοηὶ Εἰ μι8 πο- 
ηἰϊηὶς πιαπαμοαπς οἱ δίϑεπα, οἱ αἰσμπί ; Εσοθ ποπῖν 

νογαΐ οἱ υἱγιὲ ρμοίαίογτ, ριιϑίϊσανλιοτιηι οἰ ρεσοαίογμηὶ απιὸ- 

ἐμ. ος οδῖ, (οηιγαγὶ ορ0 οἱ ΦοΔηη65 Υἱὰ ἰποοάϊηγυβ, 
οἱ ἰάϊρϑυπι [Δοὶπη}5, 80 δὶ γοηδίογοϑβ, [δγαμ οαρίυ (ἰ(- 
Ποῖ]οπὶ νἱάθη!68, 4υ8 Ρ6Γ νἱ5 ἀι5 984 045565 ἰδ 6 ΓΘ 
Ῥοβδίϊ, ὉΓΓΔΠ1406 Υἱάμη 810 5}}}} ὁσουροηΐξ, οἱ 116 Γ Ρ6Γ 
οουηίγΑγίδπι δἰ ιογὶ υἱδπὶ ἱπηρ6 }]1Αὶ, υἱ ἰῃ Δ᾽ 1ΘΡυϊΓΌΠᾺ 

οχμηΐπο ἀεδοϊάαϊ. Ἀδδρίοα οηἷπὶ υηϊνογδυπιὶ ξοηυβ ἰυ- 

τηδηῦπ), ᾳυοπιοῦο εὐυπίμηι 5016 δὲ δατηῖγασίὶ,, ΠΘΟΠΟΝ 

γ᾽ ἰδ πὶ ΔΒρΟΓαπὶ οἱ ΡΒ ]ΟΞΟΡ ἶοδπι. ᾿άἀ60 δὶς ἐρηϑι 8 

ΓΟ [υἱϊ,. υἱ δοδηηθ 8 8 ὈΓΪπιὰ ἰδία ΠΟ00 Υἱίξ ζδιυΣ 

ἀυσογοῖ, υἱ φυ ἀΐοογοι, δὲς 6 ἀἰχηᾶ 6856ηὶ. Εἰ 

8υλ ἀδ ολυ58, ἰηᾳυΐ65,, ΟΠ γδίαΒ θη) δα πηάθιῃ ἰμξΡ68- 
δι}5 Υἱδηῆὶ 6517 [Π20 ΥἜΓῸ ἱπρταϑϑυ8 65ί, συληάο ρον 
αινλάγαρίηϊα ἀΪ65 ἰεὐυπανῖ!, οἱ ἀοοδηβ οἰγουΐθαὶ, ΠΟΒ 
ΒΆ 65 Οἱ οδραΐϊ γϑοὶπαγοῖ : οϑίογυπι 1116 3110 πιοὰο 
ιιος (οεἰϊ, υἱ ἱπάα ἰυσγαπι βογί ργουϊάθγοῖ, Νᾷπι ἰ( - 
ἦρϑῦν Ἔγαὶ, χυοὰ οἀμπμάδπιὶ ἰθηογοὶ νἱϑηι; ἰπ)0 ἰοηβ6 
ὨιΆ)05 οἸαὶ, αυορὰ ἰ8, 4ε 1114 νἷα ἱποθάθγοϊ, ἰδϑιϊπηο- 

πἷο 500 ἰρβυι οοἰεθτγαγοῖ. ΑἸοχυΐη γοΓῸ Φοϑηπ68 Ὠἰ Εἰ] 
αἰϊυιὰ φυᾶπὶ νἱῖ55 ἀβρεγιδίοπι Ἔχ εἰ υδθαὶ. ΝΌΪ τὰ δι ΐτὰ 
κἴξηυπι [ἐοἷϊ : ΟΠ γἰϑίυϑ ΥὙ6ΓῸ οἱ βἰζηογυπι οἱ πηϊγαου- 
Ἰογαιη ἐοδιἰπηοηίυπ ᾿αθαὶϊ! ( Φοαπ. 10. 41 ). 7ο"ηπαιη 
ΘΓΩΟ γοὶ μαυ δὴ ἃ θ᾽ υπΐο οοἰουγαγὶ, 1|186 οοηιγαγίαπι 

γίδηι ἰθπυΐϊ, δὰ πιθη88485 ἱμηζγοάϊθηϑ ρῃ]ἰοδπογυπι, 

πιδιμ υοδη5 οἱ υἱ 06 η8. 
4. ᾿Ἰπιογγοζθηλβ ἰἰδαυδ δυάδδο8 : ΒΟΠΔΠ6 Γ65 65 

ἠε)υηΐαμι, οἱ δάπηγαηάδ ἢ ΕγαΟ Οροῦιυ δοληηΐ ογὸ- 

ἄογα, οἱ ἰΠυπὶ δαἀτα 6 Γ6, οὐ υϑ4 06 ἀΐοι}6 ρΆΓΟΓΟ. δίο 

οηὶπὶ ἰΠΠὰ σεγυὰ τὸβ δὰ δοβυη) δά ἀθοίιγα ογδηϊ. Αἢ 
ΟΠΟΙΟϑᾶ οἱ ἀυγᾷ Γ68 ὁδὶ ᾿εὐυπίαπι ἢ ΕγφΟ ὅθδυ ΟἜΓΙΒι0 

ουϊοιηροταηέυπι ογϑὶ,, ἱρϑίᾳυθ ογοάθγα,, 4υϊ οοηίγαγία 
ἰηοοάοὶμαι νἱὰ. ΡΕΓ υἱγϑδιηηι ἡ Υυἱλῖὴ ἴῃ γοβηυπὶ ἰηιΓᾶ- 
ἐυτὶ οτγδιΐδ. Αἱ [ΠῚ φυλ8ὶ [6 γὰ ἐμ! 8 η:8 υἱΓυπι 4016 πι4}6 
δοοίρίοῦδηι. ΝΠ} ὀγο ουἱρὰ 68ὶ δοῦυπ) 4υΐθυ5 ἢοη 
εγοάϊίυα) οδι, 564 Θογυπὶ ἰδηίυπ) αυΐ 01: ΟΓΟ ἀδγιιηϊ. 

Νοο οηΐ σοηίγαγία ἰπιυΐ νἱ τ ροΓοὶ, υἱ πΠαα]υς ἰαυμοῖ. 

8. ουἱύδληυ, μέγ αἰδθΥ ΓΩΝ,. 

5. 5ΖΟΑΝΝΙΒ ΟΠΒΥΘΌΘΤΟΜΙ ΑΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡ. 7 

ΑΓ φταιία, αυὶ νίσυμλ Εἰ θα) 86 Γδγβϑυδο Δρριο- 
μαὶ,, βούθγυμι γδὶ ὈΑΥΘΑΤΌΠΙ ΒΟΒ Δρρεοραθίε : ᾳυὶ 8δ6- 
γογιπὶ ἰδυάαδι, ἰΞοίυπ) "οη ἰδυάλθῖῖ, Νοδ ροϊοδὶ ἐπί 
οἱ δέξο οἱ ||} βίῃ"! δρργοθδιὲ δεηϊδηιδ. ἰἀδοχυδ δἷἊ 
116, Τιϑία οφοὶπένεμα ϑοδῖε, οἱ ποη δα{δεῖϊδ; μος 6δὲ, 

Ἀοιηΐββδηι Ἔχ ΐθυΐ νἱίδη, οἱ ποῦ οὐὈϊθιμρογϑδίΐδ ; οἱ, 

Μιαηιεμίαὶ δαπῖμδ, εἰ πον μίαπαϊδιΐδ; ἰὰ οοι, ]οδηδοΣ 

δθνθγϑιη οἱ ζγδυοπι νἱίδιῃ διηρίαχυβ ὁ8,, οἱ ἤθη διίθω- 

ἀϊκιὶ5. Νοὴ ἀϊχὶ!, Εφο ἰἰΐδαι,, [16 απο υἱίδπι ἀειχίε : 

80 αυΐὰ υἱγίυβηυο μά οΓδὶ δεηίθηιλ, οἱδὶ διυάία οοα- 

ἰγαγία,, ἰάθο δοιηβουῃΐλ φοδίδ ἀἱοὶ!ξ 6βε6. Νλπι αυοὰ 
φΟὨ ΓΑΓΔΠὶ ἰηΐγοὶ Υἱδῆη., ΟΣ πιλίογα οοποοπϊδ ἰδοίδεα 
68[, 418 Θυπιάθπι δρθοίαυδὶ ἤποπι, Ουλπὶ ἜΓΡῸ ἀείη- 
ἕ6ρ8 ἀοίοηδίοηδιι ἰδ υθαί!ε ἢ Ιάφ0 δυθ) υηχὶϊ : Εἰ ἡμεδιἡ- 
βεαία ἐεἰ εαρὶεπῆα α βέϊϊ δμΐδ; μος ὁδὶ, Εἰἰδιπιδὶ γοδ 

ὨΟΏ ΟὈἰΘΩΡΟΓΑΥΟΣ 8, δἰ πι6 υ] γα οὔἰ πη δ ΥΪ ΒΟ ροί6- 
εἰ. Ουοά ἀδ Ραιίγθ ἀϊοὶί ὑγορἰιοίῃ : {ὲ ἡμιδιὸβεετὶς ἴῃ 

δεγιποπίϑωΣ (μὶς (Ῥεαί. δ0. 6). Πδιι5 δηΐἷπιὶ οἰἰδηιεῖ, ἀμπο 
ποβέγὶ ουγᾶπι φογί!, ηἰ}}} ρου οίαι,, δ08 ἰδηθη απ 
πππρ εἴ, (τὰ υἱ η6 αυϊάδπι πῃ ὕγϑίι ἀσθιδι οἶδ ἰπιρα - 

φομεθυϑ ἱπιργοθίδαιο τγοϊαυδὶ. 51 νϑγῳ Ἔσεπιρὶα 11} 
φυΐθυβ με ὙἹ] ἃ δί:ι οἱ ἰβσοΠρΟ8118. 6 πιϊξο 5 ; βᾶτα 

δὰ δυᾷβἑογιπι ἰπΠγη  δίθπι 5686 δρίαναϊ. ϑίᾳυϊάειε εἰ 
Εχθοδίθὶ αὐυϊᾳ αὔονὶ ὀσδρὶδ 1}}18 ορρογίυπδ, εἰ Ὠεὶ 
τη] Ἔδίλι6 ἱμάΐφηα ( ἔκεει. ᾧ εἰ 16). γογυδι οἱ ἱος 
οἰἰδπὶ ἀΐσηυπὶ δὲ ᾿ροὶυβ ργονϊ ἀδιιἰα. (οηϑίάδγδ ροῦτο 
1108 οἰἶδηλ δἰ ὑπ ἰῃ ΘΟπιγϑΡ[88 εἰγευπιίογγὶ δου! 68» 
(148. Νά οὐ) Ζοδῆῃθαηι αἰχίββθηϊ ἀδιμουίυπι ᾿2θοΓα, 
ΠΟΙ ἰιΐο δίοίογυηὶ, δοὰ ἢοο ἰμβυπ ἀ6 Ομ τίξιο οδέγ- 

το πιοῦο υἱνθηιθ ἀϊχογιηὶ : δὶς δϑιῶρενγ ἰη βεβι θη δα 

δδοιπὶ Ριξηδηίο 5 ἀοίοιουδηίυγ. 0688 γΕΓῸ οὔ ἐἷ8 
4] ἴδῃ 4υοηθθ πιδ]ογοωὶ δῆδγίὶ δοσυπι ϑδεοουεδίίοπεξι, 

ἀΐοδδο : Ῥαϑίζςαπὶ ἐπΐς ᾿μδεὶ βοαῦογμν θεμηι, ἐμϑεὶ- 
ρίοιίοε δαρίιια δ οαππὶβ ( ἴδιο. Ἴ. 89). Τιης ἀσπιμῖο 
οἰν Δι ἰδ ἜΧρεοῦγαι, οὐπὶ ἰυδὲδι8 [0 δῪερίθωιϊα,, 
φυδηθο οπιηΐδ ἱμηρίοἰΔ [υἱ880 ἀοπεοηδίζονὶ!. ( υἱᾶ εὶς 
ἰά πο; Ρεγδυφδὶβ ᾿Π|16, πνίραγοβ 1105 ργεβάϊεδι ; φυοά 
Ραΐμ8 68ὲ σιδπιὶ δἱ ρου οσγοβοογοι. Εἰοηΐπὶ οἱ ἀοεινίκεΣτη 
δά θυ! δὲ πιίγϑου δ. Ουΐα γογοὸ ἴῃ οδάθια ἰηογοάο!- 
ἰΔ[6 τπῳηβογυηΐ, ἀδιηυπ) ΘΣρεοῦγαι. 40. Τμπο ἐπῖμε, 

αἷϊ, δόριδ σὠρὶ! ἐαρτούταγα εἰσὶ αι ϑιδ, ἴῃ φωῖϑες [αεῖαε 

[πόρανὰ ρίμεϊη!  υἱγίμι 68 οὗα5, 4ιῖα μῳηὶϊεπαιν πον 

ἀφόγωμί, αἴξοκε : ἂδι. Υα ιἰδὲ (ἀλοταεὶο ; να δὲ Βειλ- 

Ζαάω. Ὠοϊηο υἱ ἀΐδολ8 ΘῸΒ ΒΟ ὨδΔΙΙΓΔ ἰδ165 6856, 
πθίθη υγῦϊ5 ΕΠ 88 ροπὶξ, ὑπ 6 φυΐϊπαιθ ῃγούϊεγδδὶ 

Δροϑβί0}} (πὶ Ῥμρριμ οἱ ἄυο 18 οογυριογυίη ρὰ- 
γα (α) ἱπι16 θγδινῇ. "Θ μία εἰ ἐπ Τῳνο οἱ διάφπα,, δἷὲ, 
[ἀεί [μὲδε8η| υἱγ 68, σμα πῃ υοδὲς [αοἰ διεπὶ, οἰἷνε ἐκ 

δαζοθ 6ἰ εἰπογε μαιπὶοπίίαπι ἐσίφδεπί. 43. γοτγωινιανεον 
ἄϊτο νοὐὶς, Τυτο εἰ δἰἀοηὶ τοπεϊδεῖμδ εὐ! ἐπ αἷς ἡμάϊεξι, 
γιαηὰ υοὐὶς. 35. Εἰ ἰμ Οαρέγπαμνε, φεα μόσεε αὐ εαὐκκηι 
ἐχα[ίαία 68, πεσμε αὐ ἱπ[εγνμ ἀδδοθηέφε : φιΐα εἰ ἰκε 

Δδοαοηιὶς [εἴα [ὐεδεηΐ υἱρίμίες, φμα [είς ξακὲ ἱπ ἰε, 

πιαποίδεεηϊ μἴφμο αὐ βαπο ἀἶθηι. 38. Τογιρπίανεοα ἀἶτο 
νοὐϊδ., σμία ἰογτα δοάοπιούμμι γεηιϊδεὶμα οτὶᾳ ἡ ἀφ ῥει- 
αἰεὶ, φμαηι εἰδὲ. ΝΟ 5ἰπῈ οδιιϑὰ ϑοβοιῃᾶ δρροηὶ!, 5οά 
υἱ αυγολῖ δοουβαίϊοιοπι. Μαβηυπι φυΐρρα πδαιιϊς ἅτ. 

(α) Ῥυο ΟΟΥΥΡΒΈΡοῦυΠι 0 ιἃΣΐ8 δυηι, ΡαΙΓυΒ οἱ ἀπάγοας, 1 
οΟΌυ5 Θὲ )οϑπμ65. ; ᾿ ον 
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ὅσα τοιαῦτα, χαέτοιγε οὐδεμία ἣν ἀνάγχη ταῦτα εἰπεῖν, 
πῶς τῶν παρ᾽ αὐτοῦ λεγομένων, ὧν καὶ ταῖς ἀποχρίσεσι 
μᾶλλον ὑπεύθυνος ἦν, οὐχ ἂν ἐξήταζον τὴν διάνοιαν ; 
Καὶ μάλιστα ὁπότε αὐτὸς ἣν ὁ προτρέπων εἰς τοῦτο, καὶ 

ἐφελχόμενος ; Τῷ "" γὰρ εἰπεῖν, Βιασταὶ ἁρπάζουσιν 
αὑτὴν, εἰς προθυμίαν αὐτοὺς διεγείρει " χαὶ τῷ εἰπεῖν, 
Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούφικ, ἀχουέτω, τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιεῖ. 
Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην ; φησίν. Ὁμοία 
ἐστὶ παιδίοις καθημένοις ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς, καὶ .16- 
γουσιν" Ηῤλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐχ ὠρχήσασθε" 
ὀθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ἐκόψασθε. 

Πάλιν ταῦτα δοχεῖ μὲν ἀπτηρτῆσθαι τῶν προτέρων, 
σφόδρα δὲ αὐτοῖ; ἐστιν ἀχόλουθα. Καὶ γὰρ ἔτι τοῦ χεφα- 
λαίου ἔχεται τοῦ αὐτοῦ, καὶ τοῦ "" δεῖξαι συνῳδὰ αὐτῷ 
πράττοντα τὸν Ἰωάννην, εἰ χαὶ τὰ γινόμενα ἐναντία 
ἦν’ ὥσπερ οὖν χἀὶ ἐπὶ τῆς ἐρωτήσεως ᾿ χαὶ δείχνυσιν 
ὅτι οὐδὲν ἦν ὀφεῖλον γενέσθαι εἰς σωτηρίαν αὐτῶν, χαὶ 
παρελείφθη " ὃ πρὸς τὸν ἀμπελῶνά φησιν ὁ προφήτης ᾿ 
Τί ἔδει μα ποιῆσαι τῷ ἀμπελῶνι τούτῳ, καὶ οὐκ 
ἐποίησα ; Τίνι γὰρ, φησὶν, ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύ- 
τὴν; Ὁμοία ἐστὶ παιδίοις καθημένοις ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς, 
καὶ 1έγουσιν" Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐχ ὠρχήσασθε᾽ 
ἑἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ἐχόψασθε. Ἦ.1θ8 γὰρ Ἰωάν- 
ψῆς μήτε ἐσθίων, μήτε πίνων, καὶ λέγουσι" Δαιμόνιον 
ἔχει. Ὧ.1θεν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, 
καὶ λέγουσιν" ᾿Ιδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, 
πδ.:λωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. Ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν 
ἐστιν Ἑναντίαν ἑχάτερος ἤλθομεν ὁδὸν, ἐγὼ χαὶ Ἰωάν- 
γης, καὶ ταὐτὸν ἐποιήσαμεν, οἷον ἂν εἴ τινες θηραταὶ 
ζῶον δυσθήρατον διὰ δύο μέλλον ἐμπέπτειν ὁδῶν εἰς τὰ 
θήρατρα, ἑκατέραν ἕχαστος ἀπολαδὼν ὁδὸν ἐλαύνοι 
ἐξεναντίας ἑστὼς τῷ ἑτέρῳ, ὥστε πάντως εἰς θάτερον 
ἐμπεσεῖν. Σχόπει γοῦν ἅπαν τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, ὅπως 
πρὸς τὸ τῆς νηστείας ἐπτόηται θαῦμα, χαὶ τὸν σχληρὸν 
τοῦτον χαὶ φιλόσοφον βίον. Δ'ὰ τοῦτο ᾧχονόμητο τοῦτο, 
ἐχ πρώτης ἡλικίας οὕτω τραφῆναι τὸν Ἰωάννην, ὥστε 
καὶ [619] ἐντεῦθεν ἀξιόπιστα γενέσθαι τὰ λεγόμενα παρ᾽ 
αὐτοῦ. Καὶ τίνος ἕνεχεν οὐχ αὐτὸς, φησὶ, ταύτην εἴ- 

λετο "6 τὴν ὁδὸν; Μάλιστα μὲν οὖν χαὶ αὐτὸς ταύτην 
ἦλθεν, ὅτε τὰς τεσσαράχοντα ἡμέρα: ἐνήστευσε, χαὶ 
περιῇει διδάσχων, χαὶ οὐκ ἔχων ποῦ τὴν χεφαλὴν χλίνῃ" 
πλὴν ἀλλὰ χαὶ ἑτέρως τὸ αὑτὸ τοῦτο χατεσχεύαζε, χαὶ 
«ὃ ἐντεῦθεν χονόμει χέρδος, Τοῦ γὰρ ἐλθεῖν αὐτὸν τὴν 
ὁδὸν ταύτην, ταὐτὸν ἦν, ἢ χαὶ πολλῷ μεῖζον, τὸ ὑπὸ τοῦ 
ὀλθόντος μαρτυρεῖσθαι. ΓΑλλως δὲ, ὁ μὲν Ἰωάννης οὐ- 
δὲν πλέον ἐπεδείξατο, πλὴν τοῦ βίον χαὶ τῆς πολιτείας " 
Ἰωάννης γὰρ, φησὶν", οὐδὲν ἐποίησε σημεῖον " 

αὐτὸς δὲ χαὶ τὴν ἀπὸ τῶν σημείων καὶ τὴν ἀπὸ τῶν θαυ- 
μάτων μαρτυρίαν εἴχεγ. ᾿Αφεὶς τοίνυν Ἰωάννην ἀπὸ τῆς 
νηστείας λάμπειν, αὐτὸς τὴν ἐναντίαν ἦλθε, καὶ εἰς 
τραπέζας εἰσιὼν τελωνῶν, χαὶ ἐσθίων χαὶ πίνων. 

δ΄. Ἑρώμεθα τοίνυν Ἰουδαίους - Καλὸν ἡ νηστεία χαὶ 
θαυμαστόν ; Οὐχοῦν ἔδει πείθεσθαι Ἰωάννῃ, χαὶ ἀποδέ- 

χεσθαι αὐτὸν, καὶ πιστεύειν τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγομένοις. 
Ούτω γὰρ ὑμᾶς ἔμελλεν ἐχεῖνα τὰ ῥήματα προσάγειν 
τῷ Ἰησοῦ. ᾿Αλλὰ φορτιχὸν ἡ νηστεία χαὶ ἑἐπαχθές ; 
Θύχοῦν ἔδει πείθεσθαι τῷ Ἰησαῦ, χαὶ πιστεύειν αὐτῷ 
τὴν ἐναντίαν ἐλθόντι, Δι᾽ ἀμφοτέρας "5 γὰρ ὁδοῦ εἰς τὴν 

βασιλείαν ἐμέλλετε ἐμπίπτειν. ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ θηρίον δύσ- 

") Τῷ] τό 0ὶ5 ὃ. 
Δ οῃσίν οιη. Μοτ. Β6η. 
δ ἐπέδειξα 1}. 5! 
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τρόπον ἑχατέρους ἐχάχιξον. Οὐχ ἄρα τὸ ἔγχλημα τῶ, μὴ 
πιστευθέντων, ἀλλ᾽ ἡ χατηγορία τῶν μὴ πιστευσάντων 
ἦν. Οὐδεὶς γάρ ποτε τὰ ἐναντία χαχίζειν ἕλοιτο, ὥσπερ 

οὖν οὐδὲ ἐπαινεῖν. Οἷόν τι λέγω ᾿ ὁ τὸν φαιδρὸν ἀποδε- 
χόμενος ἄνθρωπον χαὶ ἀνειμένον, τὸν σχυθρωπὸν χαὶ 
βαρὺν " οὐχ ἀποδέξεται" ὁ τὸν σχυθρωπὸν ἐπαινῶν, τὸν 
φαιδρὸν οὐχ ἐπαινέσει. ᾿Αμήχανον γὰρ χαὶ ταύτην χά- 
χείνην τιθέναι τὴν ψῆφον. Διὰ τοῦτο χαὶ αὑτός φησιν " 
μὺλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθϑδ᾽ τοντέστι, Τὸν 
ἀνειμένον βίον ὑπέδειξα "9, χαὶ οὐχ ἐπείσθητε. Καὶ, 
Ἐθρηνήσαμεν, καὶ οὐχ ἐκόψασθε " τουτέστιν, Ἰωάν- 
νης τὸν σχληρὸν χαὶ βαρὺν μετῆλθε βίον, χαὶ οὐ προσ- 
ἐσχετε. Καὶ οὐ λέγει, Ἐχεῖνος τοῦτον, χἀγὼ τοῦτον " 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μία γνώμη "' ἑκατέρων ἧν, εἰ καὶ τὰ ἐπιτη- 
δεύματα ἐναντία, διὺ τοῦτο χοινὰ τὰ γεγενημένα φησὶν 
εἶναι. Καὶ γὰρ καὶ τὸ τὴν ἐναντίαν ἐλθεῖν ὁδὸν, ἀπὸ συμ- 
φωνίας ἐπιτεταμένης ἐγίνετο "', χαὶ πρὸς ἕν βλεπούσης 

τέλος. Ποίαν οὖν σχοίντε λοιπὸν ἀπολογίαν ; Διὰ τοῦτο 
χαὶ ἐπήγαγε " Καὶ ὁδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέ- 
κων αὐτῆς" τουτέστιν, Εἰ χαὶ ὑμεῖς οὐχ ἐπείσθητε, 
ἀλλ᾽ ἐμοὶ λοιπὸν ἐγχαλεῖν οὖχ ἔχετε. Ὃ περὶ τοῦ Πα- 
τρός φησιν ὃ προφήτης " Ὅπως ἂν διχαιωθῇς ἐν τοῖς 
εἸόγοις σον. Ὃ γὰρ Θεὸς, χἂν μηδὲν ἀνύῃ πλέον ἀπὸ 
τῆς περὶ ἡμᾶς χηδεμονίας, τὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ πάντα κληροῖ, 
ὥστε τοῖς ἀναισχυντεῖν βουλομένοις μηδὲ σχιὰν "5 χατα- 
λιπεῖν ἀγνώμονος ἀμφιδολίας. Εἰ δὲ τὰ παραδείγματα 
εὐτελῇ χαὶ χαχέμφατα, μὴ θαυμάσῃς " πρὸς γὰρ τὴν 
ἀσθένειαν τῶν ἀχονόντων διελέγετο. Ἐπεὶ χαὶ ὁ Ἶεζε- 
χιὴλ πολλὰ λέγει παραδείγματα αὐτοῖς πρόσφορα ὅδ", 

[430] καὶ τῆς τοῦ θεοῦ μεγαλωσύνης ἀνάξια. ᾿Αλλὰ χαὶ 
τοῦτη μάλιστα ἄξιον αὐτοῦ τῆς χηδεμονίας. Σχόπε: δὲ 
αὐτοὺς χαὶ ἑτέρωθεν εἰς ἐναντίας περ:ενεχθέντας δόξας. 
Εἰπόντες γὰρ περὶ Ἰωάννον, ὅτι δαιμόνιον ἔχει, οὐχ 
ἔστησαν μέχρι τούτου, ἀλλὰ καὶ περὶ αὐτοῦ τὰ ἐναντία 
αἱρουμένου τὸ αὐτὸ τοῦτο εἶπον πάλιν " οὕτως εἰς μα- 
χομένας ἀεὶ περιεφέροντο δόξας. Ὁ δὲ Λουχᾶς μετὰ 
τούτων χαὶ ἑτέραν μείζονα τίθησιν αὐτῶν κατηγορίαν, 
εἰπών " Οἱ γὰρ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν Θεὸν, δεξά. 
μενοι τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάγγου. Τότε λοιπὸν ὀνειδίζει 

τὰς πόλεις, ὅτε ἐδιχαιύθη ἡ σοφία, ὅτε ἀπέδειξε πάντα 
πεπληρωμένα. Ἐπειδὴ γὰρ οὐχ ἔπεισε, ταλανίξει λοι- 
πὸν, ὃ τοῦ φοδῆσαι πλέον ἐστί. Καὶ γὰρ τὴν ἀπὸ τῶν 
λόγων διδασχαλίαν ἐπεδείξατο, χαὶ τὴν ἀπὸ τῶν ση- 
μείων θαυματουργίαν. Ἑπειδὴ δὲ ἔμειναν ἐπὶ τῆς αὖ- 
τῶν ἀπειθείας 5, ὀνειδίζει λοιπόν. Τότε γὰρ, φησὶν, ὁ 
Ἰησοῦς ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πό.ῖδις, ἐν αἷς ἐγέ- 
γοντο αἱ πιεῖσται δυνάμεις αὑτοῦ, ὅτι οὐ μετεγοή- 
σαν, «1έγων" Οὐαί σοι, Χοραζῖν " οὐαί σοι, βηθσαϊδά. 
Εἶτα ἵνα μάθῃς οὐκ ἀπὸ φύσεως αὐτοὺς τοιούτους ἦντας, 
τίθησι χαὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως, ἀφ᾽ ἧς πέντε προῆλθον 
ἀπόστολοι. [ο τε γὰρ Φίλιππος χαὶ αἱ δύο ξυνωρίδες 
ἐχεῖναι αἱ δ6 τῶν χορυφαίων ἐντεῦθεν ἧσαν. .ΥΌτι εἰ ἐν 
Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο, φησὶν, αἱ δυνάμεις αἱ γε- 
γόμεναι ἐν ὑμῖν ' ἐν σάκχῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν. 

Πιλὴν «“1γω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεχτότερον ἔσται 
ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως, ἣ ὑμῖν. Ναὶ σὺ Καπερναοὺμ, ἡ 
ἕως τοῦ οὑραγοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾷἄδου "5 χαταδιδα- 
σθήσῃ᾽ ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ 
γενόμεναι ἐν σοὶ, ἔμεινων ἂν μέχρι τῆς σήμερον. 
Πιλὴν «1όγω ὑμῖν, ὅτε γῇ Σοδόμων ἀνδχεότερον» ἔσται 
ἐν ἡμέρα χρίσεως, ἣ σοί. Καὶ τὰ Σόδομα δὲ αὐτοῖς οὐχ 

"6 εἴλετο] ἦλθε Κ΄ 
" βάρδαρον ".ἀ. 

δ ἀποόα- 
δὲ αἱ ἀοιδϑ᾽ ἰὴ 1}. οἱ 
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ἁπλῶς προστίθησιν δ", ἀλλ᾽ αὔξων τὴν χατηγορίαν. Καὶ 
γὰρ μεγίστη χαχίας ἀπόδειξις, ὅταν μὴ τῶν τότε ὄντων, 
ἀλλὰ χαὶ τῶν πώποτε γενομένων πονηρῶν φαίνωνται χεί- 
ρους ἐχεῖνοι. Οὕτω καὶ ἀλλαχοῦ ποιεῖται σύγχρισιν, διὰ 
ΝΝινευϊτῶν αὐτοὺς χαταχρίνων χαὶ διὰ τῆς βασιλίσσης τοῦ 
νότον᾽ ἀλλ᾽ ἐχεῖ μὲν, διὰ τῶν χατωρθωχότων " ἐνταῦθα δὲ, 

. χαὶ διὰ τῶν ἡμαρτηκότων, ὃ πολὺ βαρύτερον ἦν. Τοῦτον 
χαὶ ὁ ἸἹΞζεχιὴλ οἷδε τῆς χαταχρίσεως τὸν νόμον " διὸ 
καὶ ἔλεγε τῇ Ἱερουσαλήμ" ᾿Εδικαίωσας τὰς ἀδε.1ςάς 
σου ἐν πάσαις ταῖς ἁμαρτίαις σου. Οὕτω πανταχοῦ τῇ 
Ἠαλαιᾷ ἐμφιλοχωρεῖν εἴωθε. Καὶ οὐδὲ ἐνταῦθα τὸν λόγον 
ἵστησιν, ἀλλὰ χαὶ τὸν φόδον ἐπιτείνει λέγων, ὅτι χαλε- 
πώτερα πείσονται Σοδομηνῶν χαὶ Τυρίων, ὥστε παντα- 
χόθεν αὐτοὺς ἐναγαγεῖν, χαὶ ἀπὸ τοῦ ταλανίζειν, χαὶ 
ἀπὸ τοῦ φοθεῖν, ; 

ε΄. Ταῦτα 5 δὴ καὶ ἡμεῖς ἀχούωμεν. Οὐδὲ γὰρ τοῖς ἀπι- 
στοῦσι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν χαλεπωτέραν ὥρισε χόλασιν 
421] Σοδομηνῶν, εἰ μὴ δεξόμεθα τοὺς εἰσιόντας πρὸς ἡμᾶς 
ξένους, ὅτε χαὶ τὸν χονιορτὸν ἐχτινάξαι ἐχέλευσε "“ χαὶ 
μάλα εἰχότως. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ, εἰ καὶ παράνομα ἣμαρ- 
τον, ἀλλὰ πρὸ τοῦ νόμου καὶ τῆς χάριτος " ἡμεῖς δὲ μετὰ 
τοσαύτην ἐπιμέλειαν 5“, τίνο; ἂν εἴημεν συγγνώμης 
ἄξιοι, μισοξενίαν τοσαύτην ἐπιδειχνύμενοι, χαὶ τοῖς 
δεομένοις τὰς θύρας ἀποχλείοντες, καὶ πρὸ τῶν θυρῶν 
τὰς ἀχοάς; μᾶλλον δὲ οὐ τοῖς πένησι μόνον, ἀλλὰ 
χαὶ αὐτοῖς τοῖς ἀποστόλοις ; Διὰ γὰρ τοῦτο χαὶ τοῖς 
πένησιν, ἐπειδὴ χαὶ τοῖς ἀποστόλοις, Ὅταν γὰρ ἀνα- 
γινώσχηται Παῦλος, χαὶ σὺ μὴ προσέχῃς, ὅταν χηρύττῃ 
Ἰωάννης, χαὶ σὺ μὴ ἀχούῃς, πότε δέξῃ πένητα, ἀπό- 
ατολον μὴ δεχόμενος ; Ἵνα οὖν χαὶ τούτοις αἱ οἰχίαι, 
χἀχείνοις αἱ ἀχοαὶ, διηνεχῶς 4 ἀνεῳγμέναι ὥσιν, ἐχ- 
καθάρωμεν τὸν ῥύπον ἀπὸ τῶν τῆς ψυχῆς ὥτων. 
Καθάπερ γὰρ ῥύπος χαὶ πηλὸς τὰ ὦτα τῆς σαρχὸς, 
οὕτω τὰ πορνιχὰ ἄσματα, χαὶ τὰ βιωτιχὰ διηγήματα, 
χαὶ τὰ χρέα, καὶ τὰ περὶ τόχων χαὶ δανεισμάτων, ῥύ- 
που παντὸς χαλεπώτερον ἐμφράττει τῆς διανοίας τὴν 
ἀχοήν᾽ μᾶλλον δὲ οὐχ ἐμφράττει μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀχά- 
θαρτον ποιεῖ. Καὶ γὰρ κόπρον ἐνιᾶσιν ὑμῶν ταῖς ἀχοαῖς 
οἱ ταῦτα διηγούμενοι. Καὶ 65 ὅπερ ὁ βάρδαρος ἡπείλε, 
λέγων Φάγεσθε τὴν κόπρον ὑμῶν, χαὶ τὰ ἑξῆς" 
τοῦτο χαὶ οὗτοι οὐ λόγῳ, ἀλλὰ διὰ τῶν ἔργων ὑμᾶς ὑπο- 
μένειν ποιοῦσι " μᾶλλον δὲ χαὶ πολλῷ χαλεπώτερον. Καὶ 
γὰρ καὶ τούτων ἀηδέστερα ἐχεῖνα τὰ ἄσματα " χαὶ τὸ 
δὴ χαλεπώτερον, ὅτι οὐ μόνον οὐχ ἐνοχλεῖσθαι νομίζετε 
τούτων ἀχούοντες, ἀλλὰ χαὶ γελᾶτε, δέον βδελύττεσθαι 
χαὶ φεύγειν. Εἰ δὲ οὐ βδελυχτὰ, χατάθδηθι εἰς τὴν ὀρχή- 
στραν, ζήλωσον ὅπερ ἐπαινεῖς μᾶλλον δὲ βάδισον μό- 
νὸν μετὰ τούτου τοῦ χινοῦντος τὸν γέλωτα ἐχεῖνον. ᾿Αλλ᾽ 
οὐχ ἂν ἀνάσχοιο. Τί τοίνυν τοσαύτην ἀπονέμεις αὑτῷ 
τιμήν ; Καὶ οἱ μὲν νόμο: οἱ παρὰ τῶν Ἑλλήνων γρα- 
φέντες ἀτίμους αὐτοὺς εἶναι βούλονται " σὺ δὲ αὐτοὺς 
ὅλῃ τῇ πόλει δέχῃ, ὥσπερ πρεσδευτὰς χαὶ στρατηγοὺς, 
χαὶ ἅπαντας συγχαλεῖς, ἵνα δέξωνται χόπρον ταῖς ἀχοαϊς. 

Καὶ ὁ μὲν οἰχέτης αἰσχρόν τ' φθεγγόμενος ἀχούοντός 
σου, μυρίας λέψεται μάστιγας " χἂν υἱὸς, χἂν γυνὴ, χἂν 

ὁστισοῦν αὐτὸ τοῦτο ποιήσῃ, ὕδριν τὸ πρᾶγμα καλεῖς" 
ἂν δὲ ἄνθρωποι μαστιγίαι χαὶ τριωδολιμαῖοι χαλέσωσί 
σε τῶν αἰσχρῶν ἀχουσόμενον ῥημάτων, οὐ μόνον οὐχ 
ἀγαναχτεῖς, ἀλλὰ χαὶ γαίοεις καὶ ἐπαινεῖς. Καὶ τί ταύ- 
τῆς τῆς ἀλογίας ἴσον γένοιτ᾽ ἄν ; ̓Αλλ᾽ αὐτὸς οὐ φθέγγη 
τὰ αἰσχρὰ ταῦτα: Καὶ τί τὸ χέρδος ; μᾶλλον δὲ, χαὶ 
αὐτὸ τοῦτο πόθεν δῖλον : Εἰ γὰρ μὴ ἐφθέγγον, οὐχ ἂν 
οὐδὲ ἀχούων ἐγέλας, οὐδ᾽ ἂν μετὰ τοσαύτης σπουδῆς 

"᾽ δἷς Ερ. Μον. οἱ σοι, προτίθησιν ὅν. αι16πὶ δοουίυ5 651 Μοπίοί. 
Ἔ τὰ ἄτοπα ἐκεῖθεν τίχτεται τοῖς ἀνθρώποις Α. τροις τοῖς πονηροῖς" πολλὰ Υ 
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ἕδραμες ἐπὶ τὴν καταισχύνουσάν σε φωνήν. Εἰπὲ γάρ 
οι, χαίρεις ἀχούων βλασφημούντων ; ἀλλ᾽ οὐχὶ φρέτ- 
τεις, χαὶ τὰ ὦτα ἐμφράττεις ; Ἔγωγε οἶμαι δ᾽. Τί δὲ- 
ποτε; Ὅτι οὐδὲ αὐτὸς βλασφημεῖς. Οὕτω δὴ χαὶ ἐπὶ 
τῆς αἰσχρολογίας ποίε:" χαὶ εἰ βούλει δεῖξαι [422] σαφῶς 
ἡμῖν, ὅτι οὐ χαίρεις αἰσχρὰ φθέγγεσθαι, μηδὲ 45 ἀχούειν 
ἀνέχου. Πότε γὰρ δυνήσῃ γενέσθαι σπουδαῖος, τοιούτοϊς 
ἐντρεφόμενος ἀχούσμασι ; πότε τοὺς ὑπὲρ σωφροσύνης 
ἱδρῶτας ἐνεγχεῖν ἀνέξῃ, κατὰ μιχρὸν ὑποῤῥέων ἀπὸ τοὺ 
γέλωτος καὶ τῶν ἀσμάτων χαὶ τῶν αἰσχρῶν ῥημάτων 
τούτων ; Καὶ γὰρ ἀγαπητὸν ἀπάντων τούτων χαθα- 
ρεύουσαν ψυχὴν δυνηθῆναι γενέσθαι σεμνὴν χαὶ σώ- 
φρονα, μήτιγε τοιούτοις δ᾽ ἀχούσμασιν ἐντρεφομένην. 
Ἢ οὐχ ἴστε, ὅτι πρὸς καχίαν ἐπιῤῥεπέστερον ἔχομεν ; 
Ὅταν οὖν χαὶ τέχνην αὐτὸ ποιησώμεθα καὶ ἔργον, πότε 
διαφευξόμεθα τὴν χάμινον ἐχείνην ; Οὐχ ἤχουσας τί 
φησιν ὁ Παῦλος ' Χαίρετε ἐν Κυρίῳ; Οὐχ εἶπεν" ἐν 
διαδόλῳ. 

ς΄. Πότε οὖν ἀχοῦσαι δυνήσῃ Παύλου ; πότε αἴσθησιν 
λαδεῖν τῶν πεπλημμελημένων, μεθύων ἀεὶ χαὶ διηνεχὼς 
ἀπὸ τῆς θεωρίας ἐχείνης ; Ὅτι γὰρ παραγέγονας ἐν- 
ταῦθα, οὐ θαυμαστὸν καὶ μέγα 57 - μᾶλλον δὲ θαυμαστόν. 
Ἐνταῦθα μὲν γὰρ χαὶ ἁπλῶς χαὶ ἀφοσιούμενος παρα- 
γίνῃ " ἐχεῖ δὲ, μετὰ σπουδῆς χαὶ δρόμου χαὶ πολλῆς τῆς 
προθυμίας. Καὶ δῆλον ἐξ ὧν οἴχαδε φέρεις, ἐχεῖθεν ἀνα- 

χωρῶν. Καὶ γὰρ τὸν βόρδορον ἅπαντα τὸν ἐχχυθέντα 
ὑμῖν ἐχεῖ διὰ τῶν ῥημάτων, διὰ τῶν ᾧδῶν, διὰ τοῦ γέ- 
λωτος, εἰς τὴν οἰχίαν ἕχαστος συνάγοντες φέρετε " μᾶλ- 

λον δὲ οὐχ εἰς τὴν οἰχίαν μόνον, ἀλλὰ χαὶ εἰς τὴν διά- 
νοιαν ἕχαστος τὴν ἑαυτοῦ. Καὶ τὰ μὲν οὐχ ἄξια τοῦ 
βδελύττεσθαι ἀποστρέφῃ, τὰ δὲ βδελυχτὰ οὐ μισεῖς, 
ἀλλὰ χαὶ ἀγαπᾷ;. Πολλοὶ γοῦν ἀπὸ μὲν 45 τάφων ἐπαν- 
ελθόντες ἐλούσαντο" ἀπὸ δὲ θεάτρων ἀναχωροῦντες οὐχ 
ἐστέναξαν, οὐδὲ ἐξέχεαν δαχρύων πηγάς χαΐτοιγε ὁ 
μὲν νεχρὸς οὐχ ἀχάθαρτον᾽" ἣ δὲ ἁμαρτία τοσαύτην ἐν- 
τίθησι “ χηλῖδα, ὡς μηδὲ μυρίαις πηγαῖς ἐχχαθᾶον: 
ταύτην δύνασθαι, ἀλλὰ μόνοις δάχρυσι χαὶ ἐξομολονί- 
σεσιν. ᾿Αλλ' οὐδεὶς ὁ αἰσθανόμενος τῆς χηλῖδος ταύττς. 
Ἐπειδὴ γὰρ ἃ χρὴ οὐ φοθδούμεθα, διὰ τοῦτο ἃ μὴ χοὶ 
δεδοίχαμεν. Τίς δὲ χαὶ ὁ πάταγος ; τίς δὲ καὶ ὁ θόρυ- 

ὅος, χαὶ αἱ σατανιχαὶ χρανγαὶ, χαὶ τὰ δισδολιχὰ πχέ- 
ματα; Ὁ μὲν γὰρ ὄπισθεν ἔχει χόμην νέος ὧν; χαὶ 
τὴν φύσιν ἐχθηλύνων, χαὶ τῷ βλέμματι, καὶ τῷ σχέματ', 
χαὶ τοῖς ἱματίοις, χαὶ πᾶσιν ἁπλῶς εἰς εἰκόνα χόρτι 
ἁπαλῆς ἐχδῆναι φιλονειχεῖ, ΓΑλλος δέ τις γεγτραχὼς 
ὑπεναντίως 15 τούτῳ τὰς τρίχας ξυρῷ περιελὼν, χαὶ 
ἐζωσμένος τὰς πλευρὰς, πρὸ τῶν τριχῶν ἐχτέμνων τὴν 
αἰδῶ, πρὸς τὸ ῥαπίζεσθαι ἕτοιμος ἔστηχε, πάντα χα' 
λέγειν χαὶ ποιεῖν παρεσχευασμένος. Αἱ δὲ γυναῖχες 
γυμνῇ τῇ χεφαλῇ ἀπηρυθριασμένα: πρὸς δῆμον ἐστέχασι 
διαλεγόμεναι, τοσαύτην μελέτην ἀναισχυντίας ποιούμε- 
ναι, χαὶ πᾶσαν ἰταμότητα χαὶ ἀσέλγειαν εἰς τὰς τὸ" 
ἀχουόντων ἐχχέουσαι ψυχάς. Καὶ μία σπουδὴ, πᾶτα, 
ἐχ βάθρων ἀνασπάσαι τὴν σωφροσύνην, καταισχῦναι 
τὴν φύσιν, ἐμπλῆσαι τοῦ πονηροῦ δαίμονος τὴν ἔπ'ιθυ- 
μίαν. Καὶ γὰρ χαὶ ῥήματα αἰσχρὰ αὑτόθι, καὶ σχύ ματἃ 

αἰσχρότερα Τ᾿, χαὶ χουρὰ τοιαύτη, χαὶ βάδισις . χαὶ 
στολὴ, χαὶ φωνὴ, καὶ μελῶν διάχλασις, καὶ ὀῳφθαλμῶ»" 
ἐχατροφαὶ, καὶ σύριγγες, χαὶ αὐλοὶ, χαὶ δράματα. χλ.. 

ὑποθέσεις, χαὶ [435] πάντα ἁπλῶς τῆς ἐσχάττ.ς ἀπ:)- 
γείας ἀνάμεστα. Πότε οὖν ἀνανήψεις, εἰπέ μοι, τοσοῦ- 

τόν σοι πορνείας ἄχρατον ἐγχέοντος τοῦ διαδόλου, τοῦ- 
αὐτὰς ἀχολασίας χύλιχας χεραννύντος - Καὶ Ὑὰρ “δὶ 

“Ὁ ἩΘΙΚΟΝ. Ὅτι οὐ δεῖ ἀπιέναι ἐν τοῖς θ:)- 
κι ἐπιμέλειαν] Ὧι4. ἁμαρτάνοντες (. 

Ε΄ Αγηι. [ἢ οοὐ, Ὁ. [υἱϊατι ρον, 5 διηνεχῶς ὁπ). ΜΟΥ, ἀρ, αιη}8 8416 οοἀ. Ε΄. ἰπ σιο᾽ οἰἴλπι νν. χάκεξνοις τ' 
ἀκουαί ὀχοϊάογυπηῖ. Ρ. Ρ. ἀποχαθάρωμεν "4ἀ. “5 Καί οπι. Α. Ε΄. δ᾽ οἶμαι) αἰ 4. φάνα!:, ἐὴ γένοιτο Α. 6. Ε. οι τι νο- 
τ Ἰασί556 Ἰηίοτρρ. 55 μηδὲ] μὴ Ο. Ε;. 46 τοῖς τοιούτοις ΒΕ ά. ρΡ. ῃ. ἐνστρεφομένην Α. (. 

: ᾽ λ. "ΕΠ 4. τῶν εη. δ᾽ τίθησ! Α. Ὁ. Ε΄. ῥ. μ. ταύτην δύνασθαι οηϊ. Κ΄. 79 ὑπεναντία ς Ἑαϊό ψότα οἴῃ. Εἰ, δ. μέν οἴη. 
ΑἹ 

Ε. φιιὶ ἐπ Πὶς υὐθ Φ. “7 χλὶ 

αἰσχολς. Ε. γυταγέλαττα, Εἰ βάδισις] λα. τοιαύτη ἅν Ος Ὁ. Εν 1, ὁμοία 5ιν, Βοι, Νουϊγαμ ἀσυοθουμῖ ΕΣ ΤῊΝ 
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ξυιηδηίυπι 651, οὐ πὶ ΠΟῚ πιο ργΩββθιἶθυ8, 564 ΘἰἴΔπὶ 
1ϊ5 φυὶ οἰΐπὶ [ΘΡυΠὶ 566 γα 115 ἀθι ΘΓ ΟΓῈΒ 6856 νἱἀδηίυν. 

5: οἱ 4}}0] 'ρβο5 ουπάοπηηδὶ ΘΟΙΠρΑΓΔΙΪΟη6 ἴΔοίἃ Οοὐπὶ 

Νιηὶν 5 δὲ οὐπὰ ταρὶπα Αὐϑίγὶ (αι. 12. 41. 42) : 
νογυπὶ {Π|᾿ 16 αυὶ ΓροΙα ἰδοσγυμῖβ, |] 6 ΥογῸ [5 αυὶ 

πα ὀφογυηί ἰρ508 ΟΟμῃραγαὶ, ΄συοά Ἰοηθ6 ξγάν 8 65.. 
Πυς φυοᾳφὰς ἀδπηηδηΐὶ πιοάσπι πον ΕΖΟΟ 6] ; 40ΔΓΟ 

ἀἰχὶι δογοβο  γ πη : διδί βοαςξίὶ ξογοτόξ ἔμας ἱπ οπιηῖδιι8 
ρεζοαίῖς (εἰς ( Εχεοῖ. 16. 51}. δῖ. υϑίφυθ ἴῃ Υαίονὶ 

Τορίδιηοηίο ἰπ ἢ8 γογβαγὶ βοεῖ. Νοαμα εἷς ἄπο ἀϊ- 
σοηΐϊ[ (Δεἷϊ, βοἀ εἐἰπιογοαιὶ ἀυροὶ ἀΐϊοδηβ,, ργΑν ΟΓᾺ ρᾶ5- 

ΒΌΓΟΒ ᾿Πΐ08 6586, 4υλη ϑοάοη 45 οἱ ΤὙτγΙο8. [18 'ρ508 

υνάϊᾳια οοποίίδι, οἱ οὐπὶ ΙηΐΒ6ΓῸ8 Ὀγοβϊοαι, δὲ οὔ) 
Ρογιογτγοίδοϊ!. 

5. Ἡοερίαἰϊίας σοπιπιεπαάαίμγ. (οπίτα πιοτοίγὶ εἶα σαη- 
τα. ---- ξεο ΄φυοᾳια πο9 δυάΐδηιυβ. Να΄υδ δηΐῃ ἰη- 
ογοάυ} 8 ̓ληίυπι, 56 οἰδδπ) ΠΟΡΪ85 σγανίυ8 οοπδίίυἱί 
ΒΌΡΡΙἰοἰυπθ,, φυλπὶ ΘΟ ἀοπ 18, ηἰδὶ ρογο τ Π05 δὰ ΠΟΒ 

γνοηΐδηι68 Θχοὶρίδιηυϑ., οὐηι οἰἾΔπὶ ῬυΪ γ ΓῈΠΊ ΘΧΟΌ ΟΡ 

υδβογίι ; δὲ Ἶυγα πηοῦ! 0. {ΠΠ]᾿ πδιηαυθ, δἰϑὶ βγαυογ 
Ροζολγυη, ἂἱ δη(6 ᾿οσοη οἱ φτγαίίδη ἰαρϑὶ δι; Ποβ 
γοΓοῸ αυἱ ροβὶ ἰΔηίαπὶ ΠΟ 8. Ἔχ ἢ θ᾽ (8ΠΔ ΟυΓΔΠῚ ΡοΟΟδ- 

105. Πιιἃ Θτίπιυ5 νϑηΐδ αἰζηὶ,, 40} ἰΔηίαπ) Ποβρί πὶ 
οὐιπὶ Ἔχ πη} 5., οσΘη 816 ΠοΡίἃ 5, οἱ δη(6 Ρογίδ8 

ΔΌΓΟ5 Οἰαυάὶπη05 7 Π66 πιοίο ρᾶυροῦῖθι8.,, δ6α οἰἶληὶ 

ἰμ5ὶ5 ροβίο δῦ [460 δηΐπὶ ρδυρογίας, φυΐδ ἃροϑβίο|18. 

Οὐ δεΐηι ἰοσίιυγ Ῥαυΐυ5, πὸς ἰὰ δι(οηαΐ8; οὐπὶ ργ- 

ἀΐοιλι δοληη68, οἱ ἴὰ ποη δι}8 : συδηθοηδπι ρθι}6- 

ΤΟΙ ΓΟΟΙρΙ65, 4] Δροϑίοϊυπι ἢοη γοοὶρίβ ἢ ὕ!ϊ ᾿ίλαυς οἱ 
᾿ν 5 55:468, 6ἱ 11}15 ΔΓ 68 ρογροίυο δρογίῷ οἰηΐ, βογά6πὶ 

ΟἸΠπΟοπΠῚ ἃ δυγῖθυ8 Δηΐπη8 Θχρυγροπηυβ. δίουϊ Θηΐ τη 
ΒοΓί 65 οἱ ΠΠπ|ὴι8 Δ0Γ05 ΘΟΓρΟΓΪ5, δῖ. τηογαῖγ οἶα οϑη[08, 

δίρΟΙ ΓΟ5. ΠΑΡΓΑΙΪΟΠ65, ἀδυ 118, ΒΟΓΠΊΟΠΘ5 46 υϑιΓἃ οἱ 

Πλιΐ0., πι|2 15 4υλ1ῃ ἢν 8 Β0Γ65. ΔΙ Γὸδ ΔηΪ πη Οὗ - 

ἰἀγληῖ; ἰηοὸ πη Οὐϊυγληΐ Π)060, 564 ἰπηηγυπά5 Γαά- 

μη}. Ναπι 4υϊ ἰφία παγγαηΐ,, Πιηπ) ἰῃ δυΓ6 8 ΥΘβΙΓΔ8 
ἰηΠ εἴνηι. Α΄ φυοά θάγθάγυϑ 1Π|6 Θομ πα θαῖν ἀϊοεη5: 
(οπιρα οἷα ξίογοιι8 υδδίγμηι, οἷς. ( 12αἱ. ὅθ. 12) : δἷς οἱ 
ἰδιῖ ποη γόγθο, 56 ορογῖμι8 60 γνὸ8 ἀδαπουηΐ, υἱ ἢ ς 

διιδιϊ πολ ἷδ ; ἱπ|0 οἱ ἰοῆμα φγανίυβ. ΕἸ ηΐπὶ 114 οδηιςἃ 
Ἰηῖ8. ἰΙοῆψα [ὐΐογὰ δυηι : φυοάφιιρ ἀδίορία8 651, ποῇ 

ς ηοάο πο πιο δία μοὴ [6 Ρι18, 568 οἰἶάπὶ γἰἀΟἰ18, Ομ "ἢ 

Ορογίογοὶ Ἔσβθογαι ἂς ἴυσογα. Ουοὰ 58ἱ 6 Δθοπηϊηᾶ- 

}}}}1 πο βυηΐ, ἀοϑοθηάα ἴῃ ογοῃοϑίγδηι, πη Π8γ συνά 

ἰλυάα5 : πιο 4 1 δου 4υ] πυιπο γίϑυπιὶ ὀχοϊαῖ, γογυηι 

ἰὰ πη ηϑηι ΏΘΘΓΟ 4ι1515. ΟΡ ἜΓρῸ {}}1 ἰδηίιπὶ ἰγὶ 1}}5 
Ιιοπογοιὴ ἢ Αἰψιῖ ατοογιπ) ἰοζ65 ἀοδογίρίορ, [1105 [η- 
ἴλμνθϑ "μα θογὶ νοὶ : (ἃ ν γῸ ἰ||08 οὐπὶ ἰοία οἰν (16 

ΓοΟΙἶ8., αυδϑὶ Ἰοραῖοβ ' οἱ ἀυσαδ, ΟΠΊΠΘΒΠΠ6 ΘΥΟΟ85, 

αι {ππὰπὶ ἴῃ δυγυβ δοορίαηι. Α΄ βαῦνιϑ αυϊίσπι 

ἴατ|8, 51 φυΠ4 τπγρα, 16 ἀυάἀϊθηῖθ, ἰουλίου, πι}}}6 ρ]4- 

615 δοοίρίι ; οἱ 5] ΠΠ1Π|5., 51 ΟΧΟΓ, βὶ αυΐβαυΐδ 4115 ἰτος 
[Δοἷδὶ, γοπὴ {Π4π| νοοδ8 οοηϊυπΊ6} }8Π| : 8] υ6γῸ Ποπιΐ- 
πα 9 οι θογοπα8 οἱ Δῃ] οἰ [6 γοσοηϊ, υἱ (ὑγρρἷ ν γ θὰ 

αὐ]]145, ἤθη πιοάο πο} Ὁ ἀἰσηατίβ, 864 οἰἴ8π| σάν 465. 
Ἰαάι58. Ἐσηυϊά ἢυΐς ἀσπιοηῖι μὰ [6 Γ}}5 7 56 τυγρὶᾶ 
᾿υ]αϑοαπιοαϊ ἤυη Ἰυχιοτί5 7 ἘσιυΪά πο Ἰυονὶ Ὁ Πππὸ 

φορόατε 

ϑς ρ ν  φσ 

1 ουἱΐλη), φιαδὲ σοη οὶ  αΥ08. τ τ σι ! 
Ά ΝΟΒΏΜΠΕ δ θηὶ : Εοηιἑά μας ἀσηιοιμία ρει [μοὶ Ἡ ἢ 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΞΕΟΜ ΠΟΜῚῚ,. ΧΧΧΥ͂ΙΣ. 4]. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 490. 

ὑΘΡῸ υπὰθ |Ιφυδαὶ (6 ποη Ἰοφυὶ ἢ δὶ δηΐπὶ ἢ ς πυιμαυδπι 
ῬΓΟΙΌΤΓΟΒ, ΠΟη ΓΙά6Γ68 δυάΐίθηβ,, ἤθῆυδ ἰδηϊο βιυάϊο 
ΟΠΓΓΌΓΡΟΒ 8(1 γοσθπ 488 (6 ἀοάδοογα αἤοὶ!. Ὀο δῆμη 
ΤῊ ΐ, σαυᾶοθη6 δυάΐθηβ ὈΪΔΘρΡ ἢ Θην48 ἢ ΔΠΠΟΠ ΘΧἢοΓ- 
Γαδοΐδ, οἱ Δυγ65 ουϑίγυ δ ἢ Ερο οογίθ ἰά ρυϊο. συγ πος 
Ουΐα τὰ πυπιᾳφυδηὶ ὈΙΔΒριδπιδβ. [ἀΐρϑιπὶ (Δοὶϊο οἶγοα 
υγρία 114 νογθα. Εἰ δἱ νἱβ ΠΟ 8 οἰαγθ ἀδπιοηβίγαγο, 

(6 Ποὴ φαῦυάογα ἀυπ ἰυγρίϑ ἀϊουπίιγ, η6 δυάϊία ααϊάδι, 
11 ἔδγαβ. Θυδπάοηδαι ργοθυβ Υἱγ 6886 ροίογίβ, ἐπ ἢυ- 
}υδπιοῦ! ἰυγρίθυ8 δυδίοπαϊβ δηυττυ8 χφιαηάοηϑηι οΔ- 
8ι1{81}8 ϑυογαδ [ὉΓΡῈ ροιγὶβ, δὶς ρϑυϊδιίπ ἀϊδηθης 

ΟΧ Γἶίδυ;, οδηϊδυβ, οἱ νϑγ8 Ουθοοηΐβ ἢ Νβη) δὶ υἱχ 

Δηΐπλᾶ., 4188 80 1}18 Οπιηΐ 08 56 ρυγδιῃ βογναὶ, ροίοϑί 

6586 ΒΟΠΕΒίΔ 6ἱ οϑϑίλ, ΠΌΆΠΙΟ πη} ροίογί! αυς πᾶς ᾿ 
δυάϊγα 8016 7 ΑἩ πο586 118, 208 ἃά πεαυϊιΐδη) ργοῃίογοθ - 

6556 ἢ Ουπι λυ 6) ᾿ς. ἴῃ ἃΓι6Π οἱ Ορυ8 ΘΟηγογίδη 8, 

φυοπηούο (Ὀτηδοῦπὶ ἰΠΪΔπ| οὔυβογα ροίογί πη ἢ Νοη 

δυιαϑιὶ φαΐ ὁϊεῖϊ Ῥαυ]υθ, σαμάείε ἱπ θοπεῖπο (ΡΜ ρμ.. 
4. 4} Νοὴ ἀϊχὶϊ!, [πη ἀΐ8}}0]0. 

6, Τἠφαίγογαηι δρέείαοιία φιαπι ἀαπιποδα οἰ (ωγρία. 
-- Ουλη6ο ἱπίτυ δυάϊγο Ραυϊυπὶ ροίογὶβ ἢ Ουδληὰο ἰῃ 
50ΏΒ0Π) ΥΘηΐγα ρδϑοσδίογυπι), 40] ΟΣ δβροείδουϊο ἰἰο 

Θυγίυ 5 56 ΡΟ Γ 68  Ουοὰ 6ηΐπη ἰ6 Ὑθηο 8, Πθἢ Πιΐ- 

Τυπὶ Π66 πηοϑηῦπ) 6ϑὶ  ἰπ|0Ὸ Ροίΐ8 πέγαυπι θεῖ. ΠυΟ 

Θηἶπὶ οἱ δορηΐγ οἱ ρογίπησίοτί ναπὶβ; ἱΠΠπὰς διίδῖα 

1026 :0 8ιυἀΐϊο οἱ δηΐπιὸ δοουγγίϑ. [ἀφυα ρϑῖδπὶ οδὲ οχ 
115. φυα: ἀοπηῦϊη Γοίογβ,, εὐπὶ ἰπά6 τοοοαΐβ. Εἰδηΐπι [ὰ- 
ἢυπὶ νοῦ ἷ5 {ΠΠ|6 ἰηἴυδιιπι ῬῈΡ ὙΘΡθα., οδηιίολ, γἰϑυπι, 

βίηφυ! ἀπ Γορονίδι ἰδ ; ἰπιὸ ἤθη ἴῃ ἀοπηυμ ἰΔηίθηι, 

δ6ἀ ἰῃ πηθηίθπι Ὑϑϑίγαδηι ἰμἀυοἰ 8 : οἱ ἃ} [18 4:5 Ὧ0ο- 
τὴϊηδίίοπα αἶβιια ΠῸη βυηϊ, Δυδυιογίβ Δθοιπϊμδηδι 

ΥΟΓΟ ΠΟῸῚ οὐἶΐο ΠΔ 068, ᾿π|ὺ ἀ 18. Μυ} εἰ Θογι6 ἃ βορυ]- 
ογἷὶς γοάθιιη!68 8686 Δυϊυθηϊ ; ἃ {Π6ΔΙΓΪ8 γ6ΓῸ Γουθγοὶ 

ΠΟ βεπμιιηϊ, πΠοη ἰδογγπιδγυ (θη{65 οἤηάυη! ; αυδηι- 

Πυλη] ΠΙΟΡΙΙ.}5 ΠΟΙ} 811 ἱπηπηυηάυβ : ροοοδίυπη γϑῖο 

Δ η|4Π| ΠΙΔου Δη) ἀϑροῦραὶ, υἱ Π6 π|}}}0 αυΐάδπ)| [Ομἐἰ- 
8 ροϑϑίξ δυ]υΐ, 56 5015 Ἰδοῦ 5 οἱ σης 58 οη θυ. 

ϑ'οα ποπΊῸ ἸηδΔου πὶ Ὠυ͵υϑοοιηοαϊ 5οη. (υ͵ἱα οηΐπ) οἃ 
αυῷ {ἱπιθηἀδ 6586ηΐϊ ποη ἀἰπηθίηυ5., 68., 40 {ἱπηοη 8 

ΠΟ δυηΐ, πιοίυπυ8. ()υ͵ἱβ δυέοπιὶ {ΠΠ6 ιΓορίϊι5 Ὁ αυΐβ 

ιυυπιυἱιυβ, ΄υΐ δαίδηΐοί ΟἸΔΠΊΟΓΟΒ οἱ ἀἰΔο] οἱ μα θ τυ 

ΑἸΪὰ5 Ἰυνοηΐβ ΘυΠ 51:1. ΘΟΠΙΩΠῚ ΓΘΙΓΟ γοάποιϊδπι μδῦαὶ, 
οἱ πϑίυγλπὶ ἰρβϑοη) οἰοηηΐπαιῖ. ἀϑραοοίυ, ΠΔὈΐι, γϑοιὶ- 

126 η1|8, ἀσηγυπηι Ομ! 08, [Ογδηί4υ6 ἰΘΠ6Γδ ριι6 11 
αἴδοεοιλι. ΑἸἸὰ8 6 ΓῸ ηὐυϊθρίαπι δ6ῆηθχ,, 6 ΘΟι Γαγὶο 08- 

ΡἾ 115 πονοῦ!α ΔὈΓαϑῖ5, Γοηΐ θ}5 βυοοίῃοίι)8, ρο814}2Πὶ 

Ῥυάογοπι δηῖ6 Θ2ρ.}108 βυροίἀϊι, δίδί δὰ δἰδραβ δοοί:, 

Ρἰαπὰλ8 οἱ δὰ οπιιΐα ἀϊοοπάὰ [λοϊοπάδαυς ραγαίυβ, 
Μυ]ΐογοβ δυίθη) υἋο οϑρίϊθ, Ομ πιΐ850. ΤΌΒΟΓΟ ἃ 

βίδηϊ ρορυϊυη) 8]οαυοπίο8, ἰδηΐμπηι υἱ 6] θεῖ πηρυάδη- 
ιἰ55 διυάϊιπι ΠΑ ὈΘη 65. ΟΠΊΠΘΙΏ4ΙΙΘ ροιυϊδηιΐδηι οἱ [8- 

δαὶ υνἱαπὶ ἰπ δυσί ογυπὶ δηϊπι08 ἱπυπηάοηι65. ΠΠΠἀ υημη] 

διυσίιην παθδηὶ, υἱ οαϑι ιο6 πὴ οἴη οπ γα οἰ 0. ἀνο]- 
ἰδηϊ, παϊυγᾶῃ ἀσιγραηΐ, Ππ|8}} ἀφιηοπὶθ ΘοπουρίΞοοη- 

ιἰδπὶ δχρίθδηι. Νῆπη [6 νογυα οΟὐβοῦθηα., δΠαυὶῖυ5 

γἰἀΐου}}, ᾿Οηδιιγ ἃ 51:Π}}}}56. ἰΠ06 8.1.8. νϑδεῖυϑ, τοχ, 

ΠΟΙ ὈΓΟΓΙΠῚ (Π0}}1{|658, οου]ογυηι ΠΟΥ 0η65, ἢκέμ αν, 

εἱθΐπο, ἀγαπιλία., Ἀγαυμθηῖα, οπηηία αι ἀδπλπὶ οχίγο- 

τ ἰφβοϊ νι ρ]6ηι διηϊ. υμἀοῃᾶπι, Πιι950., γοϑὶ ρὶ- 
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δι68, ουπὶ ἰδηίυ ιἰυἱ [ογΓηϊςδιοπίς ροσιΐπ ἰυπάδι 
ἀἰαυοϊυδ,, ἰοίφυδ μοι ροζϑηιίαι 02110685 τηϊϑοραι  ΝὰπΠὶ 

ΠΠΕ|ς ἰογηϊοδιϊομαβ,, δύυϊοσία,, τυ! ογθῶ ριοϑι υΐῶ, 
υἱεἰὶ πι8]} 6 υγὶδ ραιϊθηίθα, ἰυνθηβδ τ20}}68., Οἱ ηΐΆ ἐεὶν 

ψυίιλίο μίϑθμδ, ροριθηιοϑδἷὶβ γοῦυβ δὸ ργοῦ 5. Νοη 
ἐἴχο ἀα παυ]υδηοὰϊ ΓΘΌυ5 Υἱοῦ δούθιίθβ ΟρΟΤίοΓοὶ, 

δοὰ ἰδογγπγὶ οἱ ἰβαθιηίβοογα. Ουϊὰ ἰφίιυν 3 8 οτγοίιθ- 
δίγδα οἰδυάοπιιβ, ἰηηυ 08, οἱ ᾿980 (80 οἰρηἷδ βυῦνον- 

λον ̓  Νυπο οογί οπμηΐδ ϑυθνογδα δυμί. ᾿ἰπάδηδηι 
ἐϊ φυΐ πυρὶ 8 ἰπϑἰἀΐδ8 ραγδηὶ Ὁ ποῆηθ δἢ ᾿ιᾶς δοθῃᾶ ἢ 

υπάσ ἰἱ φυὶ {Πδ]Δπιο5 οἰοάϊιηιϊ Ἷ ὨοηΏ6 δὖ ΟγΟ Δί ΓΆ 

114} ἤοηηα ἰΐης υἱεὶ υχογίρυδ βυηὶ το] 651] ἢ ΠΟΠΠ6 
᾿ 86 8 υἱγὶϑ ὕχοόγαθ ἀθδρίοἰπηίων ἢ Ποηπ6 ᾿ἶης ποϑοὶ 
Ρἰυτὶπι 1 δαυς ᾳυὶ οπιηΐα δυθνογιι., 5. 65ὶ αιιὶ δὰ 

εἰοδίγυπι ρεγαὶϊ, αυΐφυθ ργαγθίη ἰγγαπηί θη) ἰηάυεῖ!. 
Νεφηδηιβηι, ἰδαυῖθ5, 86ἀ ἰὰ θοιῸ ἰοφυηλ ΟΥΓΔΪΠΘ ἰηκιί- 
ἐψίιπ) ε5ι. Νδι πη} 6 Γ6 5 αὐγίρογο, ρῃθΓῸ8 σΟπίυπΙ6}}}8 
δά θοῦ, ἀοίῶο8 ΘΥΘΓογΘ, 8. δά ἰ|108 δροοίλμϊ αυὶ 
ἃοθδ οὐουρδηϊ. Εἰ 4υὐθ τηρροΐϊυς,, ἱπ4υΐο8., ὁχ [5 

δροοίΔου 5 (Δοῖι5 657 ἴπ|ὸ αυἷἱδ Ωοη πο 51 8. 

διοογοὶ ῃοηϊποιίηλ οεγγο,, ἀΐοοῦο ροδϑὶπὶ αυοὶ Υἱγο 8 
μας δὺ υχογὶθα8ϑ βοᾳυσϑδίγαγιηὶ., οἱ αιοὶ οἀρίϊνοδ 216- 

γοιείοοϑδ 158 οοροτίηϊ,, φυογυ 4|108 8 Θοη] χα }] ἰΘοῖο 
δϑάυχαγυηί, ΔἸ108 Ω6 ὑχογοδ ἀυοοεγοηῖ οἴϊοοογυμ!. Ουἱά 
ἐξίταν 1 4υῖε80 : ἰαζοδι)8 ΟΠ685 Θυθγίοπιυβ  Ουϊηϊαιο 
εοδιγὶ8 ἐυδγεὶδ ἰϑξυῦ ἰγδηβατοβδίθηθδ αυὐογι 08. Νάῃ) 
ᾳυΐ εἰνί(λι65 ροδδυπνίδης, ΟΧχΣ ΟΓΌΠῚ ὨυΙΏΘΙῸ δυηὶ : 

δεῖς δοάἀϊιϊομ65 οἱ ροεγιυγ θαι οη68. ΝΠ) 4υὶ ἰΏ 5 ἰὰ.- 
ἐϊξ αἸυηίυν, αυΐᾳυθ νούθηὶ νϑυ τα οὐδ νοπάϊηϊ, 

ᾳαογυα) ορυϑ οἴ ΟἰτΠ]η0}6 6δὶ Οα ΓΟ, οἱ συϊνἱϑ ΔΌδυΓ- 

ἄυμπι ΙΔΔ6Γὰ ; δὶ πιαχίπια δαηὶ ( ρορυ]ο5 οομοϊίδηϊ, 

4υἱ ἰυκυ]τυδ ἰη υγθϊυυδ (Δοϊθαι. ᾿υνεηίυ5 οηΐῃ) Οἰἱο88, 
ἔῃ ἰὐδο06 π|3}15 οὐυσδλίδ, ἴοσᾶ αυλνὶδ δογίογ οἴει. 

Ἵ. Ὁπάοπαπι., φυσθο,, ργϑβιϊρίδίοξος ἢ ποῆῃα ἰπά6 
Ρτοθεϊδευπίυν, υἱ ρορυϊυτ) νδοδηίθπὶ ἰδογο ἰπῆδπι- 
πιϑηϊ, ἰάχιιο (Δεΐδηϊ υἱ ὁχ ἰυτουϊἰθυ5 Βοϊἰδίογος Ὀοηΐβ 
(τυληίυγ, οἱ πιογοῖγίοοϑ ΒΟΠ 6618 πηυἰογίθυ5 ᾿προάὶ- 
ΒΘ δἰηιϊ ̓  Ἰη ἰδηΐυπ) ΘὨ  πιαἰϑίοἱἱ σοι ρογνο- 
ΐσηϊ, υἱ ποῦ ΒΟΓΌΙ οΟΒ58 ΤΠΟΥ̓ΘΓΘ Βοὴ ἐπ θἐοη!. ΝΟΏΠ6 

9.50 ἰάἀ6 ἰά60 οὔἰυπίυν, αυοὰ δ ἰἰἰυμι ἀϊαθοὶ! ςμογυῶ) 

δυπιρίυ 8 ἱπηυπΠΊΘΓΟ8 ΘΟΠδΙΠΊΘΓΟ οΟρδηιυγ  [,δϑοῖνία δὼ 
ἴοπι υπάδ, ΠΟΟΠΟΠ πιΔ]8 ἱπΠΠῈΠΊΘΓΔ 1 ΥἸ (6 μ᾽ (6 6856 χυΐ 
Υἱἱῶπὶ Πυπιλπλπὶ ΟΥ̓ΘΓΙΪ8., ἀυπι δά ἢθδς ρόΓιγδἢΐβ ἢ ΕαῸ 
Υ6ΓῸ ΓΟΠλ ἀεσείγυδη δι 66Π5860. ΤΟΙ Διμὺ8 ΘΓΚῸ ΓΟ 6- 
κἰγαηι, ἰβαυΐοδ. κϊηδη} 10}}} ροϑδ6ὶ ; ἰπη0 ν6ΓΟ, δἰ νυ]- 

ιἰ6, αυοὰ δὰ ποκίγϑπι ρϑγίθπι) δἰἰἱποὶ, 8 ϑυ αι οἱ 

δυδνογβαᾶ 65,. Αἰϊδιηθη ἤθη ἰος ᾿υῦεο. ϑιδηίοη ᾿Π]Δπὶ 

ποι! [γΓοαθοπίδίδαι τοἀάϊίθ., 4.18 ΤΔ]ΟΓ ἰλυβ οβδοί, 
ᾳύλῃῃ ἀΐγυογα. δ. 08 4|108, ὈΑΓΑΓΟδ 88 {{6 6} ἱπιἰ Δ η)] ηἱ, 

5. ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΠΒΥΘΟΘΊΤΟΜΙ ΔΒΟΗΙΕΡ, ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 

: 

4} 

4υὶ ἱνυ]υδπηοῦὶ βροοίδου!! τυγρὶ(υἀΐηα οάτγϑηϊ. Ουξ πο- 
ὑυἱ8 ἰσίυγ ἀδίποαρβ ὀχουδδίΐο οὐίδ, συ ποθ σἰογῃῃ 

Οοἶνα8, Οδβογυθίπογυπι οἰονὸ δάδογίριϊ, διισδίογυιη " 

οοῃϑογίθδ, ὨΔΓθΑΓΒ ἰδ 6 ̓ῃ ΓῈ ρ6)0Γ68 βἰπηυς, σα [1 - 

οθδὶ ΒΟΧοθη 48 8128 ἢ 8 ΠΊΔ]ΟΓ68 νο υρί8 65 γΓαρογίγε ἢ 

8] νἱβ Θῃἷπιὶ δηϊηλπ) ΓΘΟΓεΆΓγα,, γδάθ δὰ ροιηλγία, δὰ 
δυνίυπι, δὰ 5δίασηᾶ : ΠΟΓίοΟ5 ΘΟη ΘΠΊρΡ ΑΓ, οἶς8435 δυάὶ 
ΟΔηΘὨ(68 ; ΠΊΔΓΙΥΓΌΠΙ δορυΐογὰ [τ αυθη 8, υἱἱ σΟΓρο- 
γἶ νῳ]οίυάο,, δι πη υ}}{λ8. πἰ δέ αυα ἀδπιεΐ, ηυ}8 
μοϑί (δοῖυπι ρα ηἰθηιΐα, υἱ ροϑί ᾿Π| δροείδευϊλ. ὕχο- 

ΓΘ) [8068 αἱ {105 : 4: γο]ρίᾶς ᾿υΪς ρϑΡ 65ὶ 3 ἢλθοβ 
ἀοηνυπὶ οἱ Δπιΐοοϑ : 6 ᾿υσυπάα, οἱ οἰ ἰΟΠΙρεΓλπια 

ταξηυπὶ Ἰαογυπὶ ραγίυηϊ. Ουϊὰ ομΐπι, αυπϑ8οὸ, ἢ}||5 

᾿υουηάϊιιϑ ̓  αυἱά ὑχογα ἀυϊεΐιδ 118, φαΐ συμΐηαΓγα νῦ- 

ἰυηι ἢ Εδγίυν θαγθαγογαπι ἀϊοίιπι ΡΒ] ΟσΟρ ἶα μίδηυπι. 
Νδα ἀδ {Ππροαιν}5 }}}}8 ἰηΐχυΐβ, οἱ ἀδ ἱπιρογίαηα [118 γνὸ- 
Ιυρίδιθ δυάΐοηι68 ἀΐοουδηϊ : Βοιηδηΐ ἃς δἱ Εἰ ϊος οἱ 

υχογοβ Ὠθη ἰιαθόγοηὶ, ἢα8 δχοορίίλνογε γοϊυρίδίοϑ : 

4υΐθυ5 οϑ!επάυμηι, η}}}}} ἀυΐοῖι9 6556 ἢ} 118 οἱ ὕχοόγο, εἰ 

4υΪ}5 ἰιοιδδί6 νἱνϑγὸ γὙδ]ϊῖ. ()υἱὰ ἜΥθ0 5] οβίϑιιάδπ), ἰη- 

υΐ68, "}}}}} ἀδογηὶ ὁχ ἴδο ἰγεαφυθη(ἰὰ ΘΠΊΟΓΚΟΓΟ ἢ (δγίθ 
νοὶ Πος ᾿ἴρϑυπὶ ἀδηηηυπ 65., δἰπα οαυ88 δΔ0 ἰ6ΠΊ6ΓΕ ἰοτ- 

Ρυ5 ἱπβυπηογθ, οἱ 4118 οὐδδπάϊου!ο 6556. Νὰπι οἱ ἰὰ 
ἀδιπηυπι ποη ραιϊαγὶδ, αἰΐαπὶ ᾿0}0}8 δρεοίδου!! βιυάϊο- 
δβίογθηι γοὰάΐβ. Θυοπιοο0 Δυΐθη) ἀδηληυπι ποη μραἰἰατγὶϑ, 
4υὶ ργά 68 [118 Βροοί80}}}8 οοςΔοἰοΏσπ ἢ ΝΔηι ργα511- 
εἴλιογ, σογγυρίιῃϑ ρυ6 Ὁ, [ὈΓηϊςαγίἃ τ} ] 6 Γ, ΟΠ 6840 

1} ἀἰΔΒοἰϊο! εἰνογί 'ῃ οαρυὶ ἰᾳσπῈ ολυ58π) βροοίδουϊο- 

Γαι γορογυηί. Θυδηιδάπηοάυπ) δηΐπὶ 5ἱ δροοίδίογος ἤθη 

οϑϑοηΐῖ, ἢ66 δ556ηϊ αυἱΐ ἰυἀο08 υὐιδιηοὰϊΐ χἠ ογοηὶ : 

δὶς αυΐϊὰ ΒροοίΔίογϑ δυῃί,, οἱ ρϑὶ ροβίογυιπι ἱζποῦὶ 

Ραγιυμίυγ. ΠἰΔᾳυ6 ΠΙο6( 5[Π6 οσΔ5{118ι{8 ἀἰδραιάϊο ἰά ἀ56- 
Γ65, ἰά ᾳυοὰ οοτία ἤδεὶ ποαυΐξ,, Δ]ΟΓυπὶ ἰΔπηοηῃ ρεγηΐ- 
οἰοὶ ξγάνοβ ἀδ 18 ροθιιαϑ, βῖν 6 βρϑαίδη πὶ, δἶνα 5ρ6- 
οἰδοιῖα οἀθηΐυπι. ΑἸ4ι6 δὰ οδϑι δίθπι βογνδπάδῃ 

τηλ]8 ἰυσγυπὶ [6οἾ8868., 5] 1110 Ποη γϑηΐββ68. ϑὲ δηϊπὶ 
Ολδίυβ ΠΌΠΟ 65., Πγ}10 ΟΔ5.|0Ὁ 65868 5ἷ βροοίδουϊα {12 

Υἱι85565. Νὰ ᾿Δ4ι6 ἱπυ 1116 Ὁ σοηϊοπάδπιυβ, ἤσαυα ἰηυ- 

1658 ἀοίοηβίοηοϑ ὀσχοορί(οηγυ5. ἴΓπΔ ἀοίξηςϊο οἱ δχοὺ- 

8.110 681, 5] {απ [οτπδοοιη Βα γ]οὨΐολπι, δἷ ργο- 

οι ἃ} ὐαγριὶα τηθγοιγίοθ ἀδρηπιυβ., οἰἰδηηςὶ πιάος 

ορογίθδὶ 80 11|ὰ οὔυφογα. [(8 δηΐπὶ οἱ πηυ}α [τυ δηιος 
γουϊυρίαια, οοηδοίοηἰΔ 08 ὨΟη δοοιιδδηία, ργαϑοηΐοια 

ΥΠδηὶ Ολϑίθ ἀβθίηβ., [υἰπγάηυθ θοηὰ οοηδοαύσπηυξν, 

γδιϊδ οἱ θοηἰψηϊίδία Ὠοπιὶπὶ ποβίγὶ ζθβϑι Ομ γίϑι!,, δαὶ 
αἰογίδ οἱ "ρου υπ, ὨυΠΟ Θὲ 5ΘΙΏΡΟΓ, Οἱ ἰῃ δϑροιϊδ 526- 
ουϊογυπ). Απιθη. 

1 ΝΟΩΒΌΪΝΙ Βδθθης, ἀγέπαπρείογιηπ, ρτο, αμϑείογιον. μοΐκ 
ἰοπι, δαγϑατὶς μας ὧϊτε ρέ)ογεξ υἱάέαηιμ. 

-------- ὠ-----.---τθθθθτθτθτθσρθτθτθτθροροροροΕοὸὁ2ὯέεΕἝεΕἝὅὉὁὉὁὉρθρθρθρϑρϑρϑρϑρρϑρϑρϑϑϑττὯἍἋρΓἋ΄͵ν͵.͵.͵᾿͵᾿͵᾿͵͵Ν͵͵Νὁὁὁ ὁ ὁ ὁΘὁΘ ἙἮ᾽᾽ΛΛἭἝοἝο. 

ΠΟΜΠΠΑ ΧΧΧΥΊΠΙ. ἃ]. ΧΧΧΙΧ. 

᾿Ρ. 11.υ. 896. [π| {0 ἰδ ρογο τεεροπάεινε ὅδε αἰαὶ: 
Οοηβιθον εἰδὶ, Ῥαίεν, θοπιΐπο σαὶ οἰ ἰεγτα, φεῖα αϑε- 
εοπάϊει! ᾿Θο α δϑαρὶεπίίθιις οἱ ργιάεμπί δια, εἰ τετείαειὶ 
Φα ροχυμίἷς. 46. Πα, Ῥαίεν, χιΐα εἰο [αἰῖ μίαοίίκηι 
αμίε (6. 
1. Υἱόδ φυοὶ ΄συδηι δὲ πιοα 8 1105 δὰ ἤδη ἀδάυ- 

(αι. Ῥγπ)Ο., ΡῸΓ δοαπηΐδ ἰδυάθδ. Νἅην οἰπὶ οπίοποτῖϊ 

ου τηδβιυπὶ πιγδ ΘΠ αι16 6556, α΄ ἀἰοί οἱ (2εῖ8 
[ὁ ἀΐξπα 6586 ργοῦανϊ!, ΡῈ υ: [108 δά 5υἱ οοφιΐ- 
ἐἰοιθίη διίγαχὶ!. ϑεουπάο, φυοί ἀΐχοτγὶι, Πεσπεηι οαῖο - 
τῆς υἷνε μαι ίμν, εἰ υἱοίοα!! ταρίμπι ἡ ( Μαικ. 11. 
12). Ησς οιἶπιὶ ἱποιΔηι18 οἱ ἱπηρε]]6ηπἰς ο8ι. Τεγιίο, 

φιοά ἀοιποηδίγανογὶ: ργορμοίαγυπι) ἀϊοῖα οπηπὶδ ἐοε- 

Ρἰοα 6556, Νάπι ἰιΐης ἀδο!αγαιαγ ἰρϑυπὶ ἃὉ 115 [υἱδδ6 
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μοιχεῖαι, καὶ γάμων ἐχεῖ χλοπαὶ, χαὶ γυναῖχες ἐκεῖ 
πυρνευόμεναι, ἄνδρες 73 ἡταιρηχότες, νέοι μαλαχιζό- 
μενοι, πάντα παρανομίας μεστὰ, πάντα τερατωδίας, 

πάντα αἰσχύνης. Οὐχ ἄρα γελᾷν ἐπὶ τούτοις τοὺς χαθη- 
μένους ἐχρὴν, ἀλλὰ δαχρύειν χαὶ στένειν πιχρόν. Τί 
οὖν ; ἀποχλείσομεν τὴν ὀρχήστραν, φησὶ, καὶ τῷ λόγῳ 
τῷ σῷ πάντα ἀνατραπήσεται ; Νῦν μὲν οὖν πάντα ἀνατέ- 
τραπται. Πόθεν γὰρ οἱ τοῖς γάμοις ἐπιδουλεύοντες; εἰπέ 

μοι οὐχ ἀπὸ τῆς σχηνῆς ταύτης ; Πόθεν οἱ τοὺς θαλά- 
μους διορύττοντες ; οὐχ ἀπὸ τῆς ὀρχήστρας ἐκείνης ; 
Οὐχ ἐντεῦθεν οἱ ἄνδρες ταῖς γυναιξὶ φορτιχοί;; οὐχ ἐν- 
τεῦθεν τοῖς ἀνδράσιν αἱ γυναῖχες εὐχαταφρόνητοι; οὐχ 
ἐντεῦθεν οἱ πλείους μοιχοί ; Ὥστε ὁ τὰ πάντα ἀνατρέ- 
πὼν ὁ πρὸς τὸ θέατρον βαδίζων ἐστὶν, ὁ τυραννίδα χα- 
λεπὴν ἐπεισάγων. Οὐχὶ, φησὶν, ἀλλὰ τῇ τῶν νόμων 
εὐταξίᾳ τοῦτο δοχεῖ. Τὸ γὰρ 15 γυναῖχας διασπᾷν, καὶ 

παῖδας ὑδρίζξειν νέους, καὶ οἰχίας ἀνατρέπειν, τῶν τὰς 

ἀχροπόλεις χατειληφότων ἐστί. Καὶ τίς μοιχὸς, φησὶν, 
ἀπὸ τῶν θεαμάτων τούτων γέγονε; Τίς γὰρ οὐ μοιχός ; 

Καὶ εἴγε ἣν ὀνομαστὶ νῦν εἰπεῖν, ἔδειξα ἂν ὅσους ἄνδρας 

ἀπέσχισαν γυναιχῶν, ὅσους ἔλαδον αἰχμαλώτους αἱ 
πόρναι ἐχεῖναι, τοὺς μὲν ἀπ᾽ αὐτῆς ἀναστήσασαι τῆς 
εὐνῆς, τοὺς δὲ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἀφεῖσαι ὁμιλῆσαι γάμῳ. 
Τί οὖν ; εἰπέ μοι" τοὺς νόμους ἀνατρέψομεν ἅπαντας; 
Καὶ μὴν παρανομίαν ἔστιν ἀνατρέψαι, ταῦτα λύοντας 
τὰ θέατρα. Οἱ γὰρ ταῖς πόλεσι λυμαινόμενοι ἐχ τούτων 
εἰσίν - ἐντεῦθεν γοῦν ατάσεις χαὶ ταραχαί. Οἱ γὰρ ὑπὸ 
«ὧν ὀρχουμένων τρεφόμενοι, χαὶ γαστρὶ τὴν ἑαυτῶν 
πωλοῦντες φωνὴν, οἷς ἔργον βοῆσαι χαὶ πρᾶξαι πᾶν 
ἄτοπον, οὗτοι μάλιστά εἰσιν οἱ τοὺς δήμους ἀναῤῥιπί- 

οζοντες, οἱ τὰς ταραχὰς ἐμποιοῦντες ταῖς πόλεσι. Νεότης 
γὰρ ἀργίας ἐπιλαδομένη, χαὶ τοσούτοις ἐντρεφομένη 
χαχοῖς, θηρίου παντὸς ἀγριωτέρα γίνεται. 

ζ΄. Οἱ γὰρ γόητες, εἰπέ μοι, πόθεν : οὐχ ἐντεῦθεν, ἵνα 
δῆμον ἀναπτερώσωσιν εἰχῇ σχολάζοντα, καὶ τοὺς ὁρ- 
χουμένους πολλῶν ἀπολαῦσαι ποιήσωσι θορύδων, καὶ 
τὰς πορνενομένας γυναῖχας ταῖς σωφρονούσαις ἐπιτει- 

χίσωσιν, εἰς τοῦτο 7" ἔρχονται μαγγανείας, ὡς μηδὲ τὰ 
ὀστᾷ τῶν χατοιχομένων χινεῖν ὀχνεῖν. Οὐχ ἐντεῦθεν, 
ὅταν μυρία ἀναγχάζωνται εἰς τὸν πονηρὸν ἐχεῖνον τοῦ 
διαθόλου χορὸν ἀναλίσχειν; Ἧ δὲ ἀσέλγεια πόθεν, χαὶ 
τὰ μυρία χαχά ; 'Ορᾶς ὅτι σὺ μὲν τὸν βίον ἀνατρέπεις, 
ἐπὶ ταῦτα ἕλχων, ἐγὼ δὲ συγχροτῶ χαταλύων. Καθ- 
ἔλωμεν οὖν τὴν ὀρχήστραν, φησίν. Εἴθε χαθελεῖν δυνα- 
τὸν ἦν " μᾶλλον δὲ ἂν ἐθέλητε, τὸ ἡμέτερον μέρος χαθ- 
ἡρηται [424] καὶ κατέσκαπται. Πλὴν ἀλλ᾽ οὐδὲν τούτων Ἶδ 
χελεύω. Τὰ ἑστῶτα ποιήσατε ἄχυρα, ὅπερ μεῖζόν ἔστιν 
ἐγχώμιον τοῦ χαθελεῖν. Εἰ καὶ μηδένα ἕτερον, τοὺς γοῦν 
βαρδάρους ζηλώσατε" καὶ γὰρ πάσης τοιαύτης ἐχεῖνοι 

12. χαὶ ἄνδρες Α. 6. Ε. ῥ. ρ. καὶ νέοι Ε΄. 
δπιτειχίσωσιν ΡΙ6η6 ᾿ποΓραηρυηῖ. 
βαγϑαγὶς ἱρεὶς 66. Τ 

Ἵ8 οὐδὲ τοῦτο ΒΕ. 

ΒαΔ. 5 εἰ οἱ). ἃ. οἱ ρτ. ὃ. εἰ χαὶ] χἄν Βαὰ. 

ΙΝ ΜΑΤΤΗ ΟΜ ΠΟΜῚ}.. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 4]. ΧΧΧΙΧ. 

12 Τὸ γάρ) Καὶ μὴν τό ΕΒ. Ἷ" τοῦτο] δι. γάρ 

Ε. "δ ἃ 
ϑ:ς οοὐά. οἱ ΕἸοτΊΙος. Ρ. 210. (Ἰοπι. ΧΗ, 

καῦτα πολὺ τερπνὰ μετά ΕἾἴον. Μοχ εἰπέ μοι αυοά ἀδεδί ἴῃ οοὐά. οἱ 66. {0 ΈΠῈ0Γ ΕἸοῦ. Αστῖ.. " αὺτ 

παραθλαδῇς ρτοὸ παρεδ) ἀδης [υτγιΐπι ᾿πγέχὶὶ Ἑάδιον ὕει. 2. 510 
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χκαθαρεύουσι θεωρίας. Τίς οὖν ἡ μῖν ἔσται ἀπολογία λοι- 

πὸν, ὅταν ἡμεῖς οἱ τῶν εὑρανῶν πολῖται, χαὶ τῶν Χε- 

ρουδὶμ συγχορευταὶ, χαὶ τῶν ἀγγέλων 7“ χοινωνοὶ, χαὶ 

τῶν βαρδάρων χείρους ταύτῃ γινώμεθα, χαὶ ταῦτα ἐξὸν 

μυρίας ἑτέρας τούτων βελτίους τέρψεις εὑρεῖν; Εἰ γὰρ 

βούλει ψυχαγωγεῖσθαι, βάδιζε εἰς παραδείσους, ἐπὶ 
παραῤῥέοντα ποταμὸν καὶ λίμνας " καταμάνθανε ᾽ χή- 

πους, ἄχους τεττίγων ἀδόντων, ἐπιχωρίαζε σηχοῖς μαρ- 

τύρων, ὅπου σώματος ὑγεία χαὶ ψυχῆς ὠφέλεια, καὶ 

βλάδος οὐδὲν, οὐδὲ μετάνοια μετὰ τὴν ἡδονὴν, χαθάπερ 

ἐνταῦθα. Ἔχεις γυναῖκα, ἔχεις παιδία " τί ταύτης τῆς 
ἡδονῆς ἴσον; Ἔχεις οἰχίαν, ἔχεις φἔλους, ταῦτα τὰ ἴ5 

τερπνὰ, πολὺ μετὰ τῆς σωφροσύνης καὶ τὸ χέρδος παρ- 

ἐχοντα. Τί γὰρ᾽ παίδων γλυχύτερον, εἰπέ μοι; τί δὲ 

γυναικὸς, τῷ σωφρονεῖν βουλομένῳ ; Λέγονται γοῦν οἱ 

βάρδαροί ποτε εἰπεῖν ῥῆμα φιλοσοφίας γέμον. Περὶ γὰρ 

τῶν θεάτρων τούτων ἀχούσαντες τῶν παρανόμων, χαὶ τῆς 

ἀκαίρου τέρφψφεως, Ῥωμαῖοι γὰρ, φησὶν, ὡς οὖκ ἔχοντες 

παῖδας χαὶ γυναῖχας, οὕτω τοιαύτας ἐπενόησαν τὰς ἧδο- 

νάς " δεικνύντες ὅτι οὐδὲν παίδων γλυκύτερον καὶ γυναι- 

κὸς, ἐὰν σεμνῶς ἐθέλῃς βιοῦν. Τί οὖν, ἐὰν δείξω, φησὶ, 

μηδὲν βλαδέντας ἐκ τῆς ἐχεῖ διατριθῆς ; Μάλιστα μὲν 

χαὶ 1" τοῦτο βλάθδος, τὸ εἰχῇ καὶ μάτην τὸν χαιρὸν δα- 

πανᾷν, καὶ ἑτέροις γίνεσθαι σχάνδαλον. Κἂν γὰρ σὺ μὴ 

βλαδῇς, ἕτερον ποιεῖς εἰς κοῦτο σπουδαιότερον. Πῶς δὲ 

χαὶ αὐτὸς οὐ βλαδήσῃ, παρέχων ἀφορμὰς τοῖς γινομέ- 

νοις ; Καὶ γὰρ ὁ γόης, καὶ ὁ πορνευόμενος παῖς, καὶ ἡ 

πορνευομένη γυνὴ, καὶ πάντες ἐχεῖνοι οἱ διαδολιχοὶ χο-. 

ροὶ, ἐπὶ τὴν σὴν χεφαλὴν τὴν αἰτίαν τῶν γινομένων 

φέρουσιν. “Ὥσπερ γὰρ εἰ μὴ ἦσαν οἱ θεωροῦντες, οὐχ 

ἂν ἧσαν οἱ ταῦτα μετιόντες " οὕτως ἐπειδή εἰσι, χαὶ 

αὐτοὶ μερίζονται τῶν γινομένων τὸ πῦρ. Ὥστε εἰ " χαὶ 

εἰς σωφροσύνην μηδὲν παρεδλάδης, ὅπερ ἐστὶν ἀμῆχα- 

νον, ἀλλὰ τῆς ἀπωλείας τῆς ἑτέρων χαλεπὰς δώσεις 

εὐθύνας, καὶ τῶν θεωρούντων, καὶ τῶν αὐτοὺς συναγόν- 

των. Καὶ εἰς σωφροσύνην δὲ μείζονα ἂν ἐχέρδανας, εἰ 

μὴ ἐχεῖσε ἐδάδιζες. Εἰ γὰρ καὶ νῦν εἴ σώφρων, σωφρο- 

νέστερος ἂν ἐγένου τὰς τοιαύτας φεύγων θέας. Μὴ τοί- 

νυν περιττὰ φιλονειχῶμεν, μηδὲ ἀνονήτους 5' ἀπολογίας 

ἐπινοῶμεν. Μία γὰρ ἀπολογία, τὸ φεύγειν τὴν χάμενον 
τὴν 

Βαδυλωνίαν, τὸ πόῤῥω γενέσθαι τῆς Αἰγυπτίας πόρνης, 

κἂν γυμνὸν δέῃ τὰς ἐχείνης χεῖρας διαφυγεῖν. Οὕτω γὰρ 

χαὶ ἡδονῆς πολλῆς ἀπολαυτόμεθα, τοῦ συνειδότος ἡμῶν "᾿ 

οὐ χατηγοροῦντος ἡμῶν, καὶ τὸν παρόντα μετὰ σωφρο- 

, σύνης βιωσόμεθα βίον, χαὶ τῶν μελλόντων ἐπιτευξόμεθα 

ἀγαθῶν, [430] χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος, νῦν χαὶ ἀεὶ 

χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

Ε. δίς Ἐδ4ι. εἰ ροϑὶ 

β. 6 εὐἀά. Α. Ε΄. ΓΟΕῸΡΙ. 
18 χὰ οὐ. Μοῦ. |βθῃ. 

19 χαί) διὰ. αὑτὸ 

αγγέλων Ε΄. καὶ δηῖ6 τῶν 
. 522 Ε.) Εἀά. κατάμαθε. 

Ερπι. εἰ Ὑεγ55. οὐ ΐϊο65 ἀνοήτους. οχ φυγεῖν Ε.ἀ. 5) ἡμῶν ἀοοδὶ ἴῃ Εαυ. 

νον τ πα νυνσ υὐνυσαστισσ
ς -΄ -οιικτινενσυσσο 

ΟΜΊΛΙΑ ΛΗ΄. 

Ἕν ἐχείνῳ τῷ καιρῷ ἀποχριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν" 

Ἐξομολογοῦμαί σοι, Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ 

καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέχρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ 

συνετῶν, καὶ ἀπεχάλζλυψως αὑτὰ νηπίοις. Ναὶ, ὁ 

Πατὴρ, ὅτι οὕτως ἐγέν ετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου. 

α'. Ὁρᾷς "διὰ πόσων αὐτοὺς ἐνάγει εἰς τὴν πίστιν; Πρῶ- 

τον, διὰ τῶν ἐγχωμίων τῶν δ᾽ Ἰωάννου. Δείξας γὰρ αὑτὸν 

μέγαν χαὶθαυμαστὸν, ἀξιόπιστα χαὶ τὰ παρ᾽ αὐτοῦ ἅπαντα 

ἀπέφηνε, δι’ ὧν εἰς τὴν αὐτοῦ γνῶσιν αὐτοὺς ἐφείλχετο. 

. “Ὅρα Εὐὰ, 55 τῶν] τοῦ Ε. πουίγυπι ᾿ιαρθοηὶ Ο. Ὁ. 

Δεύτερον, τῷ εἰπεῖν, Ἢ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάξεται, 

καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν 55" τοῦτο γάρ ἐστιν ἐπεί- 

γοντος καὶ ὠθοῦντος. Τρίτον, διὰ τοῦ δεῖξαι ὅτι οἱ προ- 

φῆται πάντες ἀπηρτίσθησαν᾽" χαὶ γὰρ καὶ τοῦτο ἐδήλου 

αὐτὸν εἶναι τὸν δι᾽ ἐκείνων προαναφωνούμενον. Τέταρ- 

τον, διὰ τοῦ δεῖξαι ὅτι πάντα ὅσα γενέσθαι ἐχρῆν παρ᾽ 

αὐτοῦ, πάντα γέγονεν, ὅτε χαὶ τῆς παραδολῆς τῶν 

παίδων ἐμνημόνευσε. Πέμπτον, διὰ τοῦ ὀνειδίσαι τοὺς 

“5 (]λαπυΐαηι καὶ βιασταὶ ἁ. α. ποη ἰέβιπηί ΒΕ. Ατηὶ. 
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μὴ πιστεύσαντας "5, χαὶ φοθῆσαι χαὶ ἀπειλῆσαι μεγάλα. 
ἝἜχτον, διὰ τοῦ εὐχαριστῆσαι ὑπὲρ τῶν πιστευσάντων. 
Τὸ γὰρ Ἑξομο.ϊογοῦμαί σοι, ἐνταῦθα Εὐχαριστῶ 57 
ἐστιν Εὐχα,ιστῶ, φησὶν, ὅτι ἀπέχρυψας ταῦτα ἀπὸ 
σοφῶν καὶ συνετῶν. Τί οὖν ; ἐπ᾽ ἀπωλείᾳ χαίρει, χαὶ 
τῷ μὴ μαθεῖν ἐχείνους ταῦτα ; Οὐδαμῶς " ἀλλ᾽ αὔτη τῆς 
σωτηρίας ὁδὸς ἀρίστη. τὸ τοὺς διαπτύοντας χαὶ μὴ βου- 
λομένους δέχεσθαι τὰ λεγόμενα μὴ χαταναγχάζειν " ἵν᾽ 
ἐπειδὴ τῷ χληθῆναι βελτίους οὐχ ἐγένοντο, ἀλλ᾽ ἀνέπε- 
σον χαὶ χατεφρόνησαν, τῷ ἐχόληθτναι εἰς ἐπιθυμίαν 
τούτων ἐμπέσωσιν. Οὕτω γὰρ χαὶ οἱ προσέχοντες σπου- 
δαιότεροι γίνεσθαι ἔμελλον. Τὸ μὲν γὰρ ἀποκαλυφθῆναι 
τούτοις, ἄξιον χαρᾶς" τὸ δὲ χρυθδῆναι ἐξ ἐχείνων, οὐχ- 
ἐτι χαρᾶς, ἀλλὰ δαχρύων ἄξιον. Τοῦτο γοῦν καὶ ποιεῖ, 
δαχρύω, τὴν πόλιν. Οὐ τοίνυν διὰ τοῦτο χαίρει, ἀλλ᾽ 
ὅτι ἃ σοφοὶ οὐχ ἔγνωσαν, ἔγνωσαν οὗτοι. Ὡς ὅταν λέγῃ 
Παῦλος" Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ, ὅτι ἧτε δοῦϊοι τῆς 
ἁμαρτίας, ὑπηκούσατε δὲ ἐχ χαρδίας εἰς ὃν παρ- 
εδόϑητε τύπον διδαχῆς. Οὐ τοίνυν οὔτε "5 Παῦλος διὰ 
τοῦτο χαίρει, ὅτι ἦσαν δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ἀλλ᾽ ὅτι 
ὄντες τοιοῦτοι, τοιούτων ἀπέλαυσαν. Σηυφοὺς δὲ ἐνταῦθα 
ποὺς γραμματέας φησὶ χαὶ τοὺς Φαρισαίους. Ταῦτα δὲ 
λέγει, τοὺς μαθητὰς; προθυμοτέρους ποιῶν, χαὶ δηλῶν 
τίνων κατηξιώθησαν οἱ ἁλιεῖς, ὧν ἐχεῖνοι πάντες ἐξέπε- 
σον. Εἰπὼν δὲ σοφοὺς, οὐ τὴν ἀληθινὴν σοφίαν λέγει χαὶ 
ἐπαινετὴν, [426] ἀλλὰ ταύτην ἣν ἐδόχουν ἀπὸ δεινότητος 
ἔχειν (διὰ τοῦτο οὐδὲ εἶπεν, ᾿Απεχάλυψας μωροῖς, ἀλλὰ, 
Νηπίοις “ ἀπλάστοις, φησὶν, ἀφελέσι ") χαὶ δείχνυσιν οὐ 
μόνον παρ᾽ ἀξίαν οὐχ ἀπολαύσαντας τούτων, ἀλλὰ καὶ 
χατὰ τὸ εἰχός " χαὶ παιδεύει διὰ πάντων ἡμᾶς, ἀπονοίας 
μὲν ἀπηλλάχθαι, ἀφέλειαν δὲ ζηλοῦν. Διὰ τοῦτο χαὶ 
Παῦλος αὐτὸ ἔλεγε μετὰ πλείονος τῆς ὑπερδολῇς, οὕτω 
γράφων" Εἴ τις δοχεῖ ἐν ὑμῖν σορὸς εἶναι ἐν τῷ 
αἰῶνε τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γέγηται σοφός. 
Οὕτω γὰρ δείχννται ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις. Διατί δὲ εὐχα- 
ριστεῖ τῷ Πατρὶ, καίτοιγε αὐτὸς αὐτὸ ἔποίησεν : “Ὥσπερ 
εὔχεται χαὺ ἐντυγχάνει τῷ Θεῷ, τὴν πολλὴν ἀγάπην 
τῆν περὶ ἡμᾶς ἐνδειχνύμενος, οὕτω χαὶ τοῦτο ποιεῖ" 
πολλῆς γὰρ χαὶ τοῦτο ἀγάπης " χαὶ δείχνυσιν, ὅτι οὐ 
παρ᾽ αὐτοῦ ἐξέπεσον μόνον, ἀλλὰ χαὶ παρὰ τοῦ Πατρός. 
“Ὅπερ γὰρ εἶπε τοῖς μαθηταῖς λέγων, Μὴ βάλητε τὰ 
ἅγια τοῖς κυσὶ, τοῦτο προλαδὼν αὐτὸς ἐποίησεν, Εἴτα 
δείκνυσιν ἐχ τούτων χαὶ τὸ αὐτοῦ προηγούμενον θέλημα, 
χαὶ τὸ τοῦ Πατρός αὑτοῦ μὲν γὰρ, τῷ εὐχαριστεῖν 9 
καὶ χαίρειν ἐπὶ τῷ γενομένῳ - τοῦ Πατρὸς δὲ, τῷ δει- 
χνύναι, ὅτι οὐδὲ ἐχεῖνος παραχληθεὶς τοῦτο ἐποίησεν, 

ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς οἴχοθεν ὁρμηθείς - Οὕτω γὰρ, φησὶν, 
ἐγένετο εὑὐδοχία ἔμπροσθέν σου τουτέστιν, Οὕτω σοι 
Ἦρεσε. Καὶ διατί "' ἀπεχρύδη ἀπ᾽ ἐχείνων : “Αχουσην 
Παύλον λέγοντος, ὅτι Ζητοῦντες τὴν ἰδίαν διχαιοσύ.- 
γῊΥ στῆσαι, τῇ διχαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετά- 
γησαν. Ἔννόησον τοίνυν τί εἰχὸς εἶναι τοὺς μαθητὰς 
ταῦτα ἀχούοντας, ὅτι ἃ σοφοὶ οὐχ ἔγνωσαν, οὗτοι ἔγνω- 
σαν" χαὶ ἔγνωσαν μείναντες νήπιοι, χαὶ ἔγνωσαν τοῦ 
Θεοῦ ἀποχαλύψαντος. ᾿) δὲ Λουχᾶς φησιν, ὅτι ἐν αὐτῇ 
τῇ ὥρᾳ, ὅτε" ἦλθον οἱ ἑδδομήχοντα ἀπαγγέλλοντες 
περὶ τῶν δαιμόνων, τότε ἠγαλλιάσατο χαὶ εἶπε ταῦτα 
ἅπερ μετὰ τοῦ σπουδαιοτέρους αὐτοὺς ποιεῖν͵ χαὶ με- 
τριάζειν παρεσχεύαζεν. Ἐπειδὴ γὰρ εἰχὸς ἦν αὐτοὺς 
μέγα φρονεῖν ἐπὶ τῷ τοὺς δαίμονας ἐλούνειν, χαὶ ἐν.-ὄ 
τεῦθεν αὐτοὺς χαταστέλλει, ᾿Αποχάλυψις γὰρ ἦν τὸ 
γινόμενον, οὐκ ἐχείνων σπουδή. 

56 πιστεύοντας Δι. " τὸ, Εὐχαριστῶ ΕἀΔ. 88 οὔτε ἀδοςῖ ἰῃ Νογ. Βοη. 5 Ὥσπερ) 
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β΄. Διὸ χαὶ οἱ γραμματεῖς ναὶ οἱ σοφοὶ. συνετοὶ νομί- 
ζοντες εἶναι παρ᾽ ἑαυτοῖς, ἐξέπεσον διὰ τὸν οἰχεῖον τῦ- 
φον. Οὐχοῦν εἰ διὰ τοῦτο ἐξ αὐτῶν ἀπεχρύδη, φοδήθητε, 
φησὶ, χαὶ ὑμεῖς, χαὶ μείνατε νήπιοι. Τοῦτο γὰμ ὑμᾶς 
ἐποίησε τῆς ἀποχαλύψεως ἀπολαῦσαι, ὥσπερ οὖν καὶ 
ἐχείνους τὸ ἐναντίον ἀποστερηθῆναι. Οὐδὲ γὰρ ὅτα 
λέγῃ, ᾿Απέχρυψας, τοῦ Θεοῦ τὸ πᾶν εἶναί φησιν" ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ὅταν λέγῃ Παῦλος, ὅτι παρέδωχεν αὐτοὺς εἰς 
ἀδόχιμον νοῦν, καὶ ἐτύφλωσεν αὐτῶν τὰ νοήματα, οὐχ 
αὐτὸν εἰσάγων ταῦτα ἐνεργοῦντα τοῦτό φησ:ν, ἀλλ᾽ 
ἐχείνους τοὺς τὴν αἰτίαν παρέχοντας" οὕτω χαὶ ἐνταῦθά 
φησι τὸ, ᾿Απέχρυψας "). Ἐπειδὴ γὰρ ᾽" εἶπεν, Ἐξομο- 
.Ἰογοῦμαί σοι, ὅτι ἀπέχρυψας, καὶ ἀπεχάζλυψας αὑτὰ 
γηκίοις. ἵνα μὴ νομίσῃς, ὅτι ὡς αὑτὸς ἀπεστερημένος 
τῆς δυνάμεως ταύτης, χαὶ μὴ δυνάμενος [437] αὐτὸ. 
χατορθῶσαι, οὕτως εὐχαριστεῖ, φησί" Πάντα μοι παρ- 
εδόθη ὑπὸ τοῦ Πατρός μου. Πρὸς δὲ τοὺς χαίροντας, 
τι τὰ δαιμόνια αὑτοῖς ὑπαχούει, Τί γὰρ θαυμάξετε, 

φησὶν, ὅτι δαίμονες ὑμῖν ὑπείκουσιν ; Ἐμὰ πάντα ἐστὶ, 
Πάντα μοι παρεδόθη. "ὑταν δὲ ἀχούσες, Παρεδόθη, 
μηδὲν ἀνθρώπινον ὑποπτεύσῃς᾽ ἵνα γὰρ μὴ δύο θεοὺς 
ἀγεννήτους νομίσῃς, ταύτην τὴν λέξιν τίθησιν. Ἐπεὶ 
ὅτι ὁμοῦ τε ἐγεννήθη καὶ πάντων Δεσπότης ἦν, πολλα- 
χόθεν χαὶ ἀλλαχόθεν δηλοῖ. 

Εἴτα λέγει τι χαὶ τούτου μεῖζον, ἀνορθῶν "" σου τὴν 
διάνοιαν" Καὶ οὐδεὶς γινώσκει τὸν Υἱὸν, εἰ μὴ ὁ Πα- 
τήρ᾽ οὐδὲ" τὸν Πατέρα τις ἐπιγινώσκει, εἰ μὴ ὁ 
γίός. Καὶ δοχεῖ μὲν ἀπηρτῆσθαι τῶν ἔμπροσθεν τοῖς 
ἀγνοοῦσι, πολὺ δὲ ἔχει τὸ σύμφωνον. Ἐπειδὴ γὰρ εἶπε, 
Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ Πατρός μου"), ἐπάγει" 
Καὶ τί θαυμαστὸν, φησὶν, εἰ πάντων εἰμὶ Δεσπότης, ὅπου 
γε χαὶ ἕτερόν τι μεῖζον ἔχω, τὸ εἰδέναι τὸν Πατέρα, 

χαὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας εἶναι; Καὶ γὰρ χαὶ τοῦτο λανθα- 
γόντως δείχνυσιν ἔχ τοῦ 8 μόνος αὑτὸν οὕτως εἰδέναι. 
Ὅταν γὰρ εἴπῃ, Οὐδεὶς γινώσκει τὸν Πατέρα, εἰ μὴ 
ὁ Υἱὸς, τοῦτο λέγει ". Καὶ ὅρα πότε λέγει ταῦτα. Ὅτε. 
διὰ τῶν ἔργων ἔλαδον αὐτοῦ τῆς δυνάμεως τὴν ἀπόδει- 
ξιν, οὐχὶ θαυματουργοῦντα ἰδόντες μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ 
ὀνόματι αὑτοῦ τοσαῦτα δυνηθέντες, Εἶτα, ἐπειδὴ εἶπεν 

ὅτι Ἀπεκάλυψας αὐτὰ γηπίοις, δείκνυσι χαὶ τοῦτο 
αὐτοῦ ὄν" Οὐδὲ γὰρ τὸν Πατέρα τις ἐπιγινώσχει, φησὶν, 
εἰ μὴ ὁ Υἱὸς, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκα.ιύψαι" 
οὐχ ᾧ ἂν ἐπιτάττηται, οὐδὲ ᾧ ἂν χελεύηται. ΕἸ δὲ ἐχεῖνον 
ἀποχαλύπτει, καὶ ἑαυτόν. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν ὡς ὦμολο- 
γημένον ἀφῆχεν " ἐχεῖνο δὲ τέθειχε. Καὶ πανταχοῦ τοῦτό 
φησιν, ὡς ὅταν λέγῃ θὺύδεὶς δύναται πρὸς τὸν Πα- 
τέρα ἐθεῖν, εἰ μὴ δι' ἐμοῦ. Διὰ δὲ τούτων χαὶ ἄλλο 
χατασχευάζει, τὸ σύμφωνος αὐτῷ εἶναι καὶ ὁμογνώ- 
μων ᾽. Τοσοῦτον γὰρ, φησὶν, ἀπέχω τοῦ μάχεσθαι αὑτῷ 
χαὶ πολεμεῖν, ὅτι οὐδὲ " δυνατὸν ἐλθεῖν τινα πρὸς ἐχεῖ- 
νον, εἰ μὴ δι' ἐμοῦ. Ἐπειδὴ γὰρ μάλιστα τοῦτο αὐτοὺς. 
ἐσχανδάλιζε, τὸ δοχεῖν ἀντίθεον αὐτὸν εἶναι, διὰ πάν- 
των τοῦτο ἀναιρεῖ, χαὶ τῶν σημείων οὐχ ἔλαττον, ἀλλὰ 
χαὶ πολλῷ πλέον περὶ τούτου ἑσπούδαχεν. Ὅταν δὲ 
λέγῃ" Οὐδὲ τὸν Πατέρα τις ἐπιγινώσκει, εἰ μὴ ὁ 
γιὸς, οὐ τοῦτό φῆσιν, ὅτι πάντες αὐτὸν ἡγνόησαν, ἀλλ᾽ 
ὅτι τὴν γνῶσιν, ἣν αὐτὸς αὐτὸν οἶδεν, οὐδεὶς αὐτὸν ὃ 
ἐπίσταται" ὃ χαὶ περὶ τοῦ Υἱοῦ ἔστιν εἰπεῖν. Οὐδὲ γὰρ 
περὶ ἀγνώστου τινὸς Θεοῦ χαὶ μηδενὶ γενομένου γνωρί- 
μου ταῦτα ἔφασχεν, ὥς φησιν ὁ Μαρχίων, ἀλλὰ τὴν 
ἀκριθή γνῶσιν ἐνταῦθα αἰνιττόμενος" ἐπεὶ οὐδὲ τὸν 
Υἱὸν ἴσμεν ὡς χρὴ εἰδέναι" χαὶ τοῦτο γοῦν αὐτὸ Παῦλος 

9}. γὰρ θ. “Ὥσπερ ἀλλα- χοῦ εὔχεται... οὕτω χαὶ ἐνταῦθα ποιεῖ Εαά. ύβι!ρυίδηιο ὑπὸ οοἀ, Ε΄. Νο ίδουιτ [λοις 6. 5 Υπ4ο τὸ εὐχαρι- 
οτεῖν εἰ τὸ δειχνύναι, αιιρ 8:1Π|Π10 σοηβδηβι (ἀ6η1}Ρ σοἀά. κί οπένε δυμηὶ δδί γτγαιΐαε ἀσότο. εἰς. 66. Νοβ, 5θηξὰ ὥγρεηιρ, θοἷ5}} ὁπιοηὐδιίομοπι γρυθρίιηυβ. γ᾽ Διατί δὲ Ε, Εἴτα ἐδειδῃ τς Ε. Αγηι. οδίογὶ οἵπὶ αὐ. ἀπεχάλυψας 

͵ ᾽5 ἀνορθῶν] δὶς Δ. ἢ. ΕΓ 6 
51 ογμυὰ ὑπὸ τοῦ π. μ. ἀόφεμιὶ ἴῃ Εἰ, ὅο, 

(Ὁ, Εἶτα ἐπειὸ 
ἐδοβδί ἰν εἰἠ 

εἵπεν ὅν, 
.Απεχάλυψας {{πὶ ὑἷο, πὶ ρϑπΐο ἀηῖὸ Ερ. 

"3 ὅτε οη). Α. Ε΄. ἰπν}ιῖ 3 [π’ Γρρ. Ρ. Ρ. τὰ περὶ τῶν ὃ. Α. 

ἦ Ὑὰρ] δέ 
Αγ. νυἷρο ἀνοίγων. 4 οὐδὲ] καὶ δίον. Β΄ ἡ. ᾿. Ρ. τίς 

8. τοῦ] 4. λέγειν Α. 5’ λέγειΙ,ὶ φησὶν ΕΜ“. 1 Μοὶ νο ϑ.ο Ὁ μι ᾿ Ἂ » δ.," ) -- 2 . . ΒΩ Φ ΔΙΏΠΟΝ τὸ οείζα! ὁτὲ συμφωνὸς αὐτῷ [αὐτοῦ Δ.] ἐστὶ χ, ὁ. αιιοι! ᾿π|ου θγοΙ Ἀπεῖς οαβο νἠσαιγ. θ᾽. ἐμ πᾶν. ὅν. Βδῃι οὐδὲ) οὐ Ε1ἃς Μοχ τίνα οἴη. Ε, ον, δ᾽ χὐτον] ὅις Μοῦ. οἱ εοάϊ. χὐτῶν ὅν. Ποη. 
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ργθμπρεαίυπι. ()υᾶτίο, φυοι οδιοη θυ! οπιηΐα αὐ 56 [ἃ- 

εἰΔ 6556 41: τὶ ορογίουαϊ, φυληἋο δἱ ρυ δ ΓΟΓΙΙ ΠῚ ρᾶ ΓΔ» 

ΒοΪΔπι πιθπιογαν. Θυΐϊηῖο, οσαϊη ἱπογο}}8 Ἔχ ργΓΟΌΓΑΥΙΙ, 

τογγουῖθυ5 δίῃ τηΐ}5 δά ἀ 18. ϑ6χίο, οἴη ρΓῸ ὀγού θη!" 

νυ φταιίη5 ασὶι. Ναπὶ 11, Οοη βίδον (ἰδὲ, [νῖς δἰ φεϊΠρωϊ, 

Οται 8 ἃσὸ υἰδὶ : Ογαιΐαβ ἀρο, ἰηαυΐ!, Οὐΐα αὐδεοπα διῇ 
μαοα ἑξαρὶοπίϊϑιιδ εἰ μειιἀφπιθι6. Ουἱά ἰφίτατ 7 Αι, 46 ρεῦ- 

πἰεῖα σαράοι,, οἱ ᾳιοὰ {1 06 πονογίηι 7 Μίμίπις : Βα 

Πᾶς ο5ῖ δα] 115 υἱὰ ορείη8, υἱ φυ] ταϑρυυηῖ, δἱ που 

οἃ αυῷ ἀἰσυηίυν βυιϑοίρογα, ἢ||0 ραεῖο σὐρληίυγ, υἱ αυΐὰ 

γοοδί! ΠΟ. ΠΤ 6ΠΙΟΓ68 [Δ6ἰἱ δυηῖ, 564 ΓοοϊΪἀΟΓΌΏΙ! οἱ 60η- 

ἰοπηρβοτγυμΐ, ΄συρὰ 56 γα] δοῖο5 νἰθϑηὶ, ἰπ Πόσαι ἀ65106- 
τὶυπὶ Δἀἀποαπίυγ. [18 δηἶπὶ ἰἰ, υΐ δηϊπηυπὶ 4. ΌΘΓΘΗΙ, 
δἰ οβίογοϑ [πἰτὶ ὁγδηῖ. Νβιη φυοά 68 ᾿ρ5ὶ5 γανθίδη- 

τὰν, ἰὰ υΓα ρσαιάϊαπη ραγίλι : απο νόγὸ Δοβοοηάδηίυῦ 

115, βοη φαυάΐο, 56ἀ ᾿ΔΟΡΥ ανἰ8 ἀἰσηαπι 681. ΠΠ᾿υἀ γ ΓΟ 

[λοἱἱ, ἀϊπὶ ἸΔΟΡΓΥΠΊΔΙῸΡ τη 56 γλη8 οἰν Διο. Νοη ἰφίυν 
ἰά6ο φαυΐοι, 5864 ιοά οἃ 411) ΘΔ ρίοη.65. θη Ὠυνὸ- 
γαπῖ, ἱρδὶ πονογηΐ, οἱ οι} ἀἰεῖς Ραυΐϊι5 : ταϊαδ α60 

ἢεο-, φιοινΐαηι [εἰδ|16 δοτυὶ ρμοσοαϊΐ, οδοάϊ 516 αἰίδηι ὁ 

εοτγάθ ἵπ ΄μαπὶ (τααὶΠὶ οφ(ἰ6 [ογηϊαηὶ ἀοοίτίη ( οηι. θ. 
47). Νοη ογρο αι} 5 ργορίογοα ραιάοί, αυοά 6556ηὶ 

δουνὶ ροοραι!, 564. αιοι (165 ΟἸΠΔ ὀϑϑθηΐ,, ἰο( θοΠᾶ 
(Δηἀοιη 51 συηδαάιυι. ϑαρί 65. δυο π) [6 ΥΟΘῺΙ 
Βογι 45 οἱ Ρ]αγίβοθοϑ. ΠῚ ρΟΓΓῸ αἀἰεὶ!, υἱ ἀἰδοίρι!]υ8 
ΔΙΔΟΓΟΓ68 γοάάλὶ, οἱ ὁδιοπἀαΐ, συλπίδ σΟηΘ6 7001 δ᾽} 

Ρἰβοδλίογοϑ, ἃ αφυΐϊδυβϑ 1}}} ΟἸ 65 Θχοϊάογυμ!. Οὐ γοΓῸ 

διε ἰθιι 65 γοοδί 1105, ἢοη) ἀ6 νόγὰ οἱ [δι }}}}} δ ρίθ ἢ- 

εἶδ Ἰοχυΐίυν, 56ὰ ἀκα [11 φυληι νἀ ΠΡ δΧ σγανυ 16 

σου δασυῦι!. Τἀοῖγοο ποι αἰχὶς, ΒΟΥ] 511 δι} 158, 566, 

Ραγυλ ϊδ : 5 ΠΟΘ ΥῚ5 50 ]Ποαἱ 86 5 Πρ] Οἰὕυ5 : Οϑἰση ἀ 406 

1105 ποι) δοί υπὶ 41οἀ ἀἶσιηΐ ποη ὁ55θηϊ, εθ {π|Γ6 διἰδιη 

ἢ856 ΟΠ 6556 Διἰερίοβ : ΠΟϑι{ ΡῈ οπηηΐὰ 006, υἱ ἃ 
δΌρΟΓθΪα [σ᾽ π}}:8, 56. 5π|0}1ο 16 πῇ 56 οί απ}, [60 

ΡῬαυ]υ5 1:66 ΡΠ υΓ 05 Δπιρ! σαὶ, [18 56. 16 115 : δὲ γμὶς 

ἐπ νουὶς υἱάφιτν ἷπ ἤοο διΘοι (0 δα ρὶ6}}8 6586, ἰδ ἢα! δἰ ε{{{π|8, 

εἰ δαρὶοη5 οἰεϊαίαγ (1. ον. ὅ. 18). 516 δηλ σγϑΠ 
Ποῖ ἀππιοηδιγαῖυγ. ΟἿΓ δι 6π) ῬΑΙΓΙῚ σΓΔ1125 δϑὶ!, συ ηὶ 

Ιος 'ρδα (δον ἢ ὕἋτ θόυπη ρμτοοαίιγ, τη 61 8Π| θυ δὴ 

ΟΥψἃ π05 ΔΓ Δίοι) ἀἰδοἰλι 89, 80 οἱ συ 41}35 δρὶϊ : 

ΠΔη1 ἐπα ὦ τη χης οαγίλι15 Θὲ ἱπαϊοίυπι; οἱ οϑίθδι!- 

εἰν, 105 ποι ἃ δι 1ρ80 5οΐαηι, δ6 οἰΐδηιὶ ἃ δῖγο 

Ἔχο ἀϊ556. Νὰπὶ ηυοά αἰχὶϊ ἀἰδοῖρι}}15., Νοίϊ!6 δαμποίτιι 
ἀατα εαπῖθις ( Μαμῆ. Ἴ. 6), ἰάὰ 7χπὴ μΥὶι5. 116 [σεογαὶ. 

δοῖν 6 ρογ μα οβί δηάῖι δὶ βυληι οἱ Ραιγίς νοϊυμιαἴοπη: 

δύυληι, ΄υοα σταια5 ἀραὶ οἱ φαυδοδῖ ἀ6 ΓΟ (65ί8 ; Ῥαϊγὶϑ 

γΟΓΟ, υἱ οϑιοηθ αὶ, ἢΠαπἢ ποη γοραΐυπι ᾿ιος [6 6]556, 56ὰ 

ΒΡΟΠΙ6 08 60 δηϊπηυιη Δρρι}1556 ; πδῖη αἷϊ, δίς μι} 

ρίασίιαιπι απ6 (6; Ἰὰ ακι, [6 110] ρίαουϊῖ. ΟἿΓ δαΐολ {Π15 

ΔΌΒΟΟΠΟΪ ἃ [υὐτίηϊ, δα! Ῥαυϊαπὶ ἀἰσοι θη : Ο ποπίαηι 

γιιγθηίο5 ργορνίαηι δι απὶ διαίιιογ 6, γι ̓Φ Ὠεὶ δι - 

Ἰσοιὶ ποι {μόγππὶ ( ἤοηι. 10. ὅ). Ραγροπάς ἰρίψν 40 
ἡΠασίι Πιθς 6 ἰδοὶμ} 109. νοῦ ϑ᾽ πὶ }]6 6ϑὲ, ᾿ς Δι 6 }- 

165; 4001 πομιρα {{Π 418 δαρίθ 68. ΠῸΠ πογογλμ, 
Ἰρ:ὶ πονογίηϊ, πογναγίηιιια ραγΥ ἢ} Πιλπθηῖ65, Ὠ6Οηι6 

μον ο ληῖ 6. {μιο88 (καρ. 10. υ. 171. 21) ναγὸ ἀΐεῖ!, ἴῃ 
ἘΠ 4 ΠΟΓ, Ζυ νοηόγαηὶ βορι! υδσίηϊα πυμΔη685 {{|4 6 

του 5, ἰππς οχβη! }ανΐθοα οἱ {|| ἀϊχῖθθθ6., αυα υἱ 

διυδψιυκὶο 5. 05. τἀ οθαη!:, ἃ δά ποι ογαι πηι 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΠΌΜΙΙ,. ΧΧΧΥ͂Ι!. 41. ΧΧΧΙΧ. : 450 

ἀἰβροπεθαηῖ, Ουΐα διἶπὶ γογίϑἰ τ} }6 γαῖ {ΠΠ 05 δἰίαμν 88- 

ῬΟΓΘ, υρά ἀ:Επιοη88 ρα] ]ογαπὶ.,, ΐηα 1108 γα ργίι!!. 

[λονοϊλεῖο οηίπ οταὶ ΠΠΠυἀ χιοά (Δοΐαπι [αογαΐ, ποη 5ἴυ- 
αἱ [γυσίι5. 

2. Ἰἀθοηια Βο γε οἱ βαρίθη(68, αυΐ 56 ρυϊδθδαηῖ οχ 

56  ρ515 ργυάθη(ε5.8556, Οὗ ἐυπηογοιη ργοργίαπι οχοίἀ6- 

γυμΐ. 51 ἰίδχας 14 1118 ἰά6ο Δυβοοη πὶ 6οὶ,, τἰηνοῖθ, 
ἱπαιΐθ, οἱ ράγνυ}ῖ τηδηοία. 1 δηΐτη αἰδοῖ! αἱ γον ας 

(ἴον (γδγθπλίιΐ, αἱ ὁχ σοηίγατίο νἱεἴο πδς 1} ρτίναιὶ 
δι}. ΝΑΙ οὐ αἰεὶ, Πευοίαειὶ, ποι! ἰοϊυπὶ 6χ ἢῸῸ 6556 

Δϑϑοῦῖ!, 86 ϑἰοσυὶ ουπΊ ῬΑ0] 5 ἀἰοὶ!, Τγασϊαἷ! 6ος ἱπ Τό- 

Ῥχγοϑιηι δόπδμηι, οἱ ἐχοσοανί! ἱπ οἰ Πἰφοπίΐαηι ἐοτιιπι ( ἔοι. 

ἃ. 28), ποῃ {Πυπ ἴθ ο οπληΐα [6οἶ556 δἰψηϊπολι, 5 
1105 φυΐ σαυβάπὶ ρα ιογαηὶ : [18 οἱ εἰς Πππ ἃ ἷι, Αὐς. 
εοπαϊδιὶ. Αι οη τη ἀὐχὶ!, οι βίφον ἰδὲ, φιῖα αὐδοοπαϊειϊ 

ἐ{{|6, οἱ τουφίαδιὶ ὁα ρατυκνι ϊδ, ἢ6 ρυ168 'ρδυπη Π4Ὁ νἱγίυιο 
ργναίυιῃ., οὐ {Ππ6 οΠίοογα ποὸη ροϑββδί, δὶς ξγϑι} 48 
466 Γα, δὐϊϊοῖι : 97. Οιππῖα πιπὶ γαῖα διπί α Ῥαϊτό Ἠϊ6ο. 

Αἀ 608 νεγὸ 4υἱ ᾿ἰὰ αυίυγ, φυοα ἀδοπΊΟη 65 510] μι!- 

γοόγοιΐ, Θυἱὰ πϊγαμλ ], ἰηαυΐι, 5[ ἀφοπιοη6 5 νΟὈΪ]5 60 - 

ὀληι  Οἰηπηΐα πιο διιιΐ, Θμηιπία πὶ ἰγαάῖα διη!. Οἰπὶ 

δυίΐίοιῃ λυ ἀϊαγὶθ, Με ἰγαάία διπῖ, ΠἸ}} πηδητ) 

βυϑρίοογβ. Νὰ διΐπὶ ἀπ05 ἤθη σΘιῖ105 ἀ605 δχἰβ{1Π165. 

σης ΡομἿ ἀϊοιοιδιη. Ναὶ αυριὰ δἰπη}}} φοηϊίυ8 οἱ 

οπμἑτη [)οπιίηι5 5,1, δ ρ6 4}}}}} Β' σι Ποδὶ. 

ΕΠΙΠιδ οἡ ιδάδηι οαπὶ ῬαϊγΘ διθείαηι. Ἡατοΐοη οἰ 

γο[οΠΠἰπἰγ. Πτι π8 ταῖν θεῖ οπιπὶβ Ρἰι ]οδορ (δ. ---- 

Μα]}15 φυϊἀρίαιη ἀαἰνία ἀἰοϊῖ, τπϑ θη αι6 ἴυληι δἰ Γὶ- 

εἶς τ: Εἰ ποιὸ πουὶ! ΕἸ ι, πἰδὶ Ραίον ; πόηιο Ῥαΐγοηι 

ψιῖς πουῖ!, πἰξὶ ΕἸ Πι 5. ἹἀοῖαΓ δυίθδηιν 15, 4] γθιη 'βᾳι0- 

γδηΐ, 6. ΠΟ ᾿ΝΡΓΘΓΟ ΒΌΡΟΓΡΙΟΥΙθι5 : αἱ πη}1ἃ 651 ἰη- 

10 τα σομϑοπδηία. Οὐἷα δηΐπὶ ἀΐχογαι, Οηιπία ηιΠ 

ἰγααϊία δι α Ῥαίγα πιθοῦ, 50} 61} : ΕΟαυὰ πὴ ΓΙ], 
δἷἱ οηἠγμηϊαπὶ 5'π| Ὠοπιΐπαβ, οὐπὶ Δ᾽ υἀ τη} 05 ΠΑ 6 8Π1, 

4ιοι Ῥαιγαπ ΘΟφποβολπι, 6ἱ 6) υ5άθιη οὑπὶ 60 5 518η- 

εἴ δ 1. Ετοηΐ ᾿ος οοου!ἰυ5 δἰσηϊῆοιι ὁχ 60 αιοι! 

5015 ἰρϑίιν σοσηοϑολ!. (πὶ δΐμι ἀἰεὶ!, Νόπιο πουῖξ 

Ραιγοηι πὶ δὶ ΕἸ {ιι6., τος δἰ σι σαι. Εἰ νἱ46 φυλάυμῃδι) 
ὰς ἐϊσαί. Οπὶ ΠδΙ}6 ΡῸΓ Ορογὰ 6}05 ροιοηιηπὶ Οἰἃ- 

γὸ ἀοπιοηφιγαίληι πα θογαιῖ, σπὶ ΠΟῚ Π]0 10 ἔρδιπ ηἱἷ- 

γδοιΐα ραϊγαηίδη νἱ ἀ 556, 564. ᾿μ5] φυσι ἦμ ΠΟΙΝ 8 

ἰρ5ῖ}5 ἰδηία δίογα ροιυΐββθηὶ. θοηάθ, αυϊᾶ ἀἰχογαὶ, 

Πευοίαειὶ δα ραγυμίἷς, οεἰδι αι ᾿οο αἰΐαι 84 56 ραΓ] - 

ΠΟΓΟ : Π8Ππὶ 4ἷ1, Νεηιο πουὶ! Ραίγοηι, πὶδὶ ΕΠ μς, εἰ οὶ 

υοἰπογὶ! Γι τουοίατο ; ποῖ ουἱ ργσοροῦ!, πθο ΟἿ 

τηδἀινογη. Οιοά 5ἱ Ραίγεπ) γονοΪδὶ, οἱ βοίρϑιῃι 400- 

1πὸ. γι ΠΠυἀ φυΐθοπιν θα5ὶ ἴῃ σον 6580. δἱΐ γα]! - 
φῖι, πος γ6γὸ ροϑιῖ, δίψα ρίφιο ἀἰοὶί, αἱ οὐπὶ αἱ : 

Νειπο γοῖοδί τὉϑιῖγο αὐ Ῥαίγέηι., πἰδὶ ΡΥ πιο. Ῥαῦ ἴτος 

δὐΐοηι αἰ φαοαυς σομϑη 1}, 4006 ο᾽ υδά πὶ οὐπὶ 9110 

οἷἍ νοϊιίαιῖς. 86 βοητοπιίο. Ὑαληίυπι αθοϑὶ, ἰηηυϊ, υἱ 

οὐ ἢΠ 0 μυσποπὶ, αἰ πολ ρΟ5Ε 1 χυ}δ αἱ ᾿Ππ|πὶ γΘΠΊΓΘ, 

εἰσὶ μοῦ πιὸ. Ουΐὰ οὐἷπι ἃ πηοχίηθ [ΠΠ|8 οὔδεπαΐ ει}. 

γαῖ, αυοά νἱάογοίυν, Π00 Δἀνογβαγίι5. 6586, (ἃ ΡΓ 

αἰηΐα σομ[αϊαί, πος πηΐθι5. 96 οὐγαθαὶ αυδΠῚ δ 18 

οἰἰονα, ἴπ0 πι8}}|8 οἃ ἴῃ γα βιυδίιπι ἱμιροπάεθαῖ, Οὐ) 

ΡοΟΓΓῸ ἀϊεὶ!, Νόηιιο Ραίτοπι γιιδ πουΐί, πἰεὶ ΕἸ μι 4, ποι 

1 ΑΠΠν πιο ὐπι (καηὶ αΡΟΥΊΘΙ5. 
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ἰπάϊοαι, ᾿Πυτν οπππο5 ᾿φηπόγαγα, δοὰ ποιιΐμθαι [12:0 
μᾶθογα, φυδη) 'ρβα μαυογόϊ, μοι εἶδαν : φυοά οεἰδπὶ 46 

ΕἸ]ο ἀϊσοεπάσπι. Νοαυθ δηΐπὶ 46 ἰφηοίο οἱ ἃ ΠΘΙΠΪΠΘ 
σορσηΐίο ἀ60 ᾿δ6 ἀΐοεθαιὶ, υἱ Μαγοίοη 8556, 868 δὲ- 

ευγλίλιῃ ἰιἷὶς δυδίπάϊοαί οορηϊἰοησπι : πᾶ ἢ ΕἸ] πὶ 
αυϊάσπι οορηοδοαίπηυ8 υἱ πο886 ορογίαϊ : 6( ἰΝος ᾿ρϑυπὶ 
Ραυΐυβ εἰς ἀδοϊαγαθαὶ : Εὰ ρατίε οοσποεοίπιμε, εἰ ἐπ 
γματγίε γτορίοίαπιις (Ἰ. ον. 1ὅ. 13). θεϊηάθ εὐπὶ ΡΘΓΡ 

68 403 ἀϊχεγαὶ ἰρβὶβ ἀδϑίἀογίυπι Ἰηἀ ἀϊ586ῖ, δυληη]ῦθ 

ἐμ  ᾺὈ]]6 πὶ ροϊοπιϊαπὶ ἀοιηοηδίγαβεοί, ἴπὸ γοοϑυὶ! ἰξ-. 

105 ἀΐοοηδ : 498. Ῥέπί6 αὐ πιὲ οι πος φιὶ ἰαϑοταιὶς Εἰ 

οπεγαίὶ ἐείὶς, εἰ 660 τεβεΐαπι νο6. Νοι ᾿ιΐο οἱ ἰΠ|6, δοά 
ΟΠΊΠ65 ΄ιΐ ἴῃ 50}}Ἰοἰτάϊπα, ἰη (εἰ βε 8, ἰῃ ρθοοδι}5 6518. 

γοιΐϊα, ἤθη υἱ ροοᾶ8 Θχροίδπι), δοἀ υἱ ρεοοδῖδ 50]- 
νῶπι ; ΥΟηΪ 6, ΠΟη φυοῦ φογία νϑϑίγα Ἵβθϑιη, δοὰ φυρά 
βαϊυίοηι γοβίγᾶπι 5118 π. ἔσο, ἱπαυϊ!, γοβεΐαπι υο6. ΝΟ 

Αἰ, ϑαῖνοβ (δοίδηι ; βεοὰ ᾳφυοὰ τη] νὸ αλλ 5 οδὶ, ἴῃ 

οπιηὶ φυΐεία οοηϑιϊίυδιη. 29. Τοί 6 ῥμσιηι πιέμηι δὶι- 
ῬΕΙ͂ υοξ, εἰ ἀἰεξοῖί6 α πι6, ιιΐα πιϊὶς ἐπὶ οἱ ἡμηι 8 ΠΟΥα6 ; 

εἰ ἱηυοπίοιἷς τοχιΐόηι απὶπιαθμε υοεῖγὶδ. ὅ0. “ἀσιηὶ οπὶηι 
πιόμηὶ διιαῦε εεἰ, εἰ οπμ5 Ἰπόμηι ἰευς. Να ιἰπηθᾶ115, ᾿π4υ], 

οὐ ᾿υξυπὶ Δ 1118 : δᾶνο φυΐρρα οδῖ ; Π6 (ΟΓαΙ 4618 

ηυΐα αἰχὶ, οὐδ : ἰανγαε φυΐρρα εβί. Εἰ συοπηοῖ8 δι ρΓὰ 
ἀϊχὶὶ : Αησιιδία ἐδὶ ρογία, εἰ αἀγοία υἱα (Μαίείι. Ἴ. 14) } 

ΝΟΏΙΡΘ 58] βοζηὶβ δἰ8, 8ὶ γϑπ) δϑυδ: υἱ δὶ δυργὰ ἀϊοίᾶ 

ῬυΓίςοοΥ 5, ἰθνα ογὶὶ οὐδ; ἰάἀοίγοο ηυης ᾿Πἰυἀ 8 - 

πιυὰϊ 6586 αἀἰχὶ(. Οιοπιοάο δυίοπι ἰὰ ρογῇοϊυν 7 δ᾽ ἢϊ!- 

τη Ἶ}}5 (δ εἶδ, πηληδιδίυβ οἱ τηοάοδιυβ. ἴδ ὸ αυΐρρα Υἱν- 
118 ΠΙΆΙΟΥ δδί οἱμηἱβ ΡΠ ΟΞΟΡ 5. Οὐ ργΟρίοΓ Ιοζοβ 
αἰνίηδδ οδγθηβ, ἢΐπε ἱπείρὶῖ. ΠΙς ᾳυοηυδ σγυγβυμῃ 

ἰάϊρϑυπι ἰμοἷϊ, πιλφηδίηᾳυ Ρομπὶδ πιογςοάσπι.. Νόοη 
ἰἀπίυπὶ οπἰπὶ, ἰμαυϊ, Δ]6Ὑἱ α.1}}8 ΘΓ 8, 564 Δη16 ΟΠΊΠ68 

εἰδὶ τεφυΐθη ρᾶγιδ. 1πυσπὶθιὶς οηἰτη γοημῖθπι απὶπιαϑμδ 
τοείγὶ5. Αηἰδ [υἱυγὰ 78π| Πἰο {0ὲ ἀδὶ μῃδγοσάοπι, οἱ ὈΓᾶ- 
νίυπι η6 ΡΓθοῖ : ἀίχυα Πΐπς οἱ φιοὰ 86, ρϑυπ) ἀδὶ 
ἴῃ Ἔχ ΠΡ] υΠ), δογιηοποπὶ γοάϊϊ ΔΟσΘριΟΓΘΠῚς 

ὅ. (υἱὰ ὀηΐπι {{π|68 ἢ ἰηαυὶῇ ; 6 ΠΙΪΠΟΥ ΔΘΑ Γ8 5] 
δ'5 να} 187 Μ6 γοβρίοα οἱ τηθ8 ΟἸΏΠΙΆ ἃ πιὰ ἀϊδβεΐίο, 
οἱ ἴθπὸ ἶάγα 56168 αυδηίυπι 511 Ποημπι. ὙΙἀ6η" αιο- 
πιο 0 οπιηΐ 6Χ ρᾶΓία 'ρ505 ἱπάυοαι δι Πυπι}} Πἰιο  Α 

αὐυΐθι8 ἱμ86 [δεἰΐ : δ έδοϊδ, ἰπαυΐ!, α πιο, φαῖα πε ἰδ 

8Μηὶ ; Δ 118 411 ᾿ρδὶ ᾿υσγδιιγὶ δυηι : Π8π|, πυσηὶ οὶ, 

ἴηαυΐ!, γεφωΐθηι απὶπιαϑιιδ υεείγὶς ; Δ 118 4115 ᾿ρ58 [8 Ὁ- 

ξἰιυν : Πεβείαηι τος, ἱπαυΐϊὶ ; Δ 60 φιοὰ οινυβ ἰανὰ οἵ- 

(ἐοοῦὶ! : δυριπι οπίηι πιομηι διιαῦθ 6δ,, δἰ ογιδ πιδιηὶ 
[εὐ6. [1 οἱ ῬΑ1}08 δυλάοι αἀἰοοπβ : Ἀδοπιοπίαποιηι εἰ 

ἐενε (γὶϑιίαιϊοπὶς, πιῖγα εἰ ξερτα πιοάμπ Οἰογπιπι οἰοτί 
ρυπάμε ορεγαίι ( 3. (οτ. ἃ. 17). Εἰ φιοπιοάο ᾿ογ6 6δὶ 
Οὔὐ8, ἰπαυΐο5, οὐπὶ ἀΐοαὶ : Νὲδὶ φμὶς οαἷο Παδμοτὶ! ρα- 

γον εἰ πιαίγεηι; οἱ, ()μὲ ποη (οἱ σγμοθηὶϊ διιαηϊ, εἰ 86- 

φμί(μγ δ, ἸῸΝ Οδί πιὸ αἀἴσπμε; οἱ, (μὲ ποη τομιηαί 

οιππίδμδ φια μοδεί οἰ, ποπ ροίεεί πιειις ἐξ:6 αἰξοὶρωάιια 

(1μο. 14. 20. 27. 55); οὐπὶ ἰυνολὶ ᾿ρβπη αυοηιδ 
δηϊηδιη Οὐ0 Δ Ρ6ΓΟ ἢ Τὸ Ραυι8 ἀοοοαί ἀΐοσοης : (εἱς 

ἤρς δεραγαῦϊ! α οατίίαίε (ιγὶεί! 2 ἰγἱδμίαιο 7 απ ἀπσμ- 
δἰΐα ὃ αη ρογδεοιμῖο ῦ απ [ἀπιοὲ 3 αἩ ππαϊίαϑ 7 αν ρογίσιι- 
ίωπι ῦ απ σἰαάϊις (ἤσοηι. 8. 55) οἱ, Νοη εἰπι σοπαϊσπς 
Ραδδίομεβ᾽ ἤπια ἰδηιροτὶΣ αὐ [μίπγαπὶ οἰοτίαι., φιώ 
τοτεἰαὐΐμις ἱπ πουὶς ([υ.18). θοοθάηι (6 φυΐ ἃ οομϑοβουϑα- 

5. ΦΟΛΝΝΙ5 ΟΠΒΥΒΌΒΤΟΜΙ ΑΒΟΠΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. Δὰ 

ἀξβογυπὶ ροϑί πὶ 6 νογυογὰ γοάϊ θαι! σσμάφηϊεε, ημὶα 

ἀϊσπὶ παϑὶιὶ [μέγαπὶ τὸ ποηιὲπε Οἠγιξιὶ σοπίμπιοί στα 
μαι (Αει. δ. 41). Ουοὰ 5ἱ δάϊις [πη65 οἱ [Ὀγπιίάαϑ, 
νυ οἱ οηυ8 δυύΐθης, πη ἃ παίυγα γαὶ {ἰπΠ|ῸΓ οί ν, 
864 ἃ ἰ02 δοδιηΐηα ; ἰ(ἃ υἱ 8ἷ 818 ρϑγαίυβ οἱ αἰ ροῃ5, 

ομμἃ ἰδὲ (Δςο 1 οἱ Ἰονῖδ [υἱυγὰ δἰηϊ. ()υδρτγορίες οἱ 
Ομ νγίβιιβ οδίδηθηβ ΠΟ ΐ8 6586 ἰαδογαπάσπι, ἢθη δι- 

Υἱὰ ἰδιηίυπι ροϑυΐϊ, Πο4υ 6 ΟΠΘΣΌδ8 δοίυπι, 5βδὰ υἱγά4α6. 

Νδηὶ οἱ ᾿υξυπὶ ροβυΐ!, οἱ ξυνὰ ἱΠυὰ νοορλνὶϊ, οἱ οὐδ 
ποιηΐϊηδνίι, δα ἀϊαυθ ἰανθ ; πα 4 υἱ Ἰαδοτίοβα ἔω- 
δ᾽α8, ΠοΥ6 υἱ δΔἀπιοίυπι [4611 ἀδδρὶ οἶδας. Ουοά δἱ ροϑὶ 

[ας οηληΐα αἰ ς}}}5 νἱγίι5 6886 {ΠΠ| νἱάδίυν, οοχίία 
ἀ [ΠΟΙ Πογαπ 6856 ποαυϊ δι, φυοὰ ἰρϑιπὶ δυθἰπάϊοδης, 
Ὠθη ῥγίιηο αἰχὶ!, Τοί 6 ἑπσμηὶ πιοαπι, βο ργωπιίδὶι, 
Ῥοπῖε φιὶ ἰαϑοταῖὶ εἰ οπεταιὶ εεἰὶς, ἀοο]αΓΔη5 ρεςοδίυιη 
ἰδθοσὶ 655. οὐὔὐποχίυπι, οἱ ὁηυ.δ 6356 ζΓΑγα ἃς ψαϑίδίιι 
ἀϊεἶϊ6. Νοαυς Θηΐπι ἸΔθΟγαηῖ68 5ο]υπὶ ἀϊχὶϊ, 5οὰ 
οἰἴλην οπογαιοβ. ἤος οἰΐλπὶ ργορμεῖδ ἀΐεοθαὶ, οἷυβ π4- 
ἀυγῶπὶ ἀβοῦ θ6ῃ8 : δίομξ οπμὲ σγαῦέ σταναίαΣ εμπί κῃ- 
Ρέν πιὸ (Ῥεαί. 51. 8). ΠΙυὰ ᾳυοφυς ἀεϑογίθοπβ Ζδεῖν- 
Γίλ5., δἷΐ ἰρϑυπι ῥα ἰαἸδηΐυπι 6856 (Ζαοῆ. 5. 7). 
Ἰάϊρϑυπ)αιδ δχρογίθηι ἀδοϊαγαὶ. ΝΙ ἱ! δηΐπὶ ἰϊὰ ἀρστα- 
Υαὶΐ δι ϊπηϑιη, (ἃ πιοηίο) οχορθοδὶ 86 ἀδρτγίιηϊ!, οἱ 

οοηδοϊθη 4 ραοοσδιϊ ; ε18}} {Π|8π0 νοϊυπίδίοιη ἰ( 500]: - 
πι6 πὴ οἰ οἷ , υἱ υ8ι11125 ἃς νἱγίιἰβ ρο8ε 65510. Απἰπιαπι, 

ηυκ80, δα ῖθο. Ουἱὰ ομογοβίυδ, φυδηι ηἰ 81} ροβδίάογο, 

ΥΘΓΙΟΓΟ Α᾽ ἴδηι πηᾶχὶ πὶ, ρογουϊθηι ποη τίοοπι γοά- 

ἀδγα, πιογὶ υἱοίθηϊδ πηογίθ ἢ Αἰἰδηιθη 51 ρι!]οϑορδα- 
ΤῊυΓ, παῖ οπηηΐδ ᾿ονὶὰ αἱ [4018 δυηΐ, γοϊυριαἰοψας 

ραγίιιηιϊ. θεὰ η6 τυγυδη πὶ, οογυπι δίησυϊο ὀχρίογαπιυβ 
Θἰ ἰγδοίεπηυ8, οἴ, δὶ συ ἰδ, ργῖπιο ἰὰ φυοὰ ρῥ᾽υγίε δ [ἃ- 

βογίοϑυπι 6586 νἱθδίυν. ὕ΄Γυπ), 40.2580 ἰδ, σγαγα οἱ 12- 
θοτγίοϑυπι Υἱάδίυγ, υηυτἢ γί γοηὶ ΟὐΓΆΓΟ, δη π ἢ 6 

501 ΠυἀἸηΐ 0.8 γον! 1 υη0 ναϑίϊηιθηίο ἰηάδυὶ Ποκπαὶ- 
ΠΘΩΙ, οἱ ΠῚ ἢ] ἢ] 1Γὰ αυζγοῦθ, Δἢ τυ} ἰηίυ5 δ πίοπ, 

αἷς ποοσίοᾳυρ ογυοσίαγὶ, ἰῃ δογα ουδιθάϊλ εἰπιοιίδιη, 

(ΓΘ Ὠ6ΠῚ, Δηχ πὶ, Π6 ἃ {ἰποῖ8 οογτθάδηϊυγ, 6 

δῦ 5 οὐπ [1115 δυίυςίαι Ὑόγυπι φυληια! νεῖ ἀΐχοσο, 
116 111}, αι816 γοσυμ Ἔχρογίοηιίδ, ἀδρίπαεγα να]θϑηι. 
θύυδγα γὙ6}16πὶ Δά6556 αιιδιά πὶ ΘΟΓΌΩΙ, 4υἱ δυπιηγαῖη 
ΡΒ ]ΟΒορ μα: ἀρίοθιῃ διισογαηὶ, οἱ ἰυθπο οἰλγα τοὶ το- 
ἰυνιοπὶ ΡοΓγοίρεγοβ. Εἰ ἤδη)0 δοτύπι 4υἱ ραυρεείαΐοιη 
διμδηί, ἀἰνἰ 48 οἰΐϑαι ΟὈ]Δι28 δοοὶρεγόϊ. Εἰ δὶ, ἱπᾳυΐεϑ, 
δὴ ρϑυρογοθ υπηαυδπ) ἤδγὶ υὙδ]!θηὶ, οἱ ροββοδϑί οιιιηη 

ουγὰπι 0} ςἐΓο Εἰ φυϊὰ ος 657 Ατφυπιοπίυπι οοΓία. 
δέ Π{15 οἱ ταν βϑίπιὶ ΠΟΓΌΪ, πος ταὶ ἰυφυπάϊιδίοπι 
ἀδοἰλΓΔη8. 

ἀ. (λι}05 γοὶ πον ]8 (5465 ἴποτίηι 1ϊ, φυΐ χαοι ἀϊα ἀς 
|ν18. 80}}}οἰτυἀἑηΐδυ5 Ιαπιδπίαπίιγ, οἱ νἱίϑηὶ δυὐιϑι: οὐὶ 
0Π Υἱίαίοπι 6586 ρυίδηί. Αἱ 1} ποη (2166 βδυηϊ, 8βοὰ 
γἰάοηί, ὀχϑυ δηϊ, Π66 πλῖμι8 ἀδ ρδυρογίαιο, φιλπι γοὸ- 
868 ἀ6 ἀϊράεμγαίς φ]οτδμίυν. Ἀυγτυπι τηλχὶ δ πὶ μεῦ- 
οὐ η1| οἴογγα, συδπὶ ρογουίογο, ἰονΐαβ οἱ ᾿υσυπάϊΐυα 
6ϑι, δἷ δἰιδηάδϑ : ἤδη) {ΠΠπς ἰηϊ αι "6}}}, υὐῃς δ)υ5 

δοίυμο Ῥγονθη; οἱ [10 φυϊάθιη πιοάο Δ] ιογίυ8 γοζυπὶ 
δοοοη ἰδ}, 06 δυϊαπὶ ΠΑΠη Δ) ἴυ2η} οχοιϊηχ ϑιὶ. 

θΘυοά λυίαπι ποι) ιἰγὶ ἀι]οἴυ8. 511, φυδπὶ υγὶ, πρδιγπὶ 

ΠΟ. ΠΟΙππ) ἐδί. Οιιοἀ 5ἱ Γ65 ἰῃ Ἑογρογαὶβ [18 80 Βαῦοϑι, 
1}0}10 Τηλδὶδ ἴῃ 15 συα διὰ διδδμη) βροσίδι. Οἱ 
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δηλῶν ἔλεγεν. Ἐχ μέρους γινώσκομεν, καὶ ἐκ μά- Ὁ ἀτιμασθῆναι. [449] Εἰ δὲ ἔτι δέδοιχας καὶ φρίττεις, τὸν 
ρους προφητεύομεν. Εἶτα καταστήσας διὰ τῶν εἰρημέ- ᾧ ζυγὸν χαὶ τὸ φορτίον ἀχούων, οὐ τῆς φύσεως τοῦ πρά» 
νῶν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτοὺς, χαὶ δείξας αὐτοῦ τὴν δύναμιν Ὁ Ὑματος ὁ φόδος, ἀλλὰ τῆς σῆς ῥᾳθυμίας ὡς ἐὰν ἧς 
ἄφατον, τότε χαλεῖ λέγων" [448] Δεῦτε πρός μα, πάντες οἵ 
κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀγαπαύσω 
ὑμᾶς. Οὐχ ὁ δεῖνα χαὶ ὁ δεῖνα, ἀλλὰ πάντες οἱ ἐν φρον- 
τίσιν, οἱ ἐν λύπαις, οἱ ἐν ἁμαρτίαις. Δεῦτε, οὐχ ἵνα 
ἀπαιτήσω εὐθύνας, ἀλλ᾽ ἵνα λύσω τὰ ἀμαρτήματα. 
Δεῦτε, οὐχ ἐπειδὴ δέομαι ὑμῶν τῆς δόξης, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
δέομαι ὑμῶν τῆς σωτηρίας. Ἐγὼ γὰρ, φησὶν, ἀνα- 
σαύσω ὑμᾶς. Οὐχ εἶπε, Σώσω, μόνον ἀλλὰ χαὶ ὃ 
φολλῷ πλέον ἦν, Ἐν ἀδείᾳ χαταστήσω πάσῃ. Ἄρατε 
τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι 
πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ" καὶ δὑρήσετε 
ὀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ γὰρ ζυγός μου 
χρηστὸς, καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν. Μὴ γὰρ" φο- 
δηθῆτε, φησὶ, ζυγὸν ἀχούοντες " χρηστὸς γάρ ἐστι" μὴ 
δείσητε, ἐπειδὴ φορτίον εἶπον" ἐλαφρὸν γάρ ἐστι. Καὶ 
πῶς ἔμπροσθεν ἔλεγε" Στεγὴ ἡ πύιη, καὶ τεαθλιμ- 
μένη ἡ ὁδός; Ὅταν ῥάθυμος ἧς, ὅταν ἀναπεπτωχώς " 
ὡς ἐὰν χατορθώσῃς τὰ εἰρημένα, ἐλαφρὸν ἔσται τὸ 
φορτίον " διὸ χαὶ νῦν αὐτὸ τοιοῦτον ἐχάλεσε. Πῶς δὲ 
κατορθοῦται ; Ἂν ταπεινὸς γένῃ χαὶ πρᾶος. χαὶ ἐπιει- 
χής. Αὕτη γὰρ μήτηρ ἐστὶν ἡ ἀρετὴ φιλοσοφίας ἀπά- 
σης. Διὸ καὶ ἀῤχόμενος τῶν θείων νόμων ἐχείνων, ἐν- 
αεὔθεν ἤρξατο. Καὶ ἐνταῦθα πάλιν τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιεῖ, 
καὶ μέγιστον τίθησι τὸ ἔπαθλον. Οὐ γὰρ ἑτέρῳ γίνῃ 
χρήσιμος μόνον, ἀλλὰ καὶ σαυτὸν πρὸ πάντων ἀνα- 
παύεις, φησίν. Εὐρήσετε γὰρ ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς 
ὑμῶν. Καὶ πρὸ τῶν μελλόντων ἐντεῦθεν δίδωσί σοι " 
πκὴν ἀμοιδὴν, καὶ τὸ βραδεῖον ἤδη παρέχει, δαὶ ταύτῃ 
καὶ τῷ ἑαυτὸν ὑπόδειγμα θεῖναι εἰς μέσον, εὐπαράδεχτον 
«ποιῶν τὸν λόγον. 

Υ. Τί γὰρ δέδοικας; φησί" μὴ ἐλαττωθῇς ταπεινὸς 
ὦν; Ἐμὲ σχόπει, χαὶ τὰ ἐμὰ πάντα ἀπ᾽ ἐμοῦ μάν- 
θανε, χαὶ τότε εἴσῃ σαφῶς, ἡλίχον.τὸ ἀγαθόν. ορᾷς 
πῶς διὰ πάντων αὐτοὺς ἐνάγει εἰς τὴν ταπεινοφροσύνην ; 
Ἀφ᾿ ὧν αὐτὸς ἐποίησε" Μάθετε γὰρ ἀπ' ἐμοὺ, ὅτι 
ἀρᾶός εἶμι" ἀφ᾽ ὧν αὐτοὶ χερδαίνειν μέλλουσιν: Εὑρή-“. 
σετε γὰρ, φησὶν, ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν " ἀφ᾽ 
ὧν αὐτοῖς χαρίζεται" ᾿Αγαπαύσω γὰρ ὑμᾶς χἀγὼ, 
φησίν’ ἀφ᾽ ὧν χοῦφον αὐτὸ χατεσχεύασεν " Ὁ γὰρ ζυ- 
γός μου χρηστὸς, καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν 
ἐστιν. Οὕτω χαὶ Παῦλος ποιεῖ " λέγων" Τὸ γὰρ παρ- 
αυτίχα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως καθ᾽ ὑπερδο.λὴν εἰς 
ὑπερδο.ὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται. ἾΚαὶ 
πῶς ἐλαφρὸν, φησὶ, τὸ φορτίον, ὅταν λέγῃ ᾿Εὰν μή 
εις μισήσῃ πατέρα καὶ μητέρα" και, Ὃς οὐκ αἶρει 
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθεῖ μοι, οὐχ ἔστι 
μου ἄξιος " καὶ, Ὃς οὐχ ἀποτάσσεται πᾶσιν αὐτοῦ 
τοῖς ὑπάρχουσιν, οὗ δύναταί μου εἶναι μαθητής" 
ὅταν χελεύῃ καὶ αὐτὴν ἐχδιδόναι" τὴν ψυχῆν; Διδασχέτω 
σε Παῦλος λέγων’ Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης 
τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ; ἣ στενοχωρία; ἣ διωγμός ; ἣ 
«λιμός ; ἣ γυμνότης; ἣ κίνδυνος ; ἣ μάχαιρα; χαὶ ὅτι 
Οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν χαιροῦ πρὸς τὴν 
μόλλουσαν δόξαν ἀποχαλυφθῆγναι εἰς ἡμᾶς. Διδα- 
σκέτωτάν σε οἱ ἐχ τοῦ συνεδρίου τῶν Ἰουδαίων μετὰ 
μυρίας μάστιγας ὑποστρέφοντες, χαὶ χαίροντες ὅτι 
κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ "5 
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ἐστι, καὶ εἰς τηβὰν ὉΠ ἀπάγων" ὁ δὲ τῆς χαχίας, πρὸς τῷ βαρὺς εἶναι, καὶ ἀπωλείας πρόξενός ἐστιν Δ. 5 οὐχ 
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παρεσχευασμένος χαὶ προθυμίαν ἔχων, πάντα σοι ῥάδια 
ἔσται καὶ χοῦφα. Διὰ γὰρ τοῦτο χαὶ ὁ Χριστὸς δειχνὺς 
ὅτι δεῖ χαὶ ἡμᾶς αὐτοὺς πονεῖν, οὐ τὰ χρηστὰ μόνον 
εἶπε, χαὶ ἐσίγησεν, οὐδὲ ' τὰ φορτιχὰ μόνον, ἀλλ᾽ ἑχά 

. πτερὰ τέθειχε. Καὶ γὰρ΄" ζυγὸν εἶπε, χαὶ χρηστὸν ἐχά- 
λεσε. καὶ φορτίον ὠνόμασε, χαὶ ἐλαφρὸν προσέθηχεν" 
ἵνα μήτε ὡς ἐπίπονα φύγῃς, μῆτε ὡς σφόδρα εὐχόλων 
καταφρονήσῃς '". Εἰ δὲ χαὶ μετὰ ταῦτα πάντα δύσχολον 
ἡ ἀρετὴ εἶναί σοι δοχεῖ, ἐννόησον ὅτι δυσχολώτερον ἧ 
καχία" ὅπερ οὖν χαὶ αὐτὸ." αἰνιττόμενος, οὐ πρότερον 
εἶπε, Λάδετε τὸν ζυγόν μου, ἀλλὰ πρῶτον, Δεῦτε, οἱ 
κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, δεικνὺς ὅτι χαὶ "5 ἡ 
ἁμαρτία κόπον ἔχει, χαὶ φορτίον βαρὺ καὶ δνσθάστα- 
χτον. Οὐδὲ γὰρ, Κοπιῶγντες, εἶπε μόνον, ἀλλὰ καὶ, 116- 
φορτισμέγνοι. Τοῦτο χαὶ .5 ὁ Προφήτης ἔλεγε, τὴν. φύσιν 
αὑτῆς ὑπογράφων" 'Ωσεὶ φορτίον βαρὺ ἐδαρύγθησαν 
ἐπ᾽ ἐμέ. Καὶ ὁ Ζαχαρίας δὲ ὑπογράφων αὐτὴν, μολίδδου 
τάλαντον αὐτὴν εἶναί φησι. Καὶ τοῦτο χαὶ ἣ πεῖρα αὐτὴ 
δείχνυσιν. Οὐδὲν γὰρ οὕτω βαρεῖ ψυχὴν, [οὐδὲν οὕτω 
πηροῖ διάνοιαν] "7 χαὶ πιέζει ᾽5 χάτω, ὡς ἁμαρτίας συν- 
εἰδός " οὐδὲν οὕτω πτεροῖ καὶ μετέωρον ποιεῖ, ὡς διχαιο - 
σύνης χτῇσις καὶ ἀρετῆς. Σχόπει δέ. Τί φορτιχώτερον, 
εἰπέ μοι, τοῦ μηδὲν χεχτῆσθα: ; τοῦ στρέψαι τὴν σια- 
γόνα, χαὶ τυπτόμενον μὴ ἀντιτύπτειν; τοῦ ἀποθανεῖν 
βιαίῳ θανάτῳ; ᾿Αλλ’ ὅμως ἐὰν φιλοσοφῶμεν, ταῦτα 
πάντα χοῦτα καὶ ῥάδια χαὶ ἡδονῆς ποιητιχά. ᾿Αλλὰ μὴ 
θορυδηθῆτε, ἀλλ᾽ ἔχαστον αὐτῶν μετὰ ἀχριθείας ἐξετά- 
σωμεν μεταχειρίσαντες " χαὶ, εἰ βούλεσθε, τὸ πρῶτον 
τὸ χαὶ 1" πολλοῖς ἐπίπονον εἶναι δοχοῦν. Ηότερον οὖν, 
εἰπέ μοι, βαρὺ καὶ ἐπαχθὲς, τὸ μίαν γαστέρα" μερι- 
μνᾷν, ἢ τὸ μυρίων φροντίζεινς τὸ ἕν περιδεδλῇσθαι 
ἱμάτιον χαὶ μηδὲν πλέον ἐπιζητεῖν, ἢ τὸ πολλὰ ἔνδον 
ἔχοντα καθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν χαὶ νύχτα χόπτεσθαι, δε- 
δοιχότα, τρέμοντα ὑπὲρ τῆς" φυλαχῆς, ἀλγοῦντα χαὶ 
ἀγχόμενον ὑπὲρ τῆς ζημίας, μὴ σητόδρωτον γένηται, 
μὴ οἰκέτης ἀφελόμενος ἀπέλθῃ; Πλὴν ἀλλ᾽ ὅσα ἂν εἴπω, 
οὐδὲν παραστήσει τοιοῦτον ὁ λόγος, οἷον ᾽ ἡ τῶν πρα- 
Ὑμάτων πεῖρα. Διὸ ἐδουλόμην τινὰ τῶν εἰς ἐχείνην φθα- 
σάντων τὴν χορυφὴν τῆς φιλοσοφίας ἡ μῖν παρεῖναι, καὶ 
τότε σαφῶς ἂν εἶδες τοῦ πράγματος τὴν ἡδονήν" χαὶ 
ὡς οὐχ ἄν τις ἃν" ἐδέξατο ἐχείνων τῶν ἐρώντων ἀχτη- 
μοσύνης, μυρίων παρεχόντων πλουτεῖν. Οὗτοι δὲ χατ- 
ἐδέξαντο" ἄν ποτε γενέσθαι πένητες, φησὶ, χαὶ ῥῖψαι 
τὰς φροντίδας ἃς ἔχουσι ; Καὶ τί τοῦτο ; Τῆς γὰρ ἁνοίας ͵ 
αὐτῶν καὶ τοῦ χαλεποῦ νοσήματος τοῦτο "" δεῖγμα, οὐ 
τοῦ τὸ πρᾶγμα ἥδιστον εἶναι. 

δ'. Καὶ τοῦτο χαὶ αὐτοὶ μαρτυρήσαιεν ἂν ἡμῖν, οἱ καθ" 
ἑχάστην ἡμέραν ἐπὶ ταύταις ἀποδυρόμενοι ταῖς φρον- 
τίσι, [420] χαὶ τὸν βίον ἀδίωτον εἶναι νομίζοντες. ᾿Αλλ᾽ 
οὐχ ἐχεῖνοι οὕτως, ἀλλὰ γελῶσι, σχιρνῶσι, χαὶ τῶν τὸ 
διάδημα περιχειμένων μᾶλλον ἐπὶ τῇ πενίᾳ χαλλωπί- 
ζονται. Πάλιν τὸ στρέψαι τὴν σιαγόνα τοῦ πληξαι ἕτερον 
χουφότερον τῷ προσέχοντι ἐχεῖ μὲν γὰρ ἀρχὴν ὃ πόλε- 
μος λαμθάνει, ἐνταῦθα δὲ λύσιν" χαὶ ἐχείνῳ μὲν χαὶ 
τὴν ἑτέρου πυρὰν ἀνῆψας, τούτῳ δὲ χαὶ τὴν σαυτοῦ 
φλόγα ἔσδεσας. Ὅτι δὲ τὸ μὴ καίεσθαι τοῦ χαίεσθαε 
ἥδιον, παντί που δῆλόν ἐστιν. Εἰ δὲ ἐπὶ σωμάτων τοῦτο, 

19 τοῦ Χριστοῦ οα. Ε΄. Αγηι. ᾽]᾽ 4. 
18 δ'ς οοἀά. οἱ Εν. χαταφρονῇς Ε49. ἀρ οι. Α. Ε΄ 

ἴσ8 16 Καὶ 

30 μιᾶς γαστέρος Ε;. περὶ μιᾶς γαστέρος Α. μυρίων 
Εἰ, ἦν πὐλυμνα δὰ ν. πότερον 8]}141||5 τ: 

 ᾺΣ ὲ 



4δ0 

πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ ψυχῆς. Τί δὲ χουφότερον, ἀγωνίζε- 
σθαι, ἣ στεφανοῦσθαι ; πυχτεύειν, ἣ τὸ βραδεῖον ἔχειν ; 
χαὶ χυμάτων ἀνέχεσθαι, ἣ εἰς λιμένα χαταίρειν"- 

Οὐχοῦν καὶ τὸ ἀποθανεῖν τοῦ ζῇν βέλτιον. Τοῦτο μὲν γὰρ 
ἐξάγει τῶν χλυδωνίων δ. χαὶ τῶν χινδύνων " ἐχεῖνο δὲ 
προστίθησι, καὶ ὑπεύθυνον ποιεΐ μυρίαις ἐπιθουλαῖς χαὶ 
ἀνάγχαις, δι᾿ ἃς ἀδίωτον εἶναι τὸν βίον ἐνόμισας. Εἰ δὲ 
ἀπιστεῖς τοῖς λεγομένοις, ἄχουσον τῶν ἑωραχότων τὰ 

πρόσωπα τῶν μαρτύρων ἐν τῷ χαιρῷ τῶν ἀγώνων, πῶς 
μαστιζόμενοι καὶ ξεόμενοι, περιχαρεῖς ἧσαν χαὶ :αι- 
δροὶ, καὶ τῶν ἐπὶ ῥοδωνιᾶς χαταχεχλιμένων ἐπὶ τηγάνων 

προχείμενοι μᾶλλον ἔχαιρον καὶ εὐφραίνοντο. Διὸ καὶ 
Παῦλος ἔλεγε, μέλλων ἐντεῦθεν ἀπιέναι χαὶ καταλύειν 
βιαίῳ θανάτῳ τὴν ζωήν" Χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν 
ὑμῖν " τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ 
μοι. Εἶδες μεθ᾽ ὅσης ὑπερδολῇς τὴν οἰχουμένην ἅπασαν 
ἐπὶ τὴν χοινωνίαν τῆς εὐφροσύνης χαλεῖ; Οὔτω μέγα 
ἀγαθὼὺν ἔδει τὴν ἐντεῦθεν ἀποδημίαν οὖσαν " οὕτω ποθει- 
νὸν τὸν οὕτω φοθδερὸν 3 θάνατον, χαὶ ἐπέραστον χαὶ εὐὖ- 

χῆς ἄξιον. ᾿Αλλ᾽ ὅτι μὲν ἠδὺς χαὶ χοῦφος ὁ τῆς ἀρετῆς 
ζυγὸς, χαὶ ἑτέρωθεν πολλαχόθεν δῆλον " λοιπὸν δὲ, εἰ 
δοχεῖ, χαὶ τῆς ἁμαρτίας ἴδωμεν τὰ φορτία. Οὐχοῦν τοὺ: 
πλεονέχτας εἰς μέσον ἀγάγωμεν, τοὺς χαπήλους χαὶ 

παλιγχαπήλους “τῶν ἀναισχύντων συμθολαίων. Τί οὖν 
φορτιχώτερον τῆς τοιαύτης πραγματείας γένοιτ᾽ ἄν - 
πόσαι λύπαι, πόσαι φροντίδες, πότα προσχρούσματα 3", 
πόσο! χίνδυνοι, πόσαι ἐπιδουλαὶ καὶ πόλεμοι χαθ᾽ ἐχά- 
στὴν ἡ μέραν τούτοις φύονται τοῖς χέρδεσι : πόποι θόρυ- 
θοι χαὶ ταραχαί; Ὥσπερ γὰρ τὴν θάλατταν οὐχ ἔστιν 
ἰδεῖν ποτε χυμάτων χωρὶς, οὕτως οὐδὲ τὴν τοιαύτην 
Ψυχὴν φροντίδος καὶ ἀθυμίας καὶ φόδου χαὶ ταραχῆῇς 
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ἐχτὸς, ἀλλὰ τὰ πρότερα χαταλαμθάνει τὰ δεύτερα, καὶ 
"πάλιν ἕτερα ἔπεισι, χαὶ τούτων οὐδέπω παυομένων ἕτερα 
χορυφοῦται. 

᾿Αλλὰ τῶν λοιδόρων βούλει χαὶ τῶν ἀχροχόλων 
τὰς ψυχὰς ἰδεῖν ; Κζαὶ τί τῆς βασάνου ταὐτηςχεῖρον ; 
τί τῶν τραυμάτων ὧν ἔχουσιν ἕνδον; τί τῆς χαμίνου 
τῆς διηνεχῶς χαιομένης, χαὶ τῆς φλογὸς τῆς μηδέ- 
ποτε σδεννυμένης; ᾿Αλλὰ τῶν 3) φιλοσωμάτων χαὶ 
τῇ παρούσῃ προστετηχότων ζωῇ ; Καὶ τί ταύτης τῆς 
δουλείας χαλεπώτερον; Τὸν τοῦ Κάϊν βίον ζῶσι, τρόμῳ 

διηνεχεῖ συνόντες 53 χαὶ φόδῳ, χαθ᾽ ἕχαστον τῶν τελευ- 

τώντων, μᾶλλον τῶν ἐἑχείνοις προσηχόντων, [251] τὴν 
οἰχείαν θρηνοῦντες τελευτήν. Τί δὲ τῶν πεφυσιωμένων 
ταραχωδέστερόν τε χαὶ μανιχώτερον; Μάθετε γὰρ. φη- 
σὶν, ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πραός εἶμι χαὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, 
καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. ᾿Απάν- 
τῶν γὰρ ἡ ἀνεξιχαχία μήτηρ τῶν ἀγαθῶν. Μὴ τοίνυν 
φοδηθῇς, μηδὲ ἀποπηδήσῃς τὸν πάντων σε τούτων χου- 
φίζοντα ζυγὸν, ἀλλ᾽ ὕπελθε μετὰ προθυμίας ἁπάσης 
αὐτὸν, χαὶ τότε αὐτοῦ εἴσῃ σαφῶς τὴν ἡδονήν. Οὐδὲ γὰρ 
τρίθει σου τὸν αὐχένα, ἀλλ᾽ εὐταξίας ἕνεχεν ἐπίχειται 

μόνης. καὶ τοῦ πεῖσα! βαδίζειν εὔρυθμα, χαὶ πρὸς τὴν 
βασιλιχὴν σε ὁδὸν ἀγαγεῖν, χαὶ τῶν ἑχατέρωθεν ἀπαλ- 
λάξαι χρημνῶν, χαὶ ποιῆσαι μετ᾽ εὐχολίας τὴν στ:- 
νὴν βαδίσα!: ὁδόν. ᾿Επεὶ οὖν τοσαῦτα αὐτοῦ τὰ ἀγαθὰ, 
τοσαύτη ἡ ἀσφάλεια, τοσαύτη ἣ εὐφροσύνη, πάσῃ Ψψυχξ, 
πάσῃ σπουδῇ τοῦτον ἕλχωμεν τὸν ζυγόν᾽ ἵνα χαὶ ἐνταῦθα 
ἀνάπαυσιν εὕρωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, χαὶ τῶν μελλόν- 
των ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι χαὶ φιλανθρωπία τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ χοΐτος, 
νῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμέν. 

ν χλυδώνων ΕΠἀ. προστίθησι] τέθτσι 
δι προσχρούματα Α. ΒΕ. 5 ἀλλὰ τ' τῶν ᾧ. Ὁ. Ἐ. 

ΟΜΙΛΙΑ ΛΔΘ'. Ν 

Ἐν ἐχείγῳ τῷ κχαιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάδ- 
δισι διὰ τῶν σπορίμων " οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπεί- 
γασῶαν, καὶ ἤρξαντο τί...1εἰν στάχυας 8 καὶ 
ἐσθίειν. 

α΄. Ὅ δὲ Λουκᾶς φησιν, ᾿Εν σαδδάτῳ δευτεροπρώτῳ. 
Τί δέ ἐστιν ἐν δ δευτεροπρώτῳ ; Ὅταν διπλῇ ἡ ἀργία 
ἧ, χαὶ τοῦ σαδδάτου τοῦ χυρίον, χαὶ ἑτέρας ἑορτῆς 
διαδεχομένης. Σάδοατον γὰρ ἑχάστην ἀργίαν χαλοῦσι. 
Καί τι δήποτε ἐχεῖθεν αὑτοὺς ἤγαγεν ὁ πάντα προειδὼς, 
εἰ μὴ ἐδούλετο λυθῆναι τὸ σάδδατον; ἘΘούλετο μὲν, 
ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς διόπερ οὐδέποτε χωρὶς αἰτίας αὐτὸ 
λύει, ἀλλὰ διδοὺς προφάσεις εὐλόγους, ἵνα χαὶ τὸν νόμον 

ἀναπαύτῃ, καὶ ἐχείνους μὴ πλήξῃ. Ἔστι δὲ ὅπου καὶ 
πργηγουμένως αὐτὸ λύει, οὐ μετὰ περιστάσεως " ὡς ὅταν 
τὸν πηλὸν 85 χρίῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ “ ὡς ὅταν 

λέγῃ" Ὃ Πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργά- 

ζωμαι. Ποιεῖ δὲ ταῦτα, [452] τούτι» μὲν δοξάζων τὸν ἑαυ- 
ποῦ Πατέρα, ἐχείνῳ ὃὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν Ἰουδαίων 

παρχυυθούμενος. Ὃ δὴ καὶ ἐνταῦθα κατασχενάζει, τὴν 
τῆς φύσεως ἀνάγχην προδαλλόμενος " χαίτοιγε ἐπὶ 5 

τῶν ἀυαρτημάτων τῶν ὡμολογημένων οὐχ ἂν γένοιτό 
ποτε ἀπολογία. Οὔτε γὰρ ὁ φονεύων τὸν θυμὸν ἂν σχοίη 
προθδαλέσθαι, οὔτε 35 ὁ μοιχεύων τὴν ἐπιθυμίαν, μᾶλλον 

3. χρὺς στάχυας Α. 1 Μοϑη. 
Μον. ((. ἤευτ. κι. 9. τῷ πηλῷ ϑ8ν. Β6η. 
οἱ 604’. ἀγχομένους Εαά. 

δ ἐν οιῃ. Ε΄. ἐν δευτ.] δευτερόπρωτον Εμἰά. 
7 ἐ5) χαὶ ἐπὶ Βαά. 

ο δίομθϑ πἰ ἢ} }} ἀοἤηίαη!. 59 δὶς Ερ. οἱ οοἀά. σφοδροὶ μι 

δὲ οὐδὲ ἄλλην οὐδεμίαν αἰτίαν εἰπεῖν ἐνταῦθα δὲ τὴν 
πεῖναν εἰπὼν, παντὸς ἀπήλλαξεν αὑτοὺς ἐγχλή ματος. 

Σὺ δέ μοι θαύμασον τοὺς μαθητὰς, τοὺς οὕτω συνεσταλ- 
μένους χαὶ μηδένα τῶν σωματιχῶν ποιουμένους λόγον, 
ἀλλὰ πάρεργον τιθεμένους τὴν τῆς σαρχὸς τράπεζαν, 
χαὶ λιμῷ μαχομένους 3 διηνεχεῖ, χαὶ οὐδὲ οὕτως ἀφιστα- 
μένους. Εἰ γὰρ μὴ ἢνάγχαζεν αὐτοὺς σφόδρα τὸ πεινᾷν, 
οὐχ ἂν οὐδὲ τοῦτο ἐποίησαν. Τί οὖν οἱ Φαρισαῖοι ; ̓1δόν- 
τες, φησὶν, εἶπον αὐτῷ Ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου σποι- 
οὖσιν ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν σαδδάτῳ. Ἐνταῦθα μὲν 
οὐ πάνυ σφοδρῶς 5" (χαΐίτοιγε ἀχόλουθον ἣν τοῦτο) " ἀλλ᾽ 
ὅμως οὐ σφόδρα παροξύνονται, ἀλλ᾽ ἐγχαλοῦσιν ἁπλῶς. 
Ὅτε δὲ τὴν χεῖρα τὴν ξηρὰν ἐξέτεινς χαὶ διώρθωσε, 
τότε οὕτως ἐξεθηριώθησαν, ὡς χαὶ περὶ σφαγῆς αὐτοῦ 
βουλεύεσθαι χαὶ ἀναιρέσεως. Ἔνθα μὲν γὰρ οὐδὲν γένε- 
ται μέγα χαὶ γενναῖον, ἡσυχάζουσιν " ἔνθα ὃὲ ὁρῶσπίἠ τινας 

σωζομένους, ἀγριαίνουσι χαὶ ταράττονται, χαὶ πάντων 

εἰσὶ φορτιχώτεροι " οὕτως ἐχθροὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων 
σωτηρίας εἰσί. Πῶς οὖν ἀπολογεῖται περὶ αὑτῶν ὁ Ἱη- 
σοὺς; Οὐκ ἀγέγγωτε, φησὶ, τί ἐποίησα Δαυϊδ ἐν τῷ 

ἱερῷ, ὅτε ἐπείνασεν, αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾿ αὑτοῦ πάν- 

τες ""; πῶς εἰσῆ.ϊθεν εὶς τὸν οἶχον τοῦ Θεοῦ, καὶ 
τοὺς ἄρτους τῆς προθέσξως ἔφαγεν, οὖς οὐκ ἐξὸν 

86 τὸν πηλὸν] 51᾽5 οοὐά. εἰ 
38 οὐδὲ Α. Ε. 3 μαχομένους 51. Ερ. Εὐιἢ. 

. 5) πάντες ηιη. ἃ. Ε΄. 1 
λίυδι. Ροϑβὶ ν. ἐπείνασεν ἀϊδιϊηχὶ, ργοιηῖο (ὦ, δ᾽. Α. Εν ςϑοίο ἀὰ Ιος. 
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016} Ἰαν 5 ἐδ, ῬαξηαΓΘ, Δἢ σΟΓΟηΔΓΙ ἢ ρυρὶ Διυπὶ 
ΟΧΘΡΟΘΓΟ, 8Δὴ θγανίυπι ἰ6Π6Γα Υ Πυςίίθυς Οὐ δίξίαογθ, δὴ 
ἴῃ βογία 80] γ6Γθῦ (δγία οἰΐδηὶ πηογὶ πιϑ] 05 οϑὲ,, 4ιιδῃη 
γίνεγθ, ΜΌΓΒ Θηΐπ) ὁχ Πυσιΐθιυ8 οἱ ἐχ ρϑγίου !β δάυςεὶί ; 
νΠ18 ν6ΓῸ ἱπ ρϑγίου 5 σοηβίαἷ!, οἱ ουποχίιπι γράαϊι 
Π}}|6 ᾿Πβ] 115 οἱ προοϑβ δι θυ5., οὉ 4085 ἰηργδίδπη 
γα! δχἰϑιἰπηο8. Ουοα 5ἱ ἀΐοιῖβ ποη ογθάαβ,, δυάϊὶ 605 
πὶ οογίΔπλΐ Πα ΠΔ ἰΟΠΊρογα Υἱάδγαπι γΌ] 15 ΠΊΔΓ ΥΓΙΙπι, 
(ποπιοά0, ἀυπὶ Παρο! ]γοπίυν οἱ οθἀογοπίυγ, ἰφἰΐ οἱ 
᾿Π]Δγ68 ογαπὶ : πηαρίϑαυθ ραυάουδηι οἱ Ἰ ἰδ υδη ιν ἴῃ 
ΒΔΡΓΙΆ ΘΙ ΠΘῺῊΙ ᾿ΠηΠ|155]., συδπὶ ἰΐ χυΐ ἰῃ γοβογίο γος! ηδηίαν. 
Ιάεοαια Ραυ]ὰ5 νἱο ἐπα πιογία νἱίδηι οἰδυβυγαβ δἱ 40}8- 
ΘΟ 55.115, ἀἰςο δὶ : αμάδθο εἰ σοπφαιάφο υοὐὶδ οπιπὶ- 
διιδ: δἱ ὑο5 μαγίίογ σαιάείς οἵ σοπσαιιάοί6 πηι ιὶ ( ΡΙιὶ- 
ἰΐνν. 2. 11. 18). Υἱ(65 φυδηίϊα οὰπὶ δηΐηὶ οοἰϑἰυϑϊηο 
ἰοἸα ἢ ΟΥ̓ΡῈπὶ δὰ σαυσὶὶ δι σοηξογίίαπη νοοοί ἢ ΤΔηζιη 
6556 "υοηυπὶ ἰἰΐης ἀἰβοδάθγθ ρυϊδθαὶ : [ἃ ΟΡΙ4}}}6Πὶ 
ΤΏΟΡΟπῈ ἰΠ1ΔΠ} (ΘγΓῚ Ὀ᾽]6ΠΊ, [18 ΔΙΠΔΡΙ 6, οἱ ἀδοί αγλῃς- 
ὄλπι. Ξε χυυά νἱγία!5 [ἀρυτὴ οἷς ἀυ]οο ἀο ἰαγα, πημ] ἃ 
4[ϊὰ ἀδοίλγαηι. Πθπηιπ),, 5ἱ ραοοῖ, ροσοαιΐ ομθγα γἱ- 
ἀδλπηυβ. Ανᾶγοβ ἰίδ]ι ἴῃ πηραϊαπὶ Δι ἀοϑπ,ις , 1Π|08 
ὨὀΠΙΡῸ 41} ἱπηρυάοη!65 [ςΠοΓγὰ ἰγδοίδηϊ οἱ γοιγλοίδηι. 
Ουΐὰ ογσο Ομ δΡοβίι5 [4}1 ποφοιίαιίοπα ' (μον ᾳιοὶ 
ἀοΙογθβ, 4υοὶ 50}}]εἰτυἀΐη65, φυοί ΒΟΟΡΟΪ;, φαοὶ ρογὶ- 
ουἷα, 4ιοὶ ἱποίἀϊ οἱ θ6 118 φυοι 6 οχ ἰος ἸθΟΓῸ 
ΟΥΙΙπιὰΡ ̓  υοί τυγ τ οἱ τυπιυ]ιυ5} Θιιοπιδαηϊοάυπι 
δηΪΠῚ ΠΙΆΓΘ ὨυΠΊΠυΔΠι κἷπα ἤΠυριίδυς Υἱάθαβ, β'ς πθα 
᾽ν) υ5πιοάΐ ΔηΪ πη ΠῚ δἷμθ ουΓᾺ , ἸἸΟΥΟΓΟ, {Πππογα 80 
ΡΕΓΙ ΙΓ ΠΙΟη6, 5οὰ ργίογα ἃ βοσυεηίθις ΘχοϊρίυμιαΣ, 

ΑἹΠ] ΠΑ] Θηὶ, ἐπέφιδέαίο, ρτο, πέσοιϊαϊἑοπο. 

ΙΝ ΜΛΤΤΙΙΕΌΜ ΠΟΜῚ;,. ΧΧΧΙΧ. 4]. ΧΙ,. 
4δᾷ 

ἤς δ δ] 18, φυΐνυβ ποηάμπη βϑάδιϊβ 4]}4 ἰηβυγχυμῖ. 
Ἱταραπάμ φμαπι ογμοϊοίαγ, Οπιπίμηι δοπογεπς Ἠϊαΐεν 

εἰεπιοηίϊα. ---- ὙἼΒΏ6 ΘΟΠΙ ΠῚ ΔΙἰοΒβὶ οἱ ἰγδουπάϊ δηϊπημη) 
αἰδρίοογα ἢ Ουϊὰ ᾿υλιβιηοὰϊ ογαείδια Ρ6:}υ5} αυϊά δογίιι5 
ἰπιο δι ηΐ5 νυϊηοῦίθυς ἢ αυϊά (ἀγνεηϊί 5 (ογπδοα {1 δϑιης- 
ΡΕΓ ἀγάθηία, οἱ Πδηγδ {1 συ: Πυπησυδπὶ ὀχϑιίησυὶ- 
(υν 1 5] διὰ {1105 16 σοηγδγίας αυἱ Θογρογυπ) [ὈΓΠ.88 ἀ6- 
ΡέΓειηΐ οἱ ργιοβθηι! νἱ 18 δα ίοιΐ ξυμι, αυϊά Πᾶς 86Γ- 
Ὑἤτα 16 βτλν ι8 ἢ Ολἱηΐ νἱιδπὶ }|1 ἀποαηι,, ἰμ ΕΠΠΠΟΓδ γᾷ. 
ἸΠΟΓΟαυ6 ρεγροῖυο ἀῤσυηϊ, δἱ δὶ 4υὶ δχ διηγαίἷϊβ πι|ο- 
ΓἰΔηδυγ, πο ῖ8. αυδιὴ Ργομίπαυΐ οἱ οσορηδιὶ ᾿Πογὰπι 
ΟἸίταπὶ ἰασαηῖ. Ουἷά ρογγοὸ ἰυγθυϊδηιίυβ [ἐγοσίυθᾳυθ 
Βυρο νυ 5 Ὁ δΦίδοϊι6, ἰηημῖι, ἃ 116, φιΐα πιϊὶς δηι οἱ ἰμι- 
τι ἰδ σοτά6, εἰ ἱμυδσηϊοίὶς τοφμῖθηι απὶηπαδμς νοδισῖς. θη:- 
πίυηι φυΐρρα "ονογυπι πιδίογ δοί οἰδιηδηίία. Νἧ 440. 
{{πΠ6 8, ΠΘ4116 Γ651 188 ἃ ἱιρο ἰΠ|, 400 8 8 ομηη!]-- 
θα 5 εγ᾿ μίγῖβ ; βαὰ {ΠΠπῶὼΔ δ δοῦν βυῦδας , 6ἱ 6]5 νο- 
ἰυρίαίοπ) ἰμπο Ἔχρογίογίβ. Νϑηυα δηΐμῃ Θογνίοδι (8 }] 
διΙοΓοῖ, 56] [4160 ἱπηροδίίυπη 65ι, υἱ θοπβ βαγνοίυῦ 
Ογάο, υἱ (6 ἑοποίπῃο ἰποθάδγα ἀοορᾶι, οἱ δὰ Γορίδπὶ 
νίδιῃ ἀυουῖ, δίᾳφυ ἃ ργβορ εἰ ϊ5 Ὠΐης οἵ ἰηά8 ροϑ 18 
᾿ἰθογαῖ, υἱ Δησυβίλπη Υἱᾶπὶ [οἶα δηγοιϊαγὶς. Ουοηίΐδηι 
ἰφί(υγ οἱ ἰαδηυδ Βοηᾶ βυθιηἰηϊβίγαι, ἰδηΐδηη βδουχὶ- 
ἰλίοπη, ἰἀπίδη) [α{{|8π|,1ο10 Δηΐηλο, (οἰ 0406 5ἰυἷ0 ἢος 
Ἰυφὰπι ἐγ λπηι5 ; αἱ οἱ )ΐ6 ἰμηνθηίαπη8 Γααυΐδπ δηϊ- 
τη θι15 ΠΟΒΙΓΪ8, Οἱ [υἱυΓΆ Θοηθοαυλπηυν "θη8, φΡΔ[ἰ8 
οἱ θοηϊρηϊίαίο θοπιίηΐ ποϑιγὶ 268 (μεῖς, οἱ αἰοτία 
οἱ ἱπιραγίυπι., ἤυης οἱ ΒοπιροΡ, οἱ ἰῃ βιβουϊὰ βξοι]ο- 
γυη. Απμθη. 

ΒΟΜΠΠΑ ΧΧΧΙΧ. 4]. ΧΙ,. 

ὕλρ. 12. νυ. 1. 1π {{|0 ἰοπιρονο αϑὶϊί 7 65ιι6 εαὐϑαιο ΡΕΩΥ͂ 
δαία ; αἰδεϊριι[ϊ ἀπίθηπι 6}ιι8 Θδιιγίδη66 σωροτιιπί υοί- 
ἰέγα δρίοας δἰ πιαπάμισαγο. 3, Ῥ[ιαγίξαὶ αμίσηι υἱάφηος 
ἀϊποτγιπὶ εἰ ;Σ Εσοθ αἰδοὶριίϊ ἐμὶ [αοὐιη! φμοα ποη ἔοεί 
[κοογα ἐπ βαὐϑαίο. ὅ. Ὀίχὶ! ἀμίδα ἰδ : ΝΌπ ἰοσὶδιὶϑ 
φιά {ἐοοτὶ! θαυϊά οἰιηὶ οδιιγὶυϊ! ἴρδα οἱ φωὶ οιιπὶ {{|0 
ἐγαπι ἢ ἃ. φιοπιοίο ἱπργόβδιιδ 6εἰ ἱπ ἀοιπιηι Ποὶ, οἴ 
Ῥαπθδ μγοροεδιοηὶδ ἐοηιοαϊ(, φμοα ποπ ἰϊσοϑαί οἱ σοηι- 
δετθ, πόφιιθ ἐΐδ φιιὲ οἰηὶ ἱ{|0 ἐγαπί,, 8ο( δοίὶς βαςογ- 
ἀοιΐϑις ἢ 

1. Ομινϊδίμς φιιοηιοάο ξαὐϑαίμηι εοἰυὶ!.----ἰ, 088 γογῸ δἱϊ: 
1 εαὐϑαίο δεοιιπάο μτίπιο (α) ([μις. 6.4). Ουϊὰ δυίδῃι ο5 
ΒΟ αυπὶ ρΓΪπιυπὶ 7 Ουδληάο ἀμ 1665 [γί ἐγληϊ, οἱ 
ΒΑΌ 41] ῬΓΟΡΓΙΪ, οἱ Δ] δγίυβ [δϑιΐ ϑιιοοδάδης,8. ΘΑ θὈὰ- 
ἰυ πὶ δηΐπὶ υΔ5] 1} θαῖ [(γίδ8 οἱ αυΐδίθπι Δρρο!δθδηὶ. 
Εἰ οὖν Πὰς 605 ἀυχί!, φαΐ οπιπία ργβοίθθαι, πἰδὶ νο- 
Ιυ͵βδαὶ 5ο᾽ υἱ βδθδίυπι ἢ Ὑο]ε θα ηυΐάαπι, Β6ἀ ἤθη βίῃθ 
ολυ88 ; ἰάδοα 6 ΠυΙΠ40ΔΠ) 86 οδ.84 80] νὶϊ ἰρϑιιη), 
808 6Χ Οσολβίοηα αυδιλπι οοηρΓαθηιὶ : αἱ οἱ Ιοζθηι 
Δργοράγοί, οἱ ἢ} ποη οἰϊἑπιάδγοηιυν. Ἐβὶ οἰΐδηι οὰπ Ηυὰ 
50 ̓ ν, ἢ}18 ΟὈΪΔΙἃ ΟΟΟΔΒΙΟΩ6 : υἱ οἰπΔ Οουΐο58 οἰβοὶ 
0 ἰπυμχῖ!; οἱ οὐπὶ ἀϊοϊξ : Ῥαΐδγ πιόιὲ μδσι6 ηιοάο 
ΟΡΕΤΟΙΝΤ, δἰ 600 ΟΡΕΤΟΥΤ (δοαπ. 5. 1). Π]υὰ ναγοὸ [λοϊϊ 
ἰυπῈ "{1|ὁ6 πιοάο φ!οτϊ σοί Ῥαίγοῃη βυιπη , ἰυπι υἱ {118 

ἰ (4) 6 5) αῖο βοουηάο ργί προ τηλσηᾶ οἱ ἀἰ[βο 115 δϑὶ 408- 
ἐπῶν ΘΠΆΠὶ Υ}06 δρυὰ 50! σογυτ ἰῃ (Δποη. ἰϑάβοξ. ΠΡ. ὅ, 2. 12), 2 οὐϊϊ, οἱ ἴῃ ϑγπορϑὶ ΟΣ ἰοογια δά ἤυως ἴρουπι. 

Γαι 6 ̓πι 6} 1} οοηβυϊαι δυάιδογυπ). ἃ φυοά 
Οἰἶλπ ΠΟΟ ἴοοο [Δοῖϊ, πδίυγ πδοοδϑί(δίαπι ΟὈ θη άδι8 : 
ηυδπιηυδπι οογυπὶ, 4 ΡΘΟΟΔ18 6886 ἰῃ δΔΟη[6580 69, 
ΒΌΠ ροδϑὶῖ 6556 ἀοίδηβῖο. Νοαυο δηΐῃι Ποιηϊοί Ὁ ἰγλῃη 
ἴῃ Θχοιβαιίοποπὶ ΟὈϊοπάδγα ροβϑὶὶ, ποάυθ ποθ 
ΘΟΠΟΙΡ ΒΟ θη {[8Π|., Π64Ι6 8] 18Δ1η φυϑιην8 σαυδδπ) : εἷς 
γΟΓῸ ΘΠ] [ἀτηδ τη Οὔ) ΘΟ , οπηηὶΐ 1105 οἰ πη ΠΙΡαγανιῖ, 
Τὰ νϑγὸ τ} ἢἷς ἀϊδοίρυ]ο5. ΠΙΙΓΆΓΟ, δὶς δβϑῃίαβ οἷ 
Ὠυ}]Δπὶ σΟγρογοαγυπὶ ΓΟΓῸΠῚ υγᾶπ) ΠΑ θδΙ.68: δοὰ [18 
ΡΟΓ[υποίοΥ 6 ΠΙΘΠ88Πὶ) Δρρᾶγδηίθ8, υἱ [ΔΠ}6 ῬΙΕΓΙΠΊ4Ι6 
ῬΓΘΙΏΒΘΟΓΘΉΪΟΓ,, 160 ἰΔΠΊ6 δἷς αἰδοδάσγοηι. Νὶβὶ δῃΐπλ 
[Ι͂τ68 1105 δ πηοάιπι ἰηνδβίβϑοί, ποι ἰὰ υἱαυο ὦ - 
αἰγὶ ὀγδηί. Ουἱϊά ἱρίίανς Ῥθατί 5: 7 [ἃ γἱάρπίος αἰκε.. 
γαπὶ εἰ ;Σ σοε ἀϊδοὶρμῖϊ {μὲ [αοίμπε φμοά ποι ἰἴοοι [4- 
ΘΕΥ6 ἱπ δαὐϑαίο. ϊς ρΟττῸ ἤθη δάἀμπιοάυπι νεϊδιρϑθηίος 
δι ηΐί, οἰδὶ 4 Γ68 δχίβαγα υἱάδγθίυγ : διίαπίοη μθη δή- 
τηοάυπι ἰποθηϑὶ ϑυη1, 56 δἰ πιρ] οἱ (6 Ὁ δοουβδηΐ, (υπὶ 
δυΐθπ) ΙΔΏΠΠ) γί ἀπὶ ὀχίθηαϊΐῃ οἱ βάπᾶν, ἰυης ἰἰὰ 
οἴδεγαι! διηΐ, υἱ οἰἰδιη 46 Π666 ἰρϑὶ ἰηογοη δ ἀ6|}}86- 
ΓΆΓΘΗΙ. Ὁ δηἷπιὶ η1}}} πηΐγιιπὶ ἀρίϊαν, χαϊοιίογαυ βυηξς 
ὉΠ1 νγῸ φυοϑάδπι υἱάσι! πΠΟΓθῸ ἰδναιοϑ, Γογοσίπηὶ δἰο 
4υ6 ἰυγθαμ!, ΟΠ ΠῚ] 66 51η| ΠΟ] 6 5185 ηγἱ : [18 Χυ- 
ΠΪΠυπῈ 54} ἰην  ἀθηί. (00 ρδοῖο δΔυίθιη 6808 {ΠΠΟΓΌΠ, 
ἀοίδηβίοηεπι βυδοὶρίι2 ΝΗ ἰφσίδιϊς,, αἷϊ,, φιϊά [ἐεετὶ ἰ 
δαυϊά ἐπ ἰδηιρίο, φμαπάο δξιιγίυϊ! ἱρεθ οἰ φὶ οὑπὶ 60 
ἐγαπι ἢ φμοπιοάο ἱπίγαυεγὶ! ἱπ ἀοπιμπὶ δεῖ, εἰ ραπος ὑτο- 
Ῥοεϊἰοπῖε οονπϑάοτὶ!, φμοαποη ἰἰοεδαί εἰ ξοπιϑάογο, πεημια 



ἐδ 8. ΖΟΑΝΝΙΒ. ὈΠΒΎΒΟΒΤΟΜΙ 

ἐὲς φιὶ μι 60 ἐγαηί, πἰεὶ τοῖς τασετάοιδιο (1. ἤερ. 1 

Ναὰπι οὔπὶ ργὸ ἀΐβοῖρυ! 8 σλυβδηι αἰοΐ!, Ὠαν άθιῃ ἴῃ 

τηθάΐϊυπι δἀάσπεί! ; αἀυλπάο δυίθπι Ὁγὸ δεῖρβο, Ρᾶ- 
ἰγϑῶὶ πιοιπογαῖ. Αὐ υἱὲθ αυᾶπὶ δογίιεσρ, Νοη ἰερἰ δια, 

ἰηᾳαΐι, φείά (τεετῖ! Παυϊὰ ἢ δρηα χυΐρρα δγἂὶ ργορῃθ- 
15. υΐυβ οχἰ διἐπηδιῖο : ἰΐὰ αἱ Ῥοβίοα Ρεῖγαβ ἐῦπι ἀρυὰ 

Ζιάεοκ δοβ6 ἀοίοηάογοι, ἰ(4 ἀϊσογοῖ : ζοεῖ αὐ υος [ἢ 

ὅόγα ἀξ μαϊγίαγοπα δαυϊά ἀΐοσετε, γιοπίατα οὐ εἰ ξ6- 
ρμίϊμς εεἰ ( Αεἰ. 4. 49). Οὐγ δυΐδπι οὐπὶ 6708 πιόπίϊ0- 

πδπὶ ἴυτῃ [6 ἀππὶ ροβίθα ἴδοϊ!, ἀἰρηϊ(4ῖ6πὶ ε}0.8 ὩΟἢ 
τοιηπιθιιογαὶ ἢ ΕΟγία αιΐλ ἐσ ἢΠ|0 σοππβ ἀυσοῦδϑί. 5] 
υἱτὶ ργοδὶ ἱπάυ!ραπίοβαιια (ἀ͵886η|., [Δπι|15 ὉΔυ51Ππὶ ἴῃ - 
ἀυσίυγυβ ογϑί ; αυἷα γϑγοὸ 866 68{] ἱπῃ πηδη 06 ἐΓδηῖ, 
᾿ἱϑεογίδπι 1115 τοίεγι. Μάγοι δυίδπι δὰ ΑΙ ΔΕΔΥΘ 
ἀδοουάοία ἰά [βοϊυπὶ ἀΐεὶ!, ποη ΓΟρυξηδη 4 Ὠἰϑ1οΥ]ι8 

ἀΐϊοοθηβ, δοὰ οβιοπάδηβ ἰἰΐυπὶ Ὀϊποπιίποπι (υ͵886., 8ἀ- 

ἀϊίφυα ἰρϑύτα οἱ ρϑη65 ἀδάΐ856 ( Ματγο. ἃ. 36), 5᾽π|1}- 
ηυὸ τοῦθηδηὶ Δἴδγθηβ Ὀυγραϊ τ, αι! δ Γι 08 
ἰὰ μογτη βἰββαὶ ; ἢδ6 τηοᾶο ρογη βἰββεῖ, βθὰ οἰΐδηὶ Γηϊ- 

αἰείγαβϑοῖ. Νος πὶ ἀΐοα5, θαυ ΐ πὶ [556 Ῥγορ6- 
(ἈΠ|: πΑπὶ Π6606 5ἷο ἰἰοοθδὶῖ, 564 ραπ68 βδοογάοίοβ μας 
γεωγοφαῖίνα ογαὶ : ἰδοῖτοο δἀαϊάϊ, Νέεὶ δοἰἱὶς δασεγάο- 
εἰμ. Ἐπὶδπιϑὶ οηἷπὶ ργοριοία 6856[, Ποη 52 οΓὰ05 ΘΓαΐ; 
{πιο οἰἰδπιϑὶ ργορβαῖδ οβδοὶ, αἱ ἤθη ἰΐ αιυΐ οὐ 1110 ὀγδηί; 
πὴ ἐϊ {15 φυόαδα ρᾶποπὶ ἀδάϊϊ. Θυἱά ἱρίυγ, ἰηαπίο8, 

ΡΆΓΟΒΠΟ οὐδδὶ "ΠῚ θαν]ἀϊ Υ Ουϊά πιἰ ΐ ἀἰφη!Δίο πη] πι6- 

πιογ28, υδ] ἰοσἷ8 ἰΓΑΠΒΘΤΟΒ810 6586 ρυίδίυγ, οἱ ΠδῖιΓᾶ- 
(18 ἱπίὰϊ πο}θβϑῖιδ8 ' 1 Εἰδηἶ πη [Ν86 ΓαΙΟΙ6 πιδ 18 ἢ|105 

ἃ ΟΥἰπηΐπα ρυΐραῖ,, οὐπὴ ἰ8 40] ᾿η4]0Γ 6581 ἰάϊρϑυτβ (δεῖ. 
4. Εἰ ααϊά Βοος, ἰπααΐ68, δὰ φυφεβιϊοηθπὶ 7 ΠΟῚ ΘηΪπὶ 

ἔ1|6 βαθθαῖαπι ἰγδηβαγοδβυβϑ 66ι. Μ8}1.ι8 οοσίο υϊρίαπι 
ϊοῖδ, ιοά Ομησιὶ Ξδρίοπείαπι ἀδηιοηπίγαὶ, αυΐὰ ἴ||6, 
ξηΐ580 β δρθαίο, αἰϊαὰ Ἔσο ᾽πὶ ΔΠ{ῸΓϊ ΞΔΌΡΑΙΟ Π|2}08. 

᾿ΝοΩ δδἷπὶ δαυλ}6 ογδὶ, ἀϊθηι ᾿ΠΠ8π| υἱο γα, δἰ βϑογδι 
1 3π πιοηῆβδηι δι {3 6, 4884π| δάϊΓα ΠοΠιϊηὶ [48 ογδῖ. 
Ναπι βαῦδαιυπι 56 ρ6 5δοἰτυπι {|| 1πΠ|0 ΒΟΠΊΡΟΓ 580] νὶ- 
(υν, δἱ ἰν εἰγουτηοϊδβίοηο, οἱ [8 4115 ρἱυγῖπι}8 ορογὶ 05 
({(Ναπι. 98. 9) : οἱ ἔη οσίοιο ἰάρβαπι (δοίυπι νἱάΘ γα 

68ι (Φοεκε 6. 4) : ἴος δυϊοπὶ ἰᾳπὸ ϑοϊυπὶ (οἰ δΠ| 65. 
ΟυδΓα ἃ πιΔ]οΥἱ Ὅσο ρ]0 Γ68 οὐ Γ. ΟἿΓ ἜΓΖῸ Π6- 

τὸ θανὶ ἐπὶ ΔοσΌβΑνΙ,, οἰἰαπ δὶ αἱΐα πιδῖϑν δοουβαπαΐ 
«ηαἰογία δάοϑββοὶ, ΟΝ βδοογὰδοίυπὶ οράσπι, αυῷ ἰηἀ6 

Ἄχογάϊυπι ἀυχογαὶ ἢ ογυπ ἰΠἸυἀὰ ποη τιοπιογδὶ {Π|6. 

δοὰ ἰη γὸ γγοροϑίια εοῃβίβιὶῖ. δοίη δυΐοπι 4110 πιοὰο 

οεἰτηἰπαιϊίοηοπι βοϊνίῖ. [ηἰτ9 φυΐρρα θαυ θτ ἴῃ π|6- 

ἀἰσπι αὐάυχὶ!, οι15 ρογβοηῷ ἀϊηϊίδία ἀγγοφαηίίαπι ἰ]- 
Ἰογαπι ΓΟΡΓΪ ΠῚ 6Π8 ; ροβίαυλπι Δυίοπὶ [105 ΓΟρΡΓΟβδογαί, 

ϑυρογθίαπιχιο ἡΠογαπι οοογουογδὶ, ἰθπς πιλφὶβ ἰ40- 
φιδᾶπ αἴδογι βοἰυιϊιοηθπι. θΘυ:θη πὶ 114 ογα ἢ δ. Νό- 

δεῖ 15 φιιοπΐανη ἐπ ἰδιιρίο εαοογάοίες εαὐθαίμηι υἱοίαπί, οἱ 
αἱπα οτὴηιΐμα φιπι 7 ΠΙΪῈ, ἰπαυϊΈ,, οοολδβῖο γα πὶ 80} ]} ; 

ἐἷς γοῦο δάδϑι βίηθ οδελϑίοπο 80}υ110. ὅ6ἀ θη 5(δι{πὶ 
εἴα βοἰνῖ! ; σϑγυπι ργίπιο ηλϑὶ γοπὶ νϑπΐα ἀΐσηαπι ρο- 
Ηἰξ, μοβίθα ὑυδγὸ (Ὁγιΐϊα8 ἰηδίδί. Ναὰπὶ φυοὰ ναϊνἰυ8 

ἐγδὶ, ροβίγοιῃο ἁδεγοηάυπι (υἱϊ, 6ι12π|8] ἰά ιοά μὲΐ- 

τυπὶ «ἰϊδιαπι αι, Υἱμ δυδπὶ ἰιαθαγοὶ. Νἧ πλ}}}} Θη] 6] 

ἀϊολβ, ἴἃ ποπ 6856 ἃ οΥἰἶπα ΠΡΟ γασὶ, ῬᾺΓ ΔΙ1Θγί8 

Ἔ1,6ρο,παηιοῖς παμιγ αἰ δ ἐπιδίο! ποσρδοίίαξ. 

ΑΒΟΠΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 400 

οὐϊθη ἴῃ τηράϊιπι αὔεττο. Ναὰπι φυδῃὰο 8 χυΐ (δοΐὶ 
ΠΟῚ δζἭουδαίυγ, ἴυης Δ πη ἀοίεβϑίοηθπι ὑδυγρῳτί Ρο- 
ἰοεῖ. γοτγυπι ἢΠ0 ποη σομίθηι8 [υἱ1, 564 χυοὰ πιορὶδ 
οοηδοηίδηουπὶ οδἱ δογι, ἀΐοοπβ ἰὰ φυοά (Δεοίυπι 68ὲ 
Πόη 6888 ροοσδίυμ : αυοα σΟΠΒΡΙΟΌ: νἱοιου 5 δίσηυπι 
ΟΓγϑί,, σΌΠπ) ΟΠ ἀοΓΟΙ 56 ἰοζθιῃ βοϊ νῖβ86.,, ἴππο ἰὰ δὶδ 

[δοἰ886., ἰ0πῈ ἃ ΙΟο00, ἰυπὶ ἃ δαῦ δῖο ; φυΐη οἰἶδπλ οἱ 

[6 Ὁ (6.856, φιοά ἀμπρ]εσ ορυβ [Δείυπ 65561, οἱ δἰ "πὰ 

οχ δοθγάοι δ βυθ) υηχ᾽556ῖ : συοά 406 Πι4}}}8 65ι, Ὠ6- 
αυς ογίπηδη ᾿ἰἰυἀ 6556. ΝΑη) αἷἱϊ, δ'π6 ετὶπεὶπα ἐμηϊ. 

γἱάοπ᾽ αὐδηῖλ ροδυϊ! ̓  },οουπὶ : ἤδηι, 75 επιρίο,, ἰῃ- 

ἀυΐι,, [}Δοϊμπὶ 68( ; ΠΟΓΒΟΠΔΠῚ : ΠΟΠΊΡΟ, ϑαεσέγάοιίεξ ; 
ἰθρυ8 : ΠΔΠ|, δαῤδαίμηι ἜΓΑΪ ; ΓΕΠῚ ᾿ρβᾶπι: πϑῖι,, Ῥ᾽]0- 
ἴαπ!, ᾿πηυΐϊὶ : ἤθαυθ δηΐπὶ ἀϊχὶς,, δοίνυηιϊ ; δοὰ φυοά 
ἔτανΐυβ οϑί, Ῥίοίαπί : απο ΠΟη πιοΐο ρΌθη88 ποῖ 

ἄοηι, 5οὰ ᾳυοά ογηΐηθ ΠΙΡΟΓΘ ΓᾺΡ : ἢΔπὶ αἰϊ, δίπε 

οτγἱπιὶπὸ φαπί. Ἰὰ νογῸ πῷ ραϊθι}8 δἰ} 6 ΡΓΪΟΥΪ 6856. 
Νδπὶ ΠΠΠπὰ 56 πη6] [Δοϊπὶ 651, 66 ἃ δλοογάοι 5, δὶ- 

4υ6 οΣ ἠξσοοδοίιλια ; [460 νοηΐ ἀϊξηὶ ἐγδηΐ : δοῦ δὺ- 
ἰ6πὶ δ'ηρυ 8 ΘΑ 00. (15., ἃ βαορογάοιϊυ8,, ἰῃ ἰοπιρῖο,, ἐϊ 

δαοιηάυπ) ἰρζοπι. ΘΔ ργορίου πο πιοάο νοηΐὰ ἀϊφηὶ 

δυηϊ, δοἀ οιΐδιη δόουπάσπι ἰοσοπι οὐρὰ νϑοιΐ. Νοῦς 
δηἶπι ογἰ πηΐπανὰο ἢ ο ἀϊτὶ, ἱπαυϊ!, ποαια οχ σνοπὶδ 

δοί αν συΐρα Ἰἰθογος βίδιυο, δαὰ οσχ ἠπβι εἶα Ιοζα. Υ]- 
ἀοιθγαυο Π108 ἀοἰδιάογο, ΠῸΝ δι ϊὸπ) ΟΥ πα ἰἰυθογϑι. 

Οὐπιὶ οηϊη] Αἷϊ, δὲπο ογὶπιὲπο ἐμπῖ : δἱ [νἱ πιὰ]! πχαφίϑ, 

ἰησυΐϊ!. ϑ6ἀ ποη βυηϊ 5δοογάοίό8. Αἱ βδοογάοι θὰ Π)3- 
Ἶογαβ : ἴρ86 πδπΊηια 16 Π}0}} Θοπιΐηυϑ ἰιὶς φὐδοὶ ; νου - 
118. πο ἤφιγ : ἰάδο ἀΐϊοοθαὶ, δ. δίοο απίδπι ϑοϑῖς, 
φιΐα (δηιρίο πιαΐον δεὶ πἶς. Αἰϊδηδη ουπὶ (4112 δυάἝγοωι, 
ὨΪΝ] ἀΐχογιπὶ : αυΐα ποη ἀ6 5.1υ16 ΒΟΠΪ ΝΒ ἀρσουϑίυν. 
θοϊηάα ᾳυΐα ἰὰ δυάϊδηϊθυβ στάνο υἱάουδιυν 6656, εἰἴὉ 
᾿ΠΠυὰ οσοου!ανῖ!, τυγβυ8. δὰ νϑηΐδπὶ Βουτηθηοῖη 45685, 
Π6Ο 5'π6 ἱπογορλιΊΉ0ῃ6 516 ἀΐοθη8 : 7. δὲ αἀμίεπε δεϊ ΓΕΙΪΣ 
φιϊά οεἰ, ΜΙ ιδοτοοταΐαπι υοἱυ,, εἰ πον δαοτὶ βεῖκπι, ποκ 
εοπαεηιπαξδοίδς ἱππορσοπίες ( Θεεε θ. θ). ΥἹάοη᾽ ΄αοτῆο- 
ἀο γυῦϑὺβ βουποηθπὶ 84 νϑηΐλπὶ δραῖ,, οἱ Γυτβυιϊὴ τὰ- 
πἰλ βυρογίογοα " οδβίοπαδι  Νοη εοπάοπιπαξεοῖϊε, 

ἱπαυΐ!, ἱπποοεπίδε. Ῥγὶιι8 βασογἀοίυπὶ) Ἵσθπιρίαπι δι- 
ἰυἱ, ἀϊοοη8 ἱπποοδηιο5 108 6556 : ἴος Δυίϊδηι ἃ 56- 

πιοιΐρ50 ροηΐὶ ; 0 γΈΓῸ οἱ ἢο6 ἃ ἰ646 : ῥγοφβοίίϊουια 
Θεΐπὶ ἀϊοίυηι γοοιΑΥὶ!. 

ὅ. δαϑϑαιἱὶ ἷπ υοἰοτὶ ἰεγ6 μιϊϊ ας, ἱπμε ας ἱπ που ρτὸ- 
ϑαίιν.--- Ὡδιηῦπι 8] 18πὶ δἰΐϊευι οϑυϑδπὶ ἀϊσθηβ : 8. 8ο- 
φαΐπις ἐπΐηι οεἱ ϑαδῥαϊὶ Εἰ μ6 δοπιϊπὶς,, ἀθ δαῖρδο ἰ0- 

αυδι8. Μαγοῦβθ γ6γῸ ἰἰἰΐυπὶ ἀδ οοπμυπὶ Ὠαῖυγα ἰά 
ἀἰχίβδα τοίογι : δϑαδϑαίμπι, ἰῃχυΐ!,, Ῥγορίεν πονιΐησαι 
[{ποἴπηϊ δεῖ. ποη αμΐοπι ἤοπιο ῬΤΟΡΙΕΙ͂ δαδϑαίμηι (Μανε. 

φ͵ 41). Οὐ ἐτσοὸ βιιρδιοἴαην ᾿υἱξ [16 φυὶ ᾿σπα 60}}}- 
ξοῦαῖ (Ν πηι. 15. δδ. 404ᾳ.}} Ου͵α 5ὶ ἰπἰεἶἴο ἰοζε8 δϑα- 
(οπηρίδ [υἰδϑοηί, νἱχ ροδβίθα βασνδηάα ἐγληΐ. Νᾷπὶ ἴη» 
ιἶο Βαϊ ἰπ τυ 15 σταν υυ5486 τοῦυ8 υι}16 ογαὶ 

ἐχαηρ! οαυ58. ἰά οἴ βοίοθδι αἱ πγ165 υπηδῃίχυς 65- 
Βοηΐϊ 6υπ| ρτορί4υῖβ ; ἀθόοῦδι 605 θεὶ ρῥγουϊἀθείϑηι 

οἱ ογοδίϊομθπ : φυρὰ «αἷϊ Εζοομίοὶ : Εγυάϊνι᾽ δος μδυ- 
ἰαιΐπὶ., οἱ Δοβεογδηῖ ἃ ποαυϊιἰα,, οἱ υἱ 5ρ|ΓΠ 0 81||80ς 

ἰβουπβογοηὶ (Επεοῖ. 40). Νάπι 8ὲ ἐπὶ ἰόβοίη δι ϑδοι 

(α) 1ὰ ο5ὶ, ροίμις ἰαμά6 φιισῆ υσπῖα αἰμηοξ. 
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αὐτῷ φαγεῖν, οὐδὲ τοῖς μετ᾽ αὑτοῦ, εἰ μὴ μόνοις τοῖς 
ἑερεῦσιν ; Ὅταν μὲν γὰρ ὑπὲρ τῶν μαθητῶν ἀπολογῆ- 
ται, τὸν Δαυῖδ εἰς μέσον παράγει " ὅταν δὲ ὑπὲρ ἑαυτοῦ, 
πὸν Πατέρα. Καὶ ὅρα πῶς ἐπιπληχτ'χῶ: Οὐχ ἀνέγγωτε 

τί ἐποίησε Δαυΐδ; Καὶ γὰρ πολλὴ τοῦ Προφήτου ἦν ἡ 
δόξα, ὡς χαὶ Πέτρον μετὰ ταῦτα ἀπολογούμενον πρὸς Ἰου- 
δαίους οὕτως εἰπεῖν" ᾿Εξὸν εἰπεῖν μετὰ παῤῥησίας 
πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυϊδ, ὅτι καὶ ἐτε- 
εδύτησε καὶ ἐτάφη. Διατί δὲ αὐτὸν οὐχὶ μετὰ τοῦ 
ἀξιώματος χαλεῖ, οὗτε ἐνταῦθα, οὔτε μετὰ ταῦτα Ἴσως 

ἐπειδὴ ἐχεῖθεν τὸ γένος χατῆγεν. ΕΙ μὲν οὖν συγγνωμο- 
νιχοί "5 τινες ἦσαν, ἐπὶ τὸ πάθος ἂν τῆς πεΐνης τὸν λόγον 
ἤγαγεν" ἐπειδὴ ὃὲ μιαροὶ χαὶ ἀπάνθρωποι, καὶ ἱστορίαν 
αὐτοῖς ἀναγινώσχει. Ὁ δὲ Μάρχος͵ ᾿Επὶ ᾿Αδιάθαρ τοῦ 
ἀρχιερέως, φησὶν, οὐχ ἐναντία λέγων "5 τῇ ἱστορίᾳ, 
ἀλλὰ δειχνὺς ὅτι διώνυμος ἦν " χαὶ προστίθησιν ὅτι ἐχεῖ- 
νος ἔδωχεν αὐτῷ " δειχνὺς χαὶ ἐντεῦθεν μεγάλην οὖσαν 
ἀπολογίαν, ὅπου γε καὶ ὁ ἱερεὺς ἐπέτρεψε" καὶ οὐ μόνον 
ἐπέτρεψεν, ἀλλὰ χαὶ διηχονήσατο. Μὴ γάρ μοι λέγε, 
ὅτι προφήτης ἦν ὁ Δαυῖδ΄ οὐδὲ γὰρ οὕτως ἐξῆν, ἀλλὰ 
τῶν ἱερέων ἦν τὸ προτέρημα" διὸ καὶ προσέθηχεν, 
ΕἸ μὴ τοῖς ἱερεῦσι μόνοις. Εἰ γὰρ χαὶ μυριάκις ἣν 
προφήτης, ἀλλ᾽ οὐχ ἱερεύς " εἰ δὲ χαὶ ἐχεῖνος προφῆτις, 
[455] ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ " χαὶ γὰρ χαὶ ἐχείνοις 
ἔδωχε. Τί οὖν ; φησίν" ἴσον "" Δανῖδ καὶ οὗτοι ; Τί μοι 
λέγεις ἀξίαν, ὅπου νόμου παράθδασις εἶναι δοχεῖ, χἂν "5 
φύσεώς ἐστιν ἀνάγχη; Καὶ γὰρ χαὶ ταύτῃ μᾶλλον αὐ- 
τοὺς ἀπήλλαξε τῶν ἐγχλημάτων "5, ὅταν ὁ μείζων φαί- 
νηται τὸ αὐτὸ πεποιηχως. 

β΄. Καὶ τί τοῦτο πρὸς τὸ ζητούμενον ; φησίν " οὐ γὰρ 
δὴ σάθδατον ἐχεῖνος παρέδη. Τὸ μεῖζόν μοι λέγεις, χαὶ 
ὃ μάλιστα δείχνυσι τοῦ Χριστοῦ τὴν σοφίαν, ὅτι τὸ σάδ- 
ὅατον ἀφεὶς, ἕτερον ὑπόδειγμα φέρει τοῦ σαδδάτου μεῖ- 
ζον. Οὐδὲ γὰρ "" ἴσον, παραθῆναι ἡμέραν, χαὶ τῆς ἱερᾶς 
ἐχείνης ἅψασθαι τραπέζης, ἧς μηδενὶ θέμις ἦν. Τὸ μὲν 
γὰρ σάδδατον καὶ ἐλύθη πολλάχις, μᾶλλον δὲ ἀεὶ λύεται, 
καὶ ἐν τῇ περιτομῇ, χαὶ ἐν ἑτέροις πλείοσιν ἔργοις " 
χαὶ ἐν τῇ Ἱεριχῶ δὲ τὸ αὐτὸ γενόμενον ἴδοι τις ἄν " τοῦτο 
δὲ τότε μόνον ἐγένετο. Ὥστε ἀπὸ τοῦ πλείονος ἡ νίχη. 
Πῶς οὖν οὐδεὶς ἐνεκάλεσε τῷ Δανυῖδ, χαίτοι χαὶ τούτου 
μεῖζον ἔγχλημα ἕτερον ἦν, τὸ τοῦ φόνου τῶν ἱερέων ἐν- 
τεῦθεν λαύὸν τὴν ἀρχήν ; ̓Αλλ᾽ οὐ τίθησιν αὐτό" πρὸς γὰρ 
τὸ προχείμενον ἴσταται μόνον. Εἶτα πάλιν χαὶ ἑτέρως 
αὐτὸ λύει. Ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ τὸν Δαυῖδ παρήγαγε, τῷ 
ἀξιώματι τοῦ προσώπου χαταστέλλων αὐτῶν τὴν ἀπό-» 
νοιαν" ἐπειδὴ δὲ αὐτοὺς ἑἐπεστόμισε, χαὶ τὴν ἀλαξο- 
νείαν χαθεῖλε, τότε χαὶ τὴν χυριωτέραν ἐπάγει λύσιν. 
Ποία δὲ ἣν αὔτη; Οὐκ οἴδατε, ὅτι ἐν τῷ ἱερῷ οἱ ἱερεῖς 
τὸ σάδδατον βεδηοῦσι, καὶ ἀναίτιοί εἰσιν; Ἐχεῖ μὲν 
γὰρ, φησὶν, ἡ περίστασις τὴν λύσιν ἐποίησεν " ἐνταῦθα δὲ 
χαὶ χωρὶς περιστάσεως ἡ λύσις. ᾿Αλλ᾽ οὐχ εὐθέως οὕτως 
ἔλυσεν ἀλλὰ πρῶτον χατὰ συγγνώμην, εἶτα χατὰ ἕν- 
στασιν. Τὸ γὰρ ἰσχυρότερον ὕστερον "5 ἐπάγειν ἐχρῆν, 
χαίτοιγε καὶ τὸ πρότερον τὴν οἰχείαν εἶχε δύναμιν. Μὴ 
γάρ μο: λέγε, ὅτι οὐχ ἔστιν ἀπηλλάχθαι ἐνχλήματος, τὸ 
χαὶ ἕτερον τὸ αὐτὸ ἁμαρτάνοντα εἰς μέσον ἐνεγχεῖν. 
Ὅταν γὰρ μὴ ἐγχαλῆται ὁ πεποιτχὼς, νόμος ἀπολογίας 
γίνεται τὸ τολμηθέν. Πλὴν οὐχ ἠἡρχέσθη τούτῳ, ἀλλὰ χαὶ 
τὸ χυριώτερον ἐπάγει λέγων, ὅτι οὐδὲ ἁμάρτημά ἐστι 
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τὸ γεγενημένον" ὅπερ μάλιστα λαμπρᾶς νίχης ἣν, τὸ 
δεῖξαι τὸν νόμον ἑαυτὸν παραλύοντα, χαὶ διπλῇ τοῦτο 
ποιοῦντα, χαὶ ἀπὸ τοῦ τόπου χαὶ ἀπὸ τοῦ σαθδδάτου" 
μᾶλλον δὲ χαὶ τριπλῇ, τῷ 5" χαὶ διπλοῦν τὸ ἔργον γενέ- 
σθαι, χαὶ μετὰ τούτου χαὶ ἕτερον, τὸ ὑπὸ τῶν ἱερέων " 
χαὶ τὸ δὴ μεῖζον, τὸ μηδὲ δ᾽ ἔγχλημα εἶνα: " ᾿Αγαίτιοει 
γὰρ, φησὶν, εἰσί». Εἰὸ:ς πόσα τέθειχε ; τὸν τόπον" ἘΨν 
τῷ ἱερῷ γὰρ φτσι" τὸ πρόσωπον " Οἱ ἱερεῖς γάρ" τὸν 
χαιρόν " Τὸ σάδϑατον γἀρ φησι" τὸ πρᾶγμα αὐτό" Βε- 

δη.οῦσι γάρ" οὐδὲ γὰρ εἶπε, Λύουσιν, ἀλλὰ τὸ φορτι- 
χώτερον, Βεδη.λοῦσι" τὸ μὴ μόνον μὴ δίχην διδόναι, 
ἀλλὰ χαὶ αἰτία: ἀπηλλάχθαι - Αγαίτιοι γὰρ εἶσι δ". Μἢ 

δὴ δ" νομίσητε τοῦτο ὅμοιον εἶναι, φησὶ, τῷ προτέρῳ. 
[424] Ἐχεῖνο μὲν γὰρ χαὶ ἅπαξ γέγονε, χαὶ οὐχ ὑπὸ 
ἱερέως "᾽, χαὶ ἀνάγκης ἣν διὰ τοῦτο χαὶ συγγνώμης 
ἐγένοντο ἄξιοι " τοῦτο δὲ χαὶ χαθ᾽ ἕχαστον σἀθύατον, 

καὶ ὑπὸ ἱερέων, χαὶ ἐν ἱερῷ, χαὶ χατὰ νόμον. Διόπερ 
οὐδὲ χατὰ συγγνώμην, ἀλλὰ χατὰ δ᾽ νόμον εἰσὶν ἀπηλ- 
λαγμένοι τῶν ἐγχλημάτων. Οὐδὲ γὰρ ἐγχαλῶν ταῦτα 
εἶπον, φησὶν, οὐδὲ χατὰ συγγνώμην αὐτοὺς δ᾽ αἰτίας 
ἀπαλλάττων, ἀλλὰ χατὰ τὸν τοῦ διχαίου λόγον. Καὶ δοχεῖ 

μὲν ὑπὲρ ἐχείνων ἀπολογεῖσθαι, τούτους δὲ ἐλευθεροῖ 
τῶν ἐγχλημάτων. Ὅταν γὰρ εἴπῃ Ἀγαἰτιοί εἰσι» 
ἐχεῖνοι " Πολλῷ μᾶλλον οὗτοι, φησίν. ᾿Αλλ᾽ οὐχ εἰσὶν 
ἱερεῖς. ᾿Αλλ᾽ ἱξρέων μείζους. Αὐτὸς γὰρ πάρεστιν ἐν- 
ταῦθα ὁ τοῦ ἱεροῦ Δεσπότης ἡ ἀλήθεια, οὐχ ὁ τύποςς 
Διὸ δ χαὶ ἔλεγε" Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν 
ἐστιν ὧδε. ᾿Αλλ' ὅμως τηλικαῦτα ἀχούσαντες, οὐδὲν 
εἶπον " οὐ 57 γὰρ ἣν σωτηρία ἀνθρώπου τὸ προχείμενον. 
Εἶτα ἐπειδὴ βαρὺ τοῖς ἀχούουσιν ἐδόχει εἶνα!, ταχέως 
αὐτὸ συνεχάλυψε, πάλιν ἐπὶ συγγνώμην τὸν λόγον ἄγων, 

χαὶ δ μετὰ ἐπιπλήξεως χαὶ οὔτω λέγων. Εἰ δὲ ἐγγώ- 

κειτε τί ἐστιν, "Ἔ.λδον θέλω, καὶ οὐ θυσίαν, οὐχ ἂν 

κατεδιχάσατε τοὺς ἀγαιτίους. Εἶδε: πῶς πάλιν ἐπὶ 
συγγνώμην ἄγει τὸν λόγον, καὶ πάλιν συγγνώμης ἀνω- 
πέρους ἀποφαίνει ; Οὐ γὰρ ἂν κατεδιχάσατε, φησὶ, τοὺς 

ἀναιτίους. Τὸ μὲν πρότερον συνήγαγε τὸ τῶν ἱερέων "ἢ 
εἰς τὸ αὐτὸ λέγων, ᾿Αγναίτιοί εἰσι. Τοῦτο δὲ ἀφ' ἑαυτοῦ 

τίθησι" μᾶλλον δὲ χαὶ τοῦτο ἀπὸ τοῦ νόμου " προφητιχὴν 
γὰρ ἀνέγνω ῥῆσιν. 

γ΄. Εἶτα καὶ ἄλλην αἰτίαν λέγει" Κύριος γὰρ, φησὶν, 
ἐστὶ τοῦ σαδδάτου ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, περὶ ἑαυτοῦ 
λέγων. Ὁ δὲ Μάρχος χαὶ περὶ τῆς χοινῆς φύσεως αὐτὸν 
τοῦτο εἰρηχέναι φησίν" ἔλεγε γάρ' Τὸ σάδξατον διὰ 
τὸν ἄγθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάδ- 
ὄατον, Τίνος οὖν ἕνεχεν ἐχολάζετο ὁ τὰ ξύλα συνάγων ; 
Ὅτι εἰ ἔμελλον χαὶ ἐν ἀρχῇ καταφρονεῖσθαι οἱ νόμοι, 
σχολῇ γ᾽ ἂν ὕστερον ἐφυλάχθησαν. Καὶ γὰρ πολλὰ ὠφέ- 
λει παρὰ τὴν ἀρχὴν τὸ σάδδατον χαὶ μεγάλα " οἷον, ἡμέ- 
ρους ἐποίει πρὸς τοὺς οἰχείους εἶναι χαὶ φιλανθρώπους " 
ἐδίδασχεν αὐτοὺς τοῦ θεοῦ τὴν πρόνοιαν καὶ τὴν δημιουρ- 
γίαν " ὅπερ φησὶν ὁ Ἱεζεχιῆλ᾽ ἐπαίδενσεν αὐτοὺς χχιὰ 
μιχρὸν ἀπέχεσθαι πονηρίας, καὶ τοῖς πνευματιχοῖς προσ- 
ἔχειν παρεσχεύαζεν. Ἐπειδὴ γὰρ, τὸν νόμον διδοὺς τὸν 
τοῦ σαδθάτον, εἰ εἶπε, Τὰ μὲν ἀγαθὰ πράττετε ἐν τῷ 
σαδδάτῳ, τὰ δὲ χαχὰ μὴ ποιεῖτε, οὐχ ἂν ἠνέσχοντο" 

ἁπάντων δ᾽ ὁμοίως ἀπεῖργε. Μηδὲν γὰρ ποιήσητε, 
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φησί καὶ οὐδὲ οὕτω χατείχοντο. Αὐτὸς δὲ χαὶ τὸν νόμον 
διδοὺς τὸν τοῦ σαθθάτου, χαὶ 5' οὕτως ἡνίξατο, ὅτι τῶν 

πονηρῶν αὐτοὺς ἀπέχεσθαι βούλεται μόνον. Ἡηδὲν γὰρ 
ποιήσητε, φησὶ, πλὴν ὧν ποιηθήσεται ψυχῇ. Καὶ ἐν 
τῷ ἱερῷ δὲ πάντα ἐγίνετο, χαὶ μετὰ πλείονος τῆς σπου- 
δῆς, χαὶ διπλασίονος τῆς ἐργασίας. Οὕτω χαὶ δι᾽ αὐτῆς 

τῆς σχιᾶς τὴν ἀλήθειαν αὐτοῖς παρήνοιγε. Τοσοῦτον οὖν 
χέρδος, [428] φησὶν, ἔλυσεν ὁ Χριστός; Μὴ γένοιτο᾽ 
ἀλλὰ χαὶ σφόδρα ἐπέτεινε. Καιρὸς γὰρ ἦν διὰ τῶν ὑψη- 
χοτέρων αὐτοὺς πάντα παιδεύεσθαι, χαὶ οὐχ ἔδει δεδέ- 
σθαι τὰς χεῖρας τοῦ πονηρίας μὲν ἀπηλλαγμένου, πρὸς 
ὃὲ τὰ ἀγαθὰ πάντα ἑπτερωμένου " οὐδὲ ἐντεῦθεν μανθά- 
νειν, ὅτι ὁ Θεὸς ἄπαντα ἐποίησεν ' οὐδὲ ἐντεῦθεν ἡμέ- 
ρους εἶναι τοὺς πρὸς αὐτὴν τοῦ Θεοῦ τῆς φιλανθρωπίας 

τὴν μίμησιν καλουμένους "(Γίνεσθε γὰρ, φησὶν, οἰκτίρ- 
μογες ὡς ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος 55.) οὐδὲ μίαν 
ἡμέραν ἑορτάζειν τοὺς πάντα τὸν βίον ἑορτὴν ἄγειν χε- 
λευομένους" ('Ἑορτάζωμεν γὰρ, φησὶ, μὴ ἐν ζύμῃ πα- 
1αιᾷ, μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλ.1) ἐν 
ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀ.ληθείας ") οὐδὲ γὰρ 53 παρὰ 
χιδωτὸν ἑστάναι χαὶ θυσιαστήριον χρυσοῦν τοὺς αὐτὸν 
τὸν πάντων Δεσπότην ἕνοιχον ἔχοντας, χαὶ διὰ πάντων 

ὁμιλοῦντας αὐτῷ, καὶ δι᾽ εὐχῆς, χαὶ διὰ προστορᾶς, χαὶ 
διὰ Γραφῶν, χαὶ δι᾽ ἐλεημοσύνης, καὶ διὰ τοῦ ἔχειν αὖὐ- 

τὸν ἔνδον, Τί. τοίνυν σαδόάτου χρεία τῷ διαπαντὸς ἑορ- 
πάζοντι, τῷ “πολιτευομένῳ ἐν οὐρανῷ ; Ἑορτάζωμεν “᾽ 
τοίνυν διηνεχῶς, καὶ μηδὲν πονηρὸν πράττωμεν " τοῦτο 
γὰρ ἑορτή" ἀλλ᾽ ἐπιτεινέσθω μὲν τὰ πνευματιχὰ, χαὶ 
παραχωρείτω “ τὰ ἐπίγεια, χαὶ ἀργῶμεν ἀργίαν πνευ- 
ματιχὴν, τὰς χεῖρας πλεονεξίας 35 ἀφιστῶντες, τὸ σῶμα 
τῶν περιττῶν χαὶ ἀνονήτων ἀπαλλάττοντες χαμάτων, 
καὶ ὧν ἐν Αἰγύπτῳ ὑπέμεινε τότε ὁ τῶν ἙἝἭραίων δῆμος. 
Οὐδὲν γὰρ διαφέρομεν οἱ χρυσίον συνάγοντε; τῶν τῷ 
πιλῷ προσδεδεμένων, χαὶ τὴν πλίνθον ἐχείνην ἐργαζο- 
μένων, καὶ ἄχυρᾳ συλλεγόντων, καὶ μαστιζομένων. Καὶ 
γὰρ χαὶ νῦν ὁ διάδολος ἐπιτάττει πλινθουργεῖν, χαθάπερ 

πότε ὁ Φαραώ. Τί γάρ ἔστιν ἄλλο τὸ χρυσίον ἣ πηλός ; 

τί δὲ ἄλλο τὸ ἀργύριον ἣ ἄχυρον ; Ὡς ἄχυρα γοῦν ἀνά- 
πτει τῆς ἐπιθυμίας τὴν φλόγα, ὡς πηλὸς 57 οὕτω ῥυποῖ 
τὸν ἔχοντα ὁ χρυσός. Διὰ τοῦτο ἔπεμψεν ἡμῖν οὐ Μωῦ- 
σέα ἐξ ἐρήμου “", ἀλλὰ τὸν Υἱὸν ἐξ οὐρανοῦ. ᾽Αν «τοίνυν 
μετὰ τὸ ἐλθεῖν αὐτὸν μείνῃς ἐν Αἰγύπτῳ, πείσῃ τὰ τῶν 
Αἰγυπτίων " ἂν δὲ ἀφεὶς ἐχείνην ἀναδῇς μετὰ τοῦ πνευ- 

ματιχοῦ Ἰπτραὴἣλ, ὄψει τὰ θαύματα ἅπαντα. 
δ΄. Πλὴν οὐδὲ τοῦτο ἀρχεῖ εἰς σωτηρίαν. Οὐδὲ γὰρ ἐξ 

Αἰγύπτου δεῖ μόνον ἀπαλλαγῆναι, ἀλλὰ χαὶ εἰς τὴν ἐπαγ- 
γελίαν εἰσελθεῖν. ᾿Επεὶ χαὶ Ἰουδαῖοι, χαθὼς ὁ Παῦλός 
φῃσι, καὶ διὰ τῆς Ἑρυϑρᾶς διῆλθον, χχὶ μάννα ἔφαγον, 
καὶ πόμα πνευματιχὸν ἔπιον, ἀλλ᾽ ὅμως πάντες ἀπώλον- 

το. Ἵν᾽ οὖν μὴ καὶ ἡμεῖ; τὰ αὐτὰ πάθωμεν, μὴ ὀχνῶ- 
μεν, μηδὲ ἀναδυώμεθα " ἀλλ᾽ ὅταν ἀχούσῃς πονηρῶν χαὶ 
νῦν κατασχόπων διχδαλλόντων τὴν στενὴν χαὶ τεθλιμ- 
μένην ὁδὸν, χαὶ λεγόντων ἄπερ εἶπον τότε ἐχεῖνοι οἱ χα- 
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τάσχοποι, μὴ τὸν δῆμον τὸν πολὺν, ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν 
ζηλώσωμεν 55, τὸν Χάλεδ τὸν τοῦ Ἰεφονῇ παῖδα ᾿ χαὶ μὴ 
πρότερον ἀποστῇς, ἕξω: ἂν ἐπιλάδῃ τῆἧς ἐπαγγελίας, χαὶ 
τῶν οὐρανῶν ἑπιδῇς. Μηδὲ δύσκολον [456] τὴν ὁδοιπο- 
ρίαν νομίσῃς εἶναι. Εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατη.1..άγη- 
μϊδν τῷ Θεῷ, πο.λιλῷ μᾷ.1.1:ον χατα.1.:1:αγέντες σωθη- 

σόμεθα. ᾿Αλλὰ στενὴ χαὶ τεθλιμμένη, φησὶν, ἡ ὁδὺς 
αὕτη. ᾿Αλλ᾽ ἡ προτέρα, δι᾽ ἧς διῆλθες 79, οὐ στενὴ χαὶ 
τεθλιμμένη μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἄδατος, καὶ θηρίων ἀγρίων 
ἡέμουσα. Καὶ ὥσπερ οὐχ ἦν διὰ τῆς Ἐρυθρᾶς διαθῆναι 
θαλάσσης, εἰ μὴ τὸ θαῦμα ἑἐχεῖνο ἐγένετο, οὕτως οὐχ ὧν 

"ἐν τῷ προτέρῳ βίῳ μείναντας εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνελθεῖν, 
εἰ μὴ τὸ βάπτισμα μέσον ἐφάνη. Εἰ ὃὲ τὸ ἀδύνατον γέ- 
“Ὑονε δυνατὸν, πολλῷ μᾶλλον τὸ δύσχολον ἔσται ῥάδιον. 

᾿Αλλ᾽ ἐχεῖνο, φησὶ, χάριτος μόνονϊ' ἦν. Διὰ γὰρ 
ποῦτο μάλιστα δίχαιος ἂν εἴης θαῤῥεῖν. Εἰ γὰρ ἔνθα 
χάρις ἣν μόνη, συνήργησεν, ἔνθα χαὶ πόνους ἐπι- 
δείχνυσθε 73, οὐ πολλῷ μᾶλλον συμπτράξει; εἰ ἀργοῦντα 
ἔσωσεν, οὐ- πολλῷ μᾶλλον ἐργαζομένῳ βοηθήσει ; ̓Ανω- 
τέρω μὲν οὖν ἔλεγον, ὅτι ἀπὸ τῶν ἀδυνάτων χαὶ τοῖς δυσ- 
χόλοις ὀφείλεις θαῤῥεῖν " νυνὶ δὲ ἐχεῖνο ἐρώ, ὅτι ἐὰν νή- 
φωμεν, οὐδὲ δύσχολα ταῦτα ἔσται. Ὅρα γάρ᾽ θάνατος 
πεπάτηται, διάδολος χατέπεσεν, ὁ νόμος τῆς ἁμαρτία: 

-ἐσδέσθη, τοῦ Πνεύματος ἡ χάρις ἐδόθη, ἡ ζωὴ εἰς ὀλέγον 
συνεστάλη, τὰ φορτιχὰ ἐπιτέτμηται. Καὶ ἵνα μάθτς 

καῦτα χαὶ διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν, σχόπει πόσοι ὕπερ- 
ηχόντισαν τὰ προστάγματα τοῦ Χριστοῦ" σὺ δὲ χαὶ τὸ 
μέτρον αὐτὸ δέδοιχας : Ποίαν οὖν ἕξεις ἀπολογίαν, ὅταν 

ἑτέρων ὑπὲρ τὰ σχάμματα πηδώντων, ὀχνῇς πρὸς τὰ 
νενομισμένα αὐτός ; Σοὶ μὲν γὰρ παραινοῦμεν ἐλεημο- 
ασύνην διδόναι ἀπὸ τῶν ὄντων, ἕτερος δὲ .χαὶ τὰ ὄντα 

ἅπαντα ἀπεδύσατο" σὲ σωφρόνως ζῇν ἀξιοῦμεν μετὰ 
τῆ; γυναιχὸς, ἕτερος δὲ οὐδὲ ὡμίλησε γάμῳ" χαὶ σὲ μὲν 
παραχαλοιῦμεν μὴ βάσχανον εἶναι, ἕτερον δὲ ἔχαμεν χαὶ 
τὴν Ψυχὴν ὑπὲρ.ἀγάπης ἐπιδιδόντα 15 τὴν ἑαυτοῦ " χαὶ 
σὲ μὲν παρακαλοῦμεν συγγνωμονιχὸν εἶναι χαὶ μὴ βα- 
ρὺν τοῖς ἁμαρτάνουσιν, ἄλλος δὲ ῥαπιζόμενος χαὶ τὴν 
ἑτέραν ἔστρεψε σιαγόνα. Τί οὖν ἐροῦμεν, εἰπέ μοι; τί δὲ 
ἀπολογησόμεθα, μηδξ ταῦτα ποιοῦντες, ἑτέρων τοσοὺ- 
πον ὑπερθαινόντων ἡμᾶς ; οὐκ ἂν ἴ" δὲ ὑπερέδξησαν, εἰ 
ἢ πολλὴ τοῦ πράγματος ἦν ἡ εὐχολία. Τίς γὰρ τὴχε- 
ται, ὁ φθονῶν τοῖς ἑτέρων ἀγαθοῖς ἣ ὁ συνηδόμενος χαὶ 
χαίρων: τίς ὑποπτεύει πάντα χαὶ τρέμει διηνεχῶς, ὁ 
σώφρων “5, ἣ ὁ μοιχεύων ; τίς ἐν ἐλπέσιν εὐφραίνεται χρτ;- 

σταῖς, ὁ ἁρπάζων ἣ ὁ ἐ)εῶν χαὶ τῶν ἑαυτοῦ 75 μεταδιδοὺς 

τῷ δεομένῳ; Ταῦτ᾽ οὖν ἐννοοῦντες, μἣ ναρχῶμεν πρὸς τοὺς 
ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς: δρόμουξ, ἀλλὰ μετὰ προθυμίας ἀπά- 
σης ἀποδυσάμενοι πρὸς τὰ χαλὰ ταῦτα παλαίσματα, ὅλί- 
τὸν χάμωμεν χρόνον, ἵνα τοὺς διηνεχεῖς καὶ ἀμαράντους 
χάῤωμεν στεφάνους " ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, 
χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ, ᾧ ἡ δόξαι καὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἱώ- 
νων. ᾿Α μήν. ἵ 

4: χαί οπι. Α. Ὁ. Ὦ. Ριτωοοράδηιϊϊα χαὶ τὸν νόμον... σαδθάτου ποὴ ᾿Δῃοηι Ε΄. 6. Μοχ ψυχῇ ἀοἰϊ ς εοἀά. (. Ὁ. Ε. 
ας. Ατη. Ὸ νυΐϊφαῖο ψυχή. 55 ὁ οὐράνιος οῃ. [΄. 

ἮΝ ἝΠΘΙΚΌΝ, ἔ 
θείας ἀρετάς. Α. 
δὲ ἐχ πλεονεξίας οἰ τ)ὸχ ὑπέμενε Εὐά. 
Αἰγύπτου Ε,.. ἐξ ἐρήμου Αἰγύπτου (. ἢ. 
ἐπιδείχνυσθεει δεῖ (αι ϑυραγϑογρίο Π28}1 γοο.) (. 
φρονῶν Εἰ. 76 αὐτοῦ Εμα. 

686 προσχωρείτω Ε΄. προχωρε 
41 ὡς ὁ πηλός Εαι. 
4“. ζήλωτον Εἰ, Αται. 

ΤΣ ἐπιδόντα Ε΄, διδόντα (. Ε΄. 

, “5 γάρ οπι. Ε. Εἴ, οὐδὲ γάρ] οὐ δεῖ γάρ Εαάθ. οοηῖγα σοι. εἰ 
Περὶ του ἑορτάζειν ἡμᾶς: τῷ Κυρίῳ ἀληθινῶς, ἐν τῷ ἀπέχεσθαι πάσης χαχίας χαὶ ἐπιτελεῖν τὰς 

τω }). προεχχωρείτω ἢ. μοῦ ἔς Ὁ Α, Υυϊραίυιη (ὐ. φυοά τοι. 
4 ἐξ ἐρήμου ἰς Ε, 66. Αγῃ. ἐξ Αἰγύπτον Α. ἀπ᾽ 
16 ἦλθες Α. καὶ : Τὶ μόνης ΕΚ άὰ. 175 ἐπιδείχνυσαι Ε΄. 

" οἵ οὐχ ἄν (οπι. δέ) Ε΄. Τδ σιυ- 
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ἀοάϊι, ἀἰχίδεοαί : Βοπᾶ [οἷ ἰῃ δα υαίο, 56 πια]ὰ ποῃ 

οΡογοϊηΐ, ἰοζθη 101) δούναβδϑοῖ θΟρι] 05; νΘΓΙΏ) 

οἰηηΐᾶ οἰ πιιὶ νου : ΝΙΛιὶ [αεἰο δ, Ἰπαυϊ!. ΝΘαυς [8- 

Ἴδη δἷ6 86 Θοπιϊ 6 Γ6. [ρ56 Υ6ΓῸ Οὐπὶ Ἰοροηιὶ δα λα] 

ἀοάϊ!, ΟὔδουΓα οἰσηϊβοανὶ!, γ6 }}|6 56 υἱ ἃ Πι8}}5 δοἰυτη 

αὐοιίπογαπι. ΝΙΝ δηΐτη [(αοἰοδδ,, ἴηι, πὶδὶ θα φῶ 

ἥαεϊοι! απἰπια (Εποά. 13. 10). ἴῃ τα πΊρῖ0 δυϊοτι ΟΠΠΠ]Ὰ 

Π 6 4πὶ, οἱ οὐπὶ πιδ͵οῦὶ βιυάΐο,, ἀυρ!!εἶσυο ορογὰ. δ5]6 
ῬΟΡ 'ρ58Π)| ὑπ Ὀγπὶ νοῦ δίθηι 1118 ἀρογίουαι. Ταιίπη 

ΘΙ. Ἰυσγυπὶ,, 1Π41165., 05} 1 ΟΠ γίδιι 7 ΑὈ511; ΠΠ0 
ἡΠυἱ δΔὐϊηοάυπι αυχὶϊ. ΤΟΠρυ8 Θηἷπὶ ογαὶ υἱ Ρ6Γ 8ιὉ- 

Ἰϊπηίογα ογυάϊγοιθυγ : Π64Π6 Ορογίοῦαὶ ΠΙΔΒΙΙ5 .6}}}.8 
Ἰξαγα, αυἱ ἃ ποαυϊια ογυΐυβ, δι σομπα οππμπὶ γ0]8- 

θαι; ποαὺυδ ἵπάδ οὐΐβοοτα Πόυπὶ ΟΠηηἶΔ ΤῸ 0586; Π66 

ἵπά46 ἰηϑι αὶ δὰ πιδηϑυοσίυάϊησπι 608, 4ιΐ 4 δεὶ "6- 

τὴσηπαῖοπη ἱπ|||ππ πὶ τσ 1] ΘΓ : δος, ἰηαυϊῖ, 
πιϊδογίοογος δἷομί ῬαΙοΤ υοδίον οἰρί οδιὶς (1μο. Ὁ. 50) ; 
01} πὶ ἀΐοπὶ [οι ΠΊ ΔΡΌΓΟ 605, 4υἱ μ6Γ [οἰὩπὶ Υἱ 8) 

6ϑ πὶ ἄφ6Γ6 ᾿υθο ὈΔηΙυΥ : Π8Πὶ δ[1, ἔ ϑείμὴι σοἰ ἐδγοηῖιδ, 
ποὴ ἷη [οΥηϊθηῖο υὉειοτὶ, πεῆνι ἱπ [ἘΥ 6 π10 πα {Ὁ δἰ ποηιῖ- 

ἡ, εεά ἱπ ἀχῳριὶβ εἰποετὶ αἷς οἰ υογὶ αἰ (1. ΟοΥ. ὅ. 8). 

Νοπ οφογίοὶ οπὶπὶ ὍτοΟρα ἀγοϑπὶ οἱ 4|12γ6 δΔυγθῦπηι) 
δίαγο 608, σαΐ οπιπΐυπὶ Ὠοιηΐηυπι ἢ Θηϊ 56οῦη) ἰἃ- 

λἱιδηιοπ), φαΐϊφιθ Ρ6Ρ οπηηΐα ἱρβυπὶ δ᾽] οαυθηῖυγ, οἱ 

ῬΘΓ ΟΥΔΙΪΟΠ6Πι, δὲ Ρ6Γ ΟὈ]αιοηδην, οἱ μοῦ ϑογίριυΓαβ, 

οἱ ΡῈΓ οἰδοιποσυπδη), οἱ αυιοὰ ᾿ηϊυ5 [ΠΠὰπὶ ΠΔυ θη. 

θΘυὰ ἜΓσοῸ δ 0.1} παςοϑϑὶιδ5 οἱ 4] 5ΘΠΊΡΟΓ [δϑιυ 

οοἰοῦγαι,, φυὶ ἴῃ σ10 νογβαίυγῦ ΘΙ ἜΥΡῸ ρΟΓρο- 

υο ἀφάηλι5, πὶ ΠΙΙχυ 6 πηϑὶὶ Ορογοπτυγ ; ΠΠΠπ Θηἶ ΠῚ Ὑ6ΤΘ 

[ἐδιιπὶ σδὶ : 564. ϑ8ρ᾽ γ᾽ (3114 ἰδ ηἀληη5, δυθεοάδηϊὶ 

ΟΓΓΟΠΆ, ΒΡ ̓ Γ ὑπ} οὐἱο σιϊ οι π’, ΠηΔπ 18 40 ἀναγ ἃ 

οΟἸ  θΘηϊ65., ΘΟΓΡῸ5 ἃ βυρογυϊΐα οἱ ἰηυ.} 0115 ἀθά- 
Φοηΐα65 ἰΔθογίθι5, ηιή Ὀπ5 Δ{Π]οἰΠ.5 οπὲ 011π| 'η σΥρίο 
Φεῦ γαογαπι ρΡορυΐϊὰ5 : ΤΠ} οπὶπι αἰ Παυί πγ3 αυοί- 
400ι δυγυπι ΠΟ} ς΄ πιλυδ, ὖὺ 115 φαΐ ἰαί6ο οροτὶ δαάϊοθ - 

ῬΑΠΙΌΡ,, ἰΔΙΘΓΟΘ4]Ὸ6 ΟρΡΟΓΔΠΙ65., οἱ ρᾳ41685 ΟΟΙ ΘΟ η(65 

διροὶϊ θδηίυγ. ΝᾺΠῚ πυπὸ αυοαυ ἀΐδυο]υ8 ἰαίθγο8 

τ ιθ6 1 ἀρράγιγα, υἱ οἸἴπι ὕΠαγαο. Ουϊά οηἴπ Δ|1υ ο5ὶ 

συγυπ, φυᾶπὶ Ἰυίυπὶ 7 αυϊὶ αἰυὰ ἀγροηίαπι),, ηαυληὶ 

ραϊοὰ ἢ Νδιὴ ἁγσοιίαπι γϑὶυΐ ρΆ1 64 οὐρ  Ἰ1416Πὶ ἀοορη- 
αἷς, οἱ αὐτυπὶ Τυ1] ᾿ἰπϑῖ8ὺ ἢ πὶ ᾿παυΐϊπαῖ πὶ ρμοϑϑιαοὶ. 

᾿ἰθο τηΐδῖῖ πο ὲθ ποι Μίοβαι οχ ἀδβοῦίο σγριὶ ᾿, 
56 ΕἸ Πιπὶ δυυτῃ ἀδ ο]ο. δὲ ᾿ἴα 16 ροβὶ 6}15 δύνϑῃ- 

τη} ἰῃ ΖΕ ΕΥΡΙΟ πιδη θα γῖβ., Θά δ πΠ) ρϑι 6 Υ19 ααὸ ργ- 

γν|: 8ιη Ζσγυρίο γο οῖα θ᾽ ΟΓΙ5 οὐπὶ ϑρ γί υ.}} [5 ΓΏ 616, 

ΖηἸ ΓΔ ΪοΓ τη ΟΠ ἶ πὶ Βροσίδίοῦ οΥἰ5. 

4. Νὸς ἰπηθη ἰά 5οϊυπὶ δά βα]υΐϊθπηὶ βα[ἰςἰῖ. Νοὴ 

δινῖπὶ ἃν ΖΞ δγρίο ἰαπίππὶ τοσοἀδιἀ πη 651 ; 56 ἰη ἰογ- 

γαῖῃ ῬΓΟπΙ 55:0} 15 ἢ ἰγαπάσπι. ἡ δηἀοφυϊάοιῃ δυθαϊ, 
αἱ «1 Ραυϊυβ (Πεὺν. 11. 29}. ρὲῦ τράγο Ἀυθτγυῃὶ 

ἀγα Π5ΙΘΓΌΩΙΪ, πη σοηγοιϊδγυμ!, οἱ ροιιπὶ ϑρὶγ υὰ-᾿ 

Ια υ θαγαμί,, αἰϊλπηθι ΟἸΏΠ65. ροιΐογο. Νἕ ἰφίταΓ ΠΟΘ᾽ 
ἀυοόαια ἰαἰΐα μϑΕΪΔΠΙΙΓ., ΠῸ 566 η65 5ἰ"ὴ08.,) 50} Δί ρ-΄ 

συδηὶ ρᾶγαίὶ : δἱ δὶ ἢ} 0118 Ἰη81058 Θχρ]ογδίογοϑ, 
ηπὲ διφυδίδιῃ οἱ ἀγοίδηι υἱδῆι ο]υπηπἰ δηλ, δῖ 

1. Θ]ς 54}. οἵ ἈΙογοΙ. ἢ ἃ1}} δα ἀεδοτίο, ἰλπῖυπι, υἱ Οτῶ- 
εἊὸ οὐϊάϊπιυδ: αὐϊίλπη, ἐς  συρίο, ἰδ ίυμι. 

ἸΝ ΜΑΤΤΗΕΟΜΝ ἨΟΜΠ,. ΧΧΧΙΧ. 4]. ΧΙ,. 438 

11 ἀϊσαιῖ, πὰρ οἰἴην {ΠΠ] ἀϊσοθναινι Ἔχ ῥ᾽ ογαϊογοβ, ποι 
ΡΘρυϊὶ τὰγθϑῃ), 56 ξοϑυπ) ἱπι ϑιι, οἱ ΟἸ 4 1ο}ν ἢ] ἔτι 

δορ!ιοπα ; Πρ406 μγῖιβ ἀρϑοράδϑ, φυληὶ ἰη ργοπιΐδβϑιιι 

οα]υϊη ἱηργαι ἰαγίβ ( Ναπι. 15. 2056 14 εἰ 15). Νο- 

η06 αἰ ΠΠςΙ]6 πὶ ρΡυ165 6556 νἰαπ). ΝᾺπΠ) δὶ ἰηϊιηϊοὶ οὐ 

Θ556ΠΊ08, Π05 Οὐ! Π60 ΓΘΟΟΠΟΙ ΠΥ) 5., Πλ}}10 πιασὶϑ 

ΤΟΘΟΠΟΙΠ41] δα] υΐθιη ΘΟΠΒΟΠ4ΠΘΠΊΌΓ. Ὑογυ δησιιβίῃ οἱ 

ἁγοία, ἰη 4065, 111 υνἱᾶ 6ϑί. 6 ργῖοῦ, ρδγ φυδηϊ [Γ81}8- 

ἰνῖϑι!, ἤθη Δ ρι5ῖα οἱ ἃγοίδ πιούο 68ι, 566 οἰἴϑιη ἰηνία, 

ἃ ἴογὶϑ Δργοϑι 5 μ]6ΠηΔ : ἃ6 αιιοπιδαποίυ! ΠΟΙ 

Ροίογα δ ΡΟΓ γ6 ἈυθΓΠηὶ ἰγδηβίγα 56 τ] γᾶσυ]ο 

ΠῸ : δῖ5 ΟῚ ῬΟΪΟΓΔΠΊΙΒ ἰῃ ὈΓΙΟΓΘ Υἱῖδ πιδηθηίος ἦι 

οΟἾυ πὶ ἀϑοοπάσγα, πἰδὶ θαριϊ5π|8 ἴῃ τηδΐο ἃρραῦυΐβ- 

56ῖ. 51 δυΐδην ᾿ΠΠὰ χυοᾶ ἤογὶ Ποη ροίογαϊ, ἤοιὶ ἰἃ- 

61} ῬΟΙα δ, πη 0}10 πλᾶρῖ5 αυοὰ ἀϊΠ|ςο}] 6 ογαὶ, [δεῖ] 6 
δνλάοι. 

ναι αἰυϊπας ἰαϑον ποδίον αὐάοπάιϊις. Γγ(ςΘΡίοτιιπι 

[ποἰ[αδ. --- ἀγτυν Πα, ἰηαυΐθθ,, ΡΟΓ 501Δπ| ργαιίδιη 

ἤοραι. Ἐπ ἰ60 πηαχί!α [υτ6 σΟὨἤ 48. δὲ δηΐπὰ υἱὲ 

801 σται οΥγλὶ,, {ΠΠὉ ἰΔπΊθη ΟΡΟΓαῖὰ 651 : 0] ἸΔΠΟΓΟΒ 

ΔααϊάοΓὶ 118, ΔΠηΟ τηυ]10 ΠηΔ 615 σΟΟΡΟΡΔΠυΓ ἢ δ᾽ ἢἷ- 

ἢ] ἀζοηίοπι βογνανῖ, ΔΠΠΟἢ Π}1110 Πιαρὶβ ΟΡΟΥΔη6ΠῚ 

Ϊαναθει Ὁ Θυργα ἀἸοΟθαΠπι, 6. 15 45 ΠΟΙ ΠῸΠ Ρη556 

ν᾽ ἀδαηίν, οἱ ἰϑπη6ι ἴδοι δυηΐ, ἴῃ αἰ Πς}}}}0}18 Πα} ι|- 

Οἰαπι 1101 ἀωγὶ : ἢ πῸ Δυΐίαοπὶ ἀἴς00, 5ὶ νἱρι]θιηυ 5, ἰδ 6 

Η6 ΟἰΠΙΟΙ]α ηυϊάσιῃ ἴογο. (οηβϑίογας θηΐπὶ σνο] τη, 

ΠΙΟΓΙΘ ΠΏ ΟΟΠΟΙΪΟΔίΔιη [υ]556., αἰ οαπὶ σοηεὶ 556, 

Ἰοζαπὶ ροοοδιὶ οχϑι!ησίλῃ 6556, Θρ᾿ΓΪτι15 σγα 21 (12 181}, 

Ὑ] πὶ ἴῃ Ὀτανᾳ (6Πιριι5 οΟη γΓὰ οίαπ), ΟἸΟΓὰ ργαοἶσᾷ. ἐκ 

υἱ ᾿ς δὺ ᾿ρ5158 ρου! 5 οἀΐθολ5., ῬοῦΡοπάς αιοῖ 5ἰηὶ 

4υϊ πιαΐογα.,, φιιδπὶ Γ] )γἰδίυ5. Ῥγθοϊρίαξ, [δοδγῖμ : ἰὰ 

γοργὸ πιοαϊοογ  ῖοπὶ 1ϊπ|65 ἢ Ὁ πἸλ1ῃ ΟΥΖῸ Θσχουβλ 0Π 6}. 

ὨΔΘΟΌἾ5., Οὐπὶ 411}5 Ε11γΓὰ Ππηιθίδ5 Θχϑὶ 6 Π1108., ἰὰ να] 

δὰ οοπϑι τυ ΤΘΓΠιΐη1}Π) ΡΟΓΥ ΘηἶΓΟ σΤΑγ ΘΓ 9 ἢ Τὸ [0Ὁ- 

ἱλπηυΓ οχ δου αι} 0.8 ἰυ}5 Θ᾽ ΘΟΠΊΟΘΥ ΔΠῚ ἄδγα ; 4118 

ΥΘΓῸ 5656 5115 ΟΠ )08 ΒρΟΪ νὶὶ : [6 ΤΟσΔ1}115. 01 ΟἹΠῚ 

ὈΧΟΙΟ τ οαϑία υἱνῶδ ; Δ[ΠΠ|5 ΥΟΓῸ Οἰ8:}} ἃ σομη}10 

αὐσίϊηυϊ! : ἴα ΠΙΟΠΟΠΆΙΒ 116 515. ἰμν 15. : Δ11Π|π| Δυ 6 Πὶ 
Βαθθιηυδ, αυὶ ὁχ οαγδῖα ἀλὶ ᾿ρϑϑτη ἈΠ ΠῚΔΠῚ δυλιη : 

(6 Οὔβαογώιηι5 υἱ Πα Ἰ]σα6 8 515 ΠΟ "}}Π|15 ΘΟ ΌΓΙΙΒ ἴῃ 

Ῥασσδμία8 ; 4] 105 ροΓΟῦβ55ι8, ΔΙΙΘγαπὶ ΟὈ Π1Π 1 πηϑν Π]λιη. 

Οιυϊὰ ἰρίιαγ, 4υαϑο., ἀἰοδιηυ5 Ἷ 4|8Π| ΘΧΟυ ΒΔ ]0ΠῈΠῚ 
Δδγοιηιβ, πα ἢΠἰὰ αυϊάθπι [μοϊοπῖ65., υς 4}}]} Ιου ρ 
Βιρογηηῖ ἢ ΝΟΊΠΟ ΘΟ Ἶ "ἢ ΒΌρΟΓ 5501, ἢΪδὶ 50Π}}}8 6556. 

τοὶ ργϑςορί [Λ0}}Π125. Ουἷ5. ομἶπὶ (Δ}}6 56}, δη 41} 
αἰϊόσι ΠΟ 5. ων οι, 4ῃ. 4} ἀδ 15 φαυάοί οἱ |:π|Δ- 

{τ  4υΐθ Οὐ πἶ δυβροοία ᾿ιαθοὶ οἱ ἰγθην!, ἰιοπιο 

οαϑίιι5 ΔΠ πΠιΘ ΟΝ 5 Ὁ αυΐϊδ οΠΔ ΟἸ 506 ραιάοι,, δι 
ΓΑΡΙΟΓ, δῃ ἰδ 4υΐ π)ὶδαγαίιι8, δι θϑϑι!! ἰαγρίιυν ὃ 

"ας ἰίδαυα οορ δῆ 65., Π6 560ΆΠ65 5᾽π)ὺ8 δ νἱγίυϊ 5 

ουγϑαπι οὐ ροβϑθηάιπι; 56 ΔἸλοΥ 6 Γ δὰ 06 Ῥυ ]Ο Γὰ 
σογιλιηΐα 205 ἰηϑίγιδηίθ5, ὈΓΟΥΪ ΘΙ ρογὸ ἸΔθΟΓΘ.5, 
αὐ Ραγρόιᾶθ οἱ ἱπηπηοΓί}68 ΠΟΥΟἢ88 δοο μἰηιυϑ : 

{85 αὐπᾶπὶ ΔαΙρἰδοδιγ γαῖα οἱ Βοηϊφηίία!ο θο- 

γἰπὶ ποϑιγὶ δόϑυ ΟΠ γῖδιῖ., εὐ ρ]ογία οἱ ἱπιρογίυιη ἴω 

δου} δου] γι. ΑπΊθη. 
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ΗΟΜΙΠΙΑ ΧΙ,. 4]. ΧΙ. 
λν. 12. ν. 9. Εἰ ἱταμπδίθηδ ἱπαθ, τϑηὶὶ ἐπ συπασοραιῃ 

ἐογμηὶ : 10. δί ἐὐε6 [οπιο ὁγαί ἰϑὲ μαϑοης πιαπιιηὶ 
αγί απ. 

1. αγουπὶ πῃ δ Δ0 οὐγαΐ,, 56 Ῥιγζᾶη5 ἃ6 ἀ6- 

[ἐπάοηβ ἀἰβοὶ ρυϊογιπὶ βυῦγαπι ροϑία. ἘΠῚ 411} φυϊθσιη 
σνΔΠρΟ] σι ἀἰσυῃ!, δόϑυπι Ἰοπηΐ6 110 'π τηϑάϊμπι 
Δἀἀποίο,, ᾿πμ!Πγγόφαβθα [Π|08, Νιαπ [ἰσοὶ δαδϑαις δόη6- 

[ἀετὸν (Ἥανςε, ὅ. 4; ἴκιο. θ. 9)} Ῥογροηπάο Ὀοηἰε τη ]- 

ΒΓ] οΟΓ τὴ. ᾿ρϑιπὶ ἴῃ πιθι 0 οοπῃϑίυἷ, υἱ νοὶ οχ 

ἌΞΌΘΟΙ ἰρ505 ΠοοσίοΓγοι, οἱ ὁχ βροοίδοιϊο [γλοιὶ ποηυΐ- 

εἰδπὶ ἰαροποιοηΐ, οἱ Ποτΐπαπὶ σανογι εἶ, ᾿ ἸΔῈ ΓΘ ΠῚ 

5.181} ϑϑιίίδγοηί. Ὑογαπὶ ἢΠΠ1| ἐπα οπη τ οἱ ἰπ]ιυιπληὶ πηὰ- 

[παι ΟἸΙΡΙ511 φ᾽υνίηπι ἰθάσγα, ιδπη ἢ ς δδηδίυ ΠῚ 
φοηϑρίσοΓ 6, τι γηαυ6 δηΐμηΐ ργανι Δία πὶ οοἰδηάθη!65, 

οἱ φιοά (γί δίαπι ἱπηρισηδγθηΐ, οἱ οὐπ ἰΔηϊα σοη!οη- 
1τἴοπηθ ἰὰ [ἀοογαῃδ, υἱ αἰἰᾶπὶ ΟΟἰΪία ἴπ αἰΐοβ "αποῇοῖδ 

ἐπογυγδάγοη!. ΑΠῚ φυϊάσῃη ονδηρο βία ἀΐουηι ἱμτυπὶ 

Ἰηἰογτοζῆδ86; [6 ν6ΓῸ αἷζ, ἰρϑυτῃ ἱηιογγοφαίῃπι {556 : 

Εἰιὶἰπιογγοσηυέγμπί δμπι, Ἰηαυ, ἀϊσομί68, δὲ [ἰσοί ξαὐθαιὶς 

σμτγαγὺ, μὶ ἀσοιιδαγοπί διηιϊ. Ὗ οὐ] σ᾽ Π}}16 διιίοηι οδὲ πἰΓιιπ}- 

΄τ|ο [Δοίυπὶ 6556. ϑ6ο᾽65ι} ΘΠ] ΘΙ} 6556η|, 50 ΓΘ 6 

ἰρδιπὶ δ οσυγαιοπόπ αὐ ἀυ 8 νου πη) 6556, ἰηι6 γα 

τορι! ο.6. ρΓανΟΓΊΟΓΟ ἢΠΠΠ| 5.0 Π ΓῸΠΙ ; ΒΡΟΓΔΏΙΟ5 56 

Ἰά ᾿ος πιοάο ἱπιρδά υΓ08 6556. [460 ἱπιοΓΓοσάθαηι, δὲ 

ἴεοι ξαὐθαϊὶς ομγαγθ, πΟὴ αἱ αἰβοαγοηὶ, δοὰ τ δσοι- 

5821 πηαιογίδπι Παθεγοηΐ, Εἰαπιδὶ ᾿ἰρθυπ) ΟΡι5 5415 
(580ῖ, 51 δοσυβᾶγθ υὙο]ι 586ηΐ : οχ γογἷ5 ἰδηθη ΟΟο- 

ΘΙΟΠ6Π) οΔρίαΓα βίυἀυδραηί, αἱ 5:0] Πη8) ΓΘ ΟΓΙ ΠῚΪ ΗΔ] - 
41] οορίδιη} ραγαγθηΐ, Βαηΐϊβηυ5 δυΐίθπη) δοπιίηυβ οἱ ΠΠ|πυε 

{ιοἷῖ, οἵ Γοβροηάδι, πο5 πιοαδϑιίδηι οἱ πηαηϑυδίἀϊηθπὶ 

«0668 , ἰοὺ ἴῃ ρ5085 σοηγΟΓιΪ,, ᾿ρβυγαπΊαι6 

Ἰηπυπιδη!δίοπι οβίοπαϊ(. Ποπιί θη ἰη πηθαΐο βιδίυΐί : 

ΦΟη υρά 1105 {ἰπηοεγοῖ,, 56 ἀ δὰ ἰρϑογυπὶ υ{{{Π|Π|6π|, ιἱ 

τὰ πιϊδαγιοογἀἰδπὶ γοοαγοῖ. Οὐ δυΐαηπιὶ Π6 5ἷς αιιϊΐ- 
ὄοπι ἰ1|05 Ποοίογοι, ἰυπὸ οομ Ρϑίδίυ 5 65ι. ἰηφυϊ!, οἱ 

ἐγαῖαβ ὁδί ργορίον συγ λη}) οοΓ 5 θογυπὶ (Μ΄ αγο. ὅ. 5), 

αἰχίιχυς : 11. ρυ͵ἱδ 684 62 υοϑὶβ ἰονιο, ημΐ μαθϑαί ουῤιη 

ἡπαπηι, οἱ δ ἢ [οὐδαὶπ σϑοὶἀοΥγί δαῤῥαί, ποππὸ ἀρργε- 

ἠοπαάοί εαηι οἰ εγὶρει 3 12. ()μαπίο ΘΥ 40 ἨιοΟΥ ὁδὶ ποηιο 

οὐεῦ 1Π|αημ6 ἰἰϊεοί δαὐθαϊὶ ὑέπο[ίασεγα. Να ρυάσῃιοῦ 
δφδηϊ,, Π6ΥῸ 4υλ5ὶ ἰγδηβθγοϑβογὸπιὶ δοσηβθηϊ, ΠῸ6Γ ᾿ς 

ο ΦΧΟΙΡ]υπ οὐπὶ 11Π|5 ται οοηδίυγ. Τὰ ν6ΓῸ τϊῃ! ροῦ- 

ἱρδηάς, συδηῖ ναγία οἱ φυλπὶ σοΠ ΓΙ η6Ρ ΕἾ 416 ἀθ6 - 
᾿[δηδίυηδδ ρηγοῖ οἶγοδ βαθθαι! βοϊυμοιθπι. Νλπ) υδὶ 
που ουγαν!!, Ἰυϊυπαυθ [6οἷ1, ΟΠ 5656 ρυγχαν!, 

Ῥεδι {11} ἱηουδαγοηὶῖ ( Ζοαπ. 9) : οἰδηΐ πὶ ογοα οη}8 πιὸ- 
ἀι5 ἢἰ6 Ἔαρίοϑϑυ5 ἰρϑυπὶι 0536 6515 Ὠοιηϊηιπὶ ἀοΠΊΟΗ - 

βιγαθαῖ, [πὶ ραγαϊγιίοο (Μαμάι. 9) αὐἱοπλ,, 451 Ἰδοῖυπὶ 
ρογίαν)ῖ, ἀπ ἢ} δοουδάγοηΐί, πιοάο υἱ θόυϑ, πηοὰο 

υὐ ἸΙΟΠΊΟ 5086 ρΡυγραΐ : αἱ Ποπιοὸ οὐιῃ ἀἰεὶ!, δὲ εἶγ- 
εἰ οἰδίοηθηι αἀοοὶρὶ! μοιηο ἷἱπ δαῤϑαίθ, μὲ πον} δοίυαίμγ 

ἰπ( ρος ἀἰϊχῖι, 1 Ππόπιῖο δά)ινϑίυν ), πεἰιὶ ἐ; αδοϊηιϊπὶ 
ημῖα (οἴμηι ἰιοηιιθια δαπππὶ [οοὶ ( Ζοαη. Ἵ. 25) 7 υἱ 
βθου5 ἀιί6π), οὐκ) ἀἰοῖ! : βαίον πιθις σφι 060 0ρ6- 

Ὑ Αἰ, δκαπι δα πίρι ἀδπιοπδίγαηδ. Ὀιτάχαθ ἰδοίίο 
[ἐγεὶ μοϊοϑί, 

5. 5ΘΟΑΝΝΙΒ ΟΠ ΎΘΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΗΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. δ40 
“---.«ἷ-- ----ὦ-ὦο[Ἐἐὀ ὀ Ἢ ὋἪὋὦὋὦὋἜὌὌὁὃὄςὁ 

Τα, εἰ ὁ60 Ορέτον (Ζ206π. ὃ. 11). ϑυραΡ δροξιοῖ!α 
γόγΟ δρεξιιδαίυ8 αἷϊ : Νοπ ἰοφίδιϊ φμϊά [ρεὶμ αοῖϊά, 
γμαμαο ὁειγὶ οἱ! ἰΠ,86 εἰ φαὶ σιιπὶ 60 ὀγαπί ἢ φιοπιοάο ἴῃ - 
(γοῖσὶε π΄ ἀοηιμηι [οὶ εἰ Ῥαπὲξ Ῥγοροδίἰοὶς εοπιεείμ 
(Μαιπ. 12. ὅ. 4) ϑαοσογάοίοβ συοαυς ἴῃ τηράϊωπ) δά - 
ἀμυοῖ!. Ηἰο Γιγθιπη,, Απ Ποῖ ἴῃ δαδϑαιο ϑεμείαξεγε, ἡ 
τιαἰε[ασοτο ἢ (εὶς δηῖηι οΣ τοὐϊς ἱαϑοϑὶ! ονδῆι ἀπαρα 
(Ηατο. ὅ. 4) Νονόγαι δηΐηι δὺ8 Ρεουηΐξ συρ! ἀο5 πιὰ- 
δ᾽8 4021} ἰυπηλιη 6 ργα 108. ΑἸΐα5 ροῦτο ὄνδηβε- 
Πἰδῖὰ (19]4. νυ. δ} αἷι, ἴμρϑαμῃη ΟἰγοιΠιδροχίς56.,, σι 
ἰ0 6. ἰπίογγοφώγοι,, αἱ νὸὶ ἀβροοῖι ἶρδοβ. δἰἰγαβογοῖ: 
δι η6 516 αυΐάοιη Π)ΟΙΙΟΓα5, οἴἴδοι ειπέ. Ηὶς νοσο βα- 
Ιυπὶ Ἰοφυΐμιγ, 4Π}0] τηδπὰβ. οἰίδαν ωροιῖι οἱ βδποῖ. 
ΑἰΑπΊΘΠς ΠἾ 1] δογυπὶ ἰἔο5 δὰ τηδηθυθηκάηθηι 92}11- 
αἰαυαῖ; 564 Ποπιο ηυϊάδιῃ ΒΔ ΠΔ Αι, {ΠῚ γόγο Ῥογ 
6705 γα] διυἀίποηι ἀδιογίογ 5 εἰ Ποἐθαπίαγ. ΠΠ6 νο]αθας 
ἦρ505 8η[6 ΦΙφΓΌΠῚ ΒΆΠΑΓΟ, ἱ)ΠΙΙΠἸΘΓΆΘ486 πιράοὶ: Υἱδς 
ἰδηἰαυδί, οἱ ΡΟΓ οἃ 4υῶ δηία [δδογαϊ, οἱ ΡΟΘγ ὁἃ αυ 
Ἰοφιυσθαίυν : φυοηίαπι δυίοπι ἱμοιγαθ!}} τπχογῦο 1Δ00- 
ΓΑθΔηΙ, δὰ Ορὰ5 86 σοπίι} 1. 15. Ταπο αϊκὶϊ ἠοηιδπὶ - 
Ἐχιεπάς πιαρέρη τπαηϊ. Εἰ ὀαίοπαϊι, οἱ τεφιμία δε δῶ- 
πἰιατὶ, αι οἱ αἰϊονα. Ουϊὰ ἰφίίαν {Π]} Εφνοάϊαηιυς, ἰη- 
αυϊϊ, οἱ Φοπδι δηϊ,, αἱ οσοίθογθηι δυπὶ : 811 δῃΐμτ ᾿ 
14. Ῥιιανίϑαεὶ σχομπίοδ, σοπϑί μη σεροτιπὶ πάντοτε 
ἐμηι, μί ἐμηὶ Ῥογάθγθηι. Ν}}}}} [555] ὁοοίάογα ἰαπίαίδηι. 

2. Πιυϊάϊα φμαπιιηι πιαίμη, --- ΤΑηΙαπὶ 6δβι ἰην ἀϊα 
ται πη. ΝᾺ πΊ 6ἃ ΠΟῚ Δ] 6 Π05 50] πὶ, κϑιὶ διΐληι ργο- 
ὈἾπ΄ι05 ΒΘΙΏΡΘΓ ἱπιριρηδί. Μάγουβ διίδηι ἀἰοίϊ, μϑος 
οὑπὶ Ἠδγοάϊδηῖς ἰὰ ἀφ!!! θΘΓαββα ( 164. υ. 6 ). Ουϊὰ 
ΟΓΡΟ ᾿Π|6 πιδηϑιιείυβ οἱ πὴ ι18 ἢ ΠΟ οἰ ἀἰαϊοίςεοι, 
δοροϑϑὶὶ, 15. 9625 ἀμίδηι, ἰῃηχι!, σηὶ δοϊΓοί εοσί(αἰδθ-- 
πόδ ἐογμπι, γεζεςδὶ! ἱπάε. ΟὈὶ δυπὶ 11 4] ἀΐσιιαι,, ορος- 
ἴογο δίξηα ἤοῦὶ ἢ Ηἰβ φυΐρρα οδβιθηθΐι, ἱπργουδα 
ΔηΪΠΏΔΠ) Π6 δἰβη 8 φαϊἀ6π| Οὐ απηρογαγο, οβίοπα 46 
οἰΐαηι ἀἰδοῖρυϊο8 δίηθ οϑῦβα δεσυδαγὶ. Π]υὰ ρόσγὸ οἱ- 
δογνδπάυπι οϑί, ἴρβοβ οὐ δθαπαῆςία μγοχὶπιο οὐ ]αίἃ 
ΤηΔ6}5 οἴἴδγδαίοβ 6886, δἱ ὉΝ] υἱάθπι αἰϊχαθαι δὺϊ ἃ 
ΠΊΟΓΡΟ δι} ἃ ποαυϊιία ἰογαίυπι, ἰαης δοσιιαγα,, ἴῃς 
[ἘΓΟΟ68 6886. Νἅη) Οὐπὶ ΙΠΘΓΟιΓίοο πη δά γροὶ ριϑοδηϊίδιι 
ἀδάμποιωγυδ ἀγαΐϊ., ΟΔ]υπιη ἰδ υδη.Γ οὑπὶ ; οἱ χιφηάο 

οὐ μυ] οΔπὶ8 οοπμοάσυδι, 5᾽ πλ} ]ΠΠ Γ : υἱ οἱ ἡυης 
οἴη] πηδηυπὶ γοϑι υἱδη} νἱἀδγυηῖ. Το ὙΘΓῸ πὶ οοη- 
βίἀδγὰ ΄υοπιοίο οἱ ἃ φᾷ γοίογυπ) ΟυΓὰ ΠῸη ἀρ δἰϑιδὶ., 
οἱ Πἰογυπὴ ἰμν] 4 12Π} τ ζεῖ. ΕἸ δογιμία επί ἐμῆς ἰπτ- 
ῥα ν"μα, εἰ ει τγαυὶ! {08 οπιπέδ; 10. εἰ ἱπετεραυὶί δος 

φιιῖ εμταϊὶ [μόγαπὶ, μὲ πεπιϊπὶ ἱρδιηι πιαπὶ [ἐδίμηι [ἀξότεπὶ. 
Τυγθα υϑίαφυθς οἱ τ γαπῖυγ οἱ δβοαυυπίυγ : {ΠῚ δυΐδιι 
ἃ Πη8}}{|ἃ ΠῚ δἰ πἰδίμη!. Ὠοίηἀδ πὸ ἰυγϑογὶα ἀδ σοδβιΐϑ 
ἄσαυς ἰηεγοά! υ}}1 {Πογυηὶ ἴαγογα., ργοριιδίδη δἀάυεὶϊ 
᾿αο ργϑηυπιϊδηίοη). Τδηϊδ δηΐπὶ δγαὶ ργΓορ  ἰάγυτη 
ΔΟσΌΡΑΙΪΟ, αἱ 6 ἰαἰὸ συϊάθη) ργϑιγπ  ογοηϊ, βοὰ 

Υἱλ5 6}.}.8 οἱ (ΓΔηϑ!{π|5 ργΓορ ἢ ίδγαηὶ, ΠΌΠΟΙ 408 πιοη- 
(6 ἰϑοο [ἀοαΓγοὶ ; υἱ ἀϊδέά5., [1105 πηονθηίς ϑριγίίυ [οὁ- 

4υυϊο8 6536. ΝΆ δὶ Πουῃηίηυπ) ϑθογοίλ οοβποϑαὶ Π0ἢ 
Ῥοβϑιυηΐί, τυ] 10 πιαρὶ5 ΟἸγδιὶ βοορυς δἀϊδοὶ θη ρο- 

ἰο51, ηἶδὶ δρίγίιι γενοίδίς. Ου ἃ δυίοπὶ ἀὐχοῦιὶ μτὸ- 

-..»-- 



τὸν ΙΝ. ΜΑΤΤΗ ΕΜ ΠΟΝΠ,. ΧΙ... 41. Χ1.. 4.0 

ΟΜΙΔΙΑ Μ'. 

[451] Καὶ μεταδὰς ἐκεῖθεν, ἥ,1θεν εἰς τὴν συνηγω- 
γὴν αὐτῶν" καὶ ἰδοὺ ἄγθρωπος 11 τὴν χεῖρα ἔχων 
ξηράν. 

α΄. Πάλιν ἐν σαδδάτῳ θεραπεύει, ὑπὲρ τῶν παρὰ τῶν 
μαθητῶν γεγενημένων ἀπολογούμενος. Καὶ οἱ μὲν ἄλλοι 
εὐαγγελισταί φασιν, ὅτι ἔστησε τὸν ἄνθρωπον μέϑδον, 
ταὶ ἠρώτησεν αὐτοὺς, εἰ ἔξεστι τοῖς σάδθατιν ἀγαθο- 
ποιῆσαι, Θέα τὴν εὐσπλαγχνίαν τοῦ Δεσπότου 5. ἼἜστη- 
σεν αὑτὸν μέσον, ἵνα τῇ ὄψει αὐτοὺς ἐπικάμψη" ἵνα 
χαταχλασθέντες τῇ θέᾳ τὴν πονηρίαν ἐχδάλωσι, καὶ τὸν 
ἄ ϑρωπον αἰδεσθέντες, παύσωνται τῆς θηριωδίας, ᾿Αλλ’ 
οἱ ἀτίθασσοι χαὶ μισάνθρωποι μᾶλλον αἱροῦνται τοῦ 
Χριστοῦ βλάψαι τὴν δόξαν, ἣ τοῦτον ἰδεῖν σωξόμενον, 
ἐχχτέρωθεν ἐνδειχνύμενοι τὴν πονηρίαν, χαὶ τῷ πολε- 
μεῖν τῷ Χριστῷ, καὶ τῷ μετὰ φιλονειχίας τοσαύτης, 
ὡς χαὶ ταῖς ἑτέρων εὐεργεσίαις ἐπηρεάξειν. Οἱ μὲν οὖν 
ἄλλοι εὐαγγελισταί φασιν, ὅτι αὐτὸς ἢρώτησεν" οὗτος 
δὲ, ὅτε ἠρωτήθη. Καὶ ἐπηρώτησαν αὑτὸν, φησὶ, .1έ- 
γογτες, εἰ ἔξεστι τοῖς σάδδασι θεραπεύειν, ἵνα κα-- 

τηγορήσωσιν' αὐτοῦ. Εϊχὸς δὲ ἀμφότερα γεγενῆσθαι. 
Μιαροὶ γὰρ ὄντες, καὶ εἰδότες ὅτι ἥξει πάντως ἐπὶ τὴν 
ἰατρείαν, τῇ πεύσει προχαταλαθεῖν αὐτὸν ἔσπευδον, 
προσδοχῶντες ταύτῃ χωλύειν 15. Διὸ χαὶ ἠρώτων, Εἰ 
ἔξεστι τοῖς σάδδασι θεραπεῦσαι" οὐχ ἵνα μάθωσιν, 
ἀλλ' ἵνα κατηγορήσωσι. Καίτοιγε ἦρχε! τὸ ἔργον, εἴγε 
ἐδούλοντο κατηγορεῖν" ἀλλὰ χαὶ διὰ ῥημάτων ἤθελον 
λαδὴν εὑρεῖν, ἀφθονίαν ἑαυτοῖς λημμάτων προπαρα- 
σχευάζοντες. Ὁ δὲ φιλάνθρωπος χαὶ τοῦτο ποιεῖ, χαὶ 
ἀποχρίνεται, παιδεύων 85 τὴν οἰχείαν ἡμερότητα, καὶ 
εἰς αὐτοὺς περιτρέπων τὸ πᾶν, χαὶ δείχνυσιν αὐτῶν 
τὴν ἀπανθρωπίαν. Καὶ ἴστησι τὸν ἄνθρωπον μέσον 
οὐχὶ δεδοιχὼς αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ὠφελῆσαι σπεύδων, χαὶ εἰς 
ἔλεον ἐμθαλεῖν. ᾿'ἢς ὃὲ οὐδὲ οὕτως ἐπέχαμψε, τότε ἐλυ- 
πήθη, φησὶ, καὶ ὠργίσθη αὐτοῖς διὰ τὴν πώρωσιν τῆς 
χαρδίας αὐτῶν, χαί φησι" Τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρω- 
πος, ὃς ἔξει πρόδατον ἕν, καὶ ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς 
σάδῥασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὑτὸ καὶ ἐγε- 
ρεῖ; ᾿όσῳ οὖν διαξέρει ἄνθρωπος προδάτου; Ὥστε 
ἔξεστι τοῖς σάδδασι καιϊῶς ποιεῖν. Ἵνα γὰρ μὴ ἔχω- 
σιν ἀναισχυντεῖν, μηδὲ παράδασιν πάλιν ἐγχαλεῖν, σύλ- 
λογίζεται αὐτοὺς; διὰ τοῦ παραδεΐγματος τούτου. Σὺ δέ 
μοι σχόπει, πῶς ποιχίλως χαὶ χαταλλήλως πανταχοῦ τὰς 
ἀπολογίας ἐπάγει τὰς περὶ τῆς λυσεως τοῦ σαδδάτου. 

᾿ Ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ τυφλοῦ οὐδὲ ἀπολογεῖται αὐτοῖς, ὅτε 
τὸν πηλὸν ἐποίησε" χαίτο: χαὶ τότε ἐνεχάλουν, ἀλλ᾽ 
ἤρχει τῆς δημιουργίας [428] ὁ τρόπος δεῖξα: τοῦ νόμου 
τὸν Δεσπότην, Ἐπὶ δὲ τοῦ παραλύτου δ', ἡνίχα τὴν χλί- 
νὴν ἐθάστασε, χαὶ ἐνεχάλουν, νῦν μὲν ὡς Θεὸς, νῦν ὃὲ 

ὡς ἄνθρωπος ἀπολογεῖται" ὡς ἄνθρωπος μὲν, ὅταν λέγῃ. 
12} περιτομὴν λαμδάνει ἄνθρωπος ἐν σαδδάτῳ, ἵγα 
μὴ υθὴ ὁ νόμος (χαὶ οὐχ εἶπεν, Ἵνα ὠφεληθῇ ἄνθρω- 
πος), ἐμοὶ χοιᾶτε, ὅτι ὅλον ἄγθρωπον ὑγιῆ ἐποίησω; 
ὡς δὲ Θεὸς, ὅταν λέγη " Ὁ Πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργά- 
ζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι. Ὑπὲρ δὲ τῶν μαθητῶν ἐγχαλού- 
μενος ἔλεγεν’ Οὐκ ἀγέγγνωτε τί ἐποίησε Δαυϊδ, ὅτε ἐπεί- 
γασεν, αὑτὸς 8" χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; πῶς εἰσῆνῖθεν εἰς 
τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως 

77 ἄνθρωπος Δἀἀ. ἣν ἐχεῖ Εαά. 18 τοῦ Δεσπότου οπ). Ε΄. σα. ΑἸ. 

ἔφαγε; Καὶ τοὺς ἱερεῖς εἰς μέοον παράγει. Καὶ ἐνταῦθα 

πάλιν, ὅτι "Εξεστιν 3 ἐν σαδδάτῳ ἀγαθοποιῆσαι, ἣ 

καχοποιῆσαι; Τὶς ἐξ ὑμῶν ἔξει πρόδατον ἕν; Βδει 

γὰρ αὐτῶν τὸ φιλοχρήματον, ὅτε τοῦτο μᾶλλον ἧσαν ἣ 
φιλάνθρωποι. Καίτοι ὁ ἄλλος Εὐαγγελιστῆς φῆσιν, ὅτι 
χαὶ περιεθλέψατο ταῦτα ἐρωτῶν, ὥστε χαὶ τῷ ὄμματι 

αὑτοὺς ἐπισπάσασθαι: ἀλλ᾽ οὐὐὲ οὕτως ἐγένοντο βελ- 

τίους. Καίτοι ἐνταῦθα φθέγγεται μόνον, ἀλλαχοῦ δὲ πολ- 

λαχοῦ χαὶ χεῖρας ἐπιτιθεὶς θεραπεύε!. ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐδὲν 

αὐτοὺς τούτων ἐποίει πράους " ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἄνθρωπος 

ἐθεραπεύετο, ἐχεῖνοι δὲ διὰ τῆς ὑγείας τῆς τούτου χεί- 

Ὅους ἐγένοντο. Αὐτὸς μὲν γὰρ ἐδούλετο πρὸ ἐχεένου θε- 
ραπεῦσαι ἐχείνους, καὶ μυρίους ἐχίνησε τρόπους ἰα- 
τρείας, χαὶ δι᾽ ὧν ἔμπροσθεν ἐποίησε, χαὶ δι᾽ ὧν εἰ πεν’ 
ἐπειδὴ δὲ ἀνίατα λοιπὸν ἐνόσουν, ἐπὶ τὸ ἔργον ἐχώρησε. 
Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ" Ἔχτεινον τὴν χεῖρά σου. 
Καὶ ἐξέτεινε, καὶ ἀποχατεστάθη ὑγιὴς, ὡς ἡ ἄ.λ1η. 
Τί οὖν ἐχεῖνοι; Ἐξέοχονται, φησὶ, καὶ συμόουλεύον- 

ται 5, ἵνα ἀνέλωσιν αὐτόν. ()ἱἱ γὰρ Φαρισαῖοι, φησὶν, 
ἐξελθόντες συμδούνιον ξιλαδον κατ᾿ αὐτοῦ, ὅπως 

αὐτὸν ἀποιέσωσιν. Οὐδὲν ἀδιχηθέντες ἀνελεῖν ἐπε- 
χείρουν. 

β'. Τοσοῦτον ἡ βασχανία χκαχόν. Οὐδὲ γὰρ τοῖς ἀλλο- 
τρίοις μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοῖς οἰχείοις ἀεὶ πολεμεῖ. Ὁ δὲ 
Μάρχος φησὶν, ὅτι μετὰ τῶν ᾿Ηρωδιανῶν τοῦτο ἐθου - 
λεύσαντο. Τί οὖν ὁ ἥμερος: χαὶ πρᾶος ; ̓Ανεχώρησε 
ταῦτα μαθών. Ὁ δὲ Ἰησοῦς γγοὺς τὰς ἐνθυμήσεις 
αὐτῶν, ἀνεχώρησε, φησὶν, ἐκεῖθεν. Ποῦ ποίνυν εἰσὶν 
οἱ λέγοντες, ὅτι σημεῖα γίνεσθα! ἔδει; Διὰ γὰρ τούτων 
ἔδειξεν, ὅτι ἡ ἀγνώμων Ψυχὴ 55 οὐδὲ ἐντεῦθεν πείθεται, 
χαὶ ἐδήλωτεν ὅτι χαὶ τοῖ; μαθηταῖς εἰχῇ ἐνεχάλουν. 
Ἐχεῖνο μέντοι παρατηρεῖν χρὴ, ὅτι μάλιστα πρὸς τὲς 
τῶν πλησίον ἀγριαίνουσιν εὐεργεσίας" χαὶ ὅταν ἴδωσί 
τινα ἣ νοσήματος ἣ καχίας ἀπαλλαττόμενον, τότε χαὶ 
ἐγχαλοῦσι χαὶ ἐχθηριοῦνται. Καὶ γὰρ ὅτε τὴν πόρνην 
σώζειν ἔμελλε, διέδαλλον αὐτόν" χαὶ ὅτε μετὰ τελωνῶν 
ἔφαγε᾽ χαὶ νῦν πάλιν, ἐπειδὴ τὴν χεῖρα ἀποχατασταθεῖ- 
σαν εἶδον. Σὺ δέ μοι σχόπει, πῶς [29] οὐδὲ τῆς πρὸς 
ποὺς ἀῤῥώστους χιδεμονία; ἀφίστατα', καὶ τὸν ἐχείνων 

παραμυθεῖται φθόνον. Καὶ ἠχοιούθησαν αὐτῷ ὄὅχιῖοι 
ποιλ.1οὶ, καὶ ἐθεράπευσεν αὑτοὺς πάντας" καὶ ἐπετί- 
μησε τοῖς θεραπευθεῖσιν, ἵνα μηδενὶ φαγερὸν αὑτὸν 
ποιήσωσιν. Οἱ μὲν γὰρϑ᾽ ὄχλοι πανταχοῦ χαὶ θαυμά- 
ζουσι χαὶ ἀχολουθοῦσιν" ἐχεῖνοι δὲ τῆς πονηρίας οὐκ 

ἀφίστανται. Εἶτα ἵνα μὴ θορυδηθῇς ἐπὶ τοῖς γινομένοις, 
χαὶ τῷ παραδόξῳ τῆς ἐχείνων μανίας, εἰσάγει χαὶ τὸν 
προφήτην ταῦτα προαναφωνοῦντα. Τοσαύτη γὰρ ἦν τῶν 
προφητῶν ἡ ἀχρίδεια, ὡς μηδὲ ταῦτα παραλιπεῖν, ἀλλὰ 

χαὶ τὰς ὀδοὺς αὐτοῦ χαὶ τὰς μεταθδάσεις προφητεύειν, χαὶ 

τὴν γνώμην μεθ᾽ ἧς ταῦτα ἐποίει" ἵνα μάθῃς, ὅτι πάντα 
Πνεύματι ἐφθέγγοντο. Εἰ γὰρ τὰ ἀνθρώπων ἀπόῤῥητα 
ἀμήχανον εἰδέναι, πολλῷ μᾶλλον τοῦ Χριστοῦ τὸν σχοπὸν 
ἀδύνατον ἣν μαθεῖν, μὴ τοῦ Πνεύματος ἀποχαλύψαντος. 
Τί οὖν ὁ προφήτης φησίν; ᾿Επήγαγε “ἴ γοῦν" “Ὅπως πι΄η- 
ρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου «έγοντος " 

Ἰδοὺ ὁ Παῖς μου, ὃν ἡρέτισα, ὁ ἀγαπητός μου, εἰς 
ὃν εὐδόχησεν ἡ ψυχή μου. Θήσω τὸ Πγεῦμά μου ὃπ' 

19 χωλύσειν ΒΕ. 89 παιδεύων] ἐμφαίνων Ε.. 
ϑαν. ἐπιδειχνύμενης Ερ. « Μοτ. εἰ αἰϊ παιδεύων ἡμᾶς ἐπιείκειαν χαὶ ἡμερότητα. ν» ομπίεί. ηυὶ 5ἷς ἐὐϊάϊι. ΡτῸ 
ΔΠ6 18. Ἰροίοη6 8ῖ8ηϊ Ερ. (6. Ατπι. οἱ οοΐο φοι ΐοθ8. αιι05 διὶ ἢ. 1. ᾿μϑρεχὶ, 8. παραλυτιχκοῦ ἔ΄. 5" αὐτός οπι. Α. 
92 ὅτι τί ἔξεστιν δ΄, Μοχ τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν Βἀι!. 5“ βουλεύονται Ε, Ερ. μανΐο Διὰ ἀπεκατεστάθη Δ. }). Ε. 55 51. 
σοι. οἱ ὕεγθ8 ὁ ἀγνώμων ψυχῇ Μοι΄. πόδεῖο υηάὲ ; πᾶπηὶ Οοπιθ!η. οἱ ὅ4ν. δίίθγιπι μαρϑηΐ, ἢΠἸυπὶ ἰΔιηοη ἰδ 
ρος οοἱ Μοιίοί. 
Μὸν». δὼ. 

"6 γάρ] οὖν Ε. “΄ ἐπήγαγεν οὖν Ε΄, ἐδήλωσεν ἐπαγαγών Ε΄. εἰ 5ἷς οἀ. ὅν. ἐπήγαγεν εἰπών 
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αὑτὸν χαὶ χρίσιν» τοῖς ἔθνεσιν ἀναγγε.ῖεῖ "5, Οὐκ 
ἐρίσει, οὐδὰ κραυγάσει, οὐδὲ ἀχούσει τις ἐν ταῖς 5 
πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ" κάλαμον συγτετριμμέ- 
ΟΡ οὐ κατεάξει, καὶ «1ίγον τυφόμενον οὐ σδέσει, 
ἕως ἂν ἐκθά, ἴῃ εἰς γῖχος τὴν κρίσιν αὐτοῦ "5" καὶ τῷ 
ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐπιοῦσι. Τὴν πραότητα αὐτοῦ 
χαὶ τὴν δύναμιν τὴν ἄφατον "" ἀνυμνεῖ, καὶ θύραν τοῖς 
ἔθνεσιν ἀνοίγνυσι μεγάλην χαὶ ἐνεργῆ "", χαὶ τὰ χατα- 
ληψόμενα τοὺς Ἰουδαίους προλέγει χαχὰ, χαὶ δείχνυσιν 
αὐτοῦ τὴν ὁμόνοιαν τὴν πρὸς τὸν Πατέρα. Ἰδοὺ γὰρ "", 
φησὶν, ὁ Παῖς μου. ὃν ἡρέτισα, ὁ ἀγαπητός μου, εἰς 
ὃν εὐδόχησεν ἡ ψυχή μου. Εἰ δὲ ἡἠρέτισεν, οὐχ ὡς 
ἐναντιούμενος λύει τὸν νόμον, οὐδὲ ὡς ἐχθρὸς ὧν τοῦ 
Νομοθέτου, ἀλλ᾽ ὡς ὁμογνώμων χαὶ τὰ αὐτὰ πράττων. 
Εἴτα τὴν πραότητα αὐτοῦ ἀναχηρύττων, φησίν" Οὐχ 
ἐρίσει, οὐδὲ χραυγάσει. Αὐτὸς μὲν γὰρ ἐδούλετο θερα- 
πεύειν ἐπ᾽ αὑτῶν" ἐπειδὴ δὲ ἀπεχρούοντο, οὐδὲ πρὸς 
τοῦτο ἀντέτεινε. Καὶ δειχνὺς καὶ τὴν αὐτοῦ ἰσχὺν χαὶ τὴν 
ἐχείνων ἀσθένειαν, φησί" Κάλαμον συντετριμμένον οὐ 
κατεάξει. Καὶ γὰρ ἣν ῥάδιον ἅπαντας αὐτοὺς ὥσπερ 
χάλαμον διαχλάσαι" χαὶ οὐδὲ ἁπλῶς χάλαμον, ἀλλ᾽ ἤδη 
συντριδέντα. Καὶ «1ἰνοὸν τυφόμενον οὐ σδέσει. Ἐν- 
ταῦθα χαὶ τὸν ἐχείνων θυμὸν τὸν ἀναπτόμενον παρ- 
ἰστησι, χαὶ τὴν τούτου "" ἰσχὺν ἱκανὴν οὖσαν καταλῦσαι 
τὸν θυμὸν αὐτῶν, χαὶ χατασθέσαι μετ᾽ εὐχολίας ἀπάσης" 

ὅθεν ἡ πολλὴ ἐπιείχεια δείχνυται, Τί οὖν; ἀεὶ ταῦτα 
ἔσται; χαὶ οἴσει διὰ τέλους τοιαῦτα ἐπιδουλεύοντας χαὶ 
μαινομένους ; “Απαγε᾽ ἀλλ᾽ ὅταν τὰ αὐτοῦ ἐπιζείξηται, 
τότε χαὶ ἐχεῖνα ἐργάπτεται. Τοῦτο γὰρ ἐδήλωσεν εἰπών" 
“Ἕως ἂν ἐκδάλῃ εἰς νῖχος τὴν κρίσιν "5: χαὶ τῷ ὀνό- 
ματι αὐτοὺ ὄθνη ἐϊπιοῦσι" χαθάπερ καὶ" ὁ [[αὐλός 
φησιν Ἕτοιμοι ὄντες ἐχδικῆσαι πᾶσαν παρακοὴν, 
ὅταν [110] πιηρωθῇῃ ὑμῶν ἡ ὑπαχοή. Τί δέ ἔστιν, 
Ὅταν ἐχδάλῃ εἰς νῖχος τὴν κρίσιν»; Ὅταν τὰ παρ᾽ 
ἑαυτοῦ πάντα πληρώσῃ, φησὶ, τότε καὶ "7 τὴν ἐχδίχτ σιν 
ἁπάξει͵ χαὶ ἐχδίχησιν τελείαν. Τότε τὰ δεινὰ πείσονται, 
ὅταν λαμπρὸν στῇ "" τὸ τρόπαιον, χαὶ νιχήσῃ τὰ παρ᾽ 
αὐτοῦ διχαιώματα, χαὶ μηδὲ ἀναίσχυντον αὑτοῖς χατα- 
χίπῃ ἀντιλογίας πρόφασιν. υἷδ: γὰρ χρίσιν τὴν διχαιο- 
σύνην λέγειν. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἐν τούτῳ στήσεται τὰ τῆς οἶχο- 
νομίας, ἐν τῷ χολασθῇναι τοὺς ἀπιστήσαντα; μόνον" 
ἀλλὰ χαὶ τὴν οἰχουμένην "ἡ ἐπισπάσεται. Διὸ χαὶ ἐπή- 
γαγε" Καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐϊϊπιοῦσιν. Εἶτα 
ζ)α μάθης, ὅτι χαὶ τοῦτο χατὰ γνώμην ἐστὶ τοῦ Πατρὸς, 
ἐν τῷ προοιμίῳ ὁ προφέτης χαὶ τοῦτο μετὰ τῶν ἔμπρο- 
σθεν ἐνεγγνήσατο ', εἰπών Ὃ ἀγαπητός μου, εἰς ὃν 
εὐδόχησεν ἡ ψυχή μου. Ὃ γὰρ ἀγαπητὸς εὔδηλον ὅτι 
κατὰ γνώμην τοῦ φιλουμένου ἣ" χαὶ ταῦτα ἐποίε:. Τότε 
προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζόμενον, τυς»1ὸγ καὶ κω- 

φὸν καὶ ἐθεράπευσεν αὑτὸν, ὥστε τὸν τυ;:»1ὸν καὶ 
χωφὸν καὶ .1α.1εῖν καὶ βιέπειν. 

Υ΄. Ὧ πονηρία δαίμονος! Ἑ χατέραν εἴσοδον ἐνέφραξε, 
δι' ἧς ἔμελλε πιστεύειν ἐχεῖνος, χαὶ ὄψιν καὶ ἀχοήν' 

ἀλλ᾽ ὅμως ἐχατέρας ὃ ὁ Χριστὸς ἀνέῳξε. Καὶ ἐξίσταντο 
οἱ ὄχιϊιοι .1έγογτες" Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυΐδ; 

28 ἀπαγγελεῖ Ε΄. Ερ. ἰην! εἶς ΜΟΒ44. 5 ταῖς οηι. Ε΄. 9 Μοῤαῆ. 
8) ἐνεργῆ] ἐπιφανῇ Ε. ἐναργῆ τηπΔ]]1 Βοίδία 5, ΟἸ} 1π5 ἀϊοιίοι}5. ΡΔμΠ ηὸ5, 1 ΟΟΥ. χνι. 9. 
τοῦ Ερ. Μοχ. ὅθεν χαὶ ἡ πολλή Ε. 3" χρίσιν] Διά. αὐτοῦ Ε΄, Βοίνε ας χαὶ ἐπὶ τῷ ὄν. Α. Ὁ. . " χαὶ Ι 

Ὁ, ὅς. "5 οἰχουμένην] 4ὲὲ. ἅπασαν Α. ρ. Ῥ. χαὶ ἐπὶ τῷ ὄν. Α (-- χαὶ χαθάπερ χαί Ε΄. 57 χαΐί οιῃ. Ε;. 598 στή 

5, ΖΟΆΝΝΙΘ ΟἸΠΚΥΘΘΘΈΘΙΙΣ ΑΒΕΙΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. δὲ 

Οἱ δὲ Φαρισαῖοι εἶπον Οὗτος οὐκ ἐκδάλιῖει τὰ δαι- 
μόνια, εἰ μὴ ἐν τῷ Βεειϊζεδοὺ.ῖ ἄρχοντι τῶν δαιμε- 
γίωγν. Καίτοι τί μέγα ἐφθέγξαντο "; ᾿Αλλ ὅμως οὐδ 
τοῦτο ἤνεγχαν " οὕτως, ὅπερ ἔφθην εἰπὼν, ἀεὶ ταῖς τὸν 
πλησίον δάχνονται εὐεργεσίαις, χαὶ οὐδὲν αὑτοὺς οὕτω 

λυπεῖ ὡς ἡ τῶν ἀνθρώπων σωτηρία. Καίτοι χαὶ ἀνεχώ- 
ρησε, χαὶ λωφῆσαι ἔδωχε τῷ πάθες" ἀλλὰ πάλεν ἀν- 
ἥπτετο τὸ χαχὸν, ἐπειδὴ πάλιν εὐεργεσία ἐγένετο " χαὶ 
μᾶλλον τοῦ δαίμονος ἡγανάχτουν. Ἔχεῖνος μὲν γὰρ χαὶ 
ἐξίστατο τοῦ σώματος, χαὶ ἀνεχώρει, καὶ ἐδραπέτευε, 

μηδὲν φθεγγόμενος" οὗτοι ὃξ νῦν μὲν ἀνελεῖν ἐπεχείρουν, 
νῦν δὲ διαθάλλειν. Ἐπειδὴ γὰρ ἐχεῖνο οὐ προξχώρε:, 
τὴν δόξαν ἤθελον βλάψαι. Τοιοῦτον ἡ βασκανία, ἧς: 
οὐχ ἂν γένοιτο χαχία χείρων. Ὃ μὲν γὰρ μοιχὸς χᾷ: 
ἡδονὴν χαρποῦταί τινα, χαὶ ἐν βραχεῖ χρόνῳ τὴν ἀμαρ- 
τίαν ἀπσρτίζει τὴν ἑαυτοῦ " ὁ δὲ βάσχανος πρὸ τοῦ φθο- 
γουμένου ἑαυτὸν χολάζει χαὶ τιμωρεῖται, καὶ οὐδέποτε 

παύεται τῆς ἁμαρτίας, ἀλλ᾽ ἐν τῷ πράττειν αὐτήν ἐστι 
διηνεχῶς. Καθάπερ γὰρ χοῖρος βορόόρῳ, χαὶ δαέμονες 
βλάδῃ τῇ ἡμετέρχ᾽ οὕτω χαὶ οὗτος τοῖς τοῦ πλησίον 
χαίρει χαχοῖς " χἂν γένηταί τι ἀηδὲς, τότε ἀναπαύεται 
χαὶ ἀναπνεῖ, τὰς ἀλλοτρίας συμφορὰς οἰχεΐίας εἰθυμίας 
ἠγούμενος, χαὶ οἰκεῖα χαχὰ τὰ τῶν ἄλλων ἀγαθά" χαὶ 
οὐ σκοπεῖ τί ἂν αὑτῷ γένοιτο ἡδὺ, ἀλλὰ τὶ τῷ πλητίον 
λυπηρόν. Τούτους οὖν οὗ χαταλεύειν χαὶ ἀποτυμπανίζειν 
ἄξιον, ὡς: χύνας λυττῶντας, ὡς δαίμονας ἀλάστορα, ὡς 

αὐτὰ; τὰς ἐρινυς; Καθάπερ 7ὰρ οἱ χάνθαροι τρέφονται 
τῇ χόπρῳ, οὕτω χαὶϊοῦτοι ταῖς ἑτέρων [441] δυσημερία:ς, 
χοινοΐί τινες ἐχθροὶ χαὶ πολέμιοι τῆς φύσεως ὄντες. Καὶ 
οἱ μὲν ἄλλοι ἄλογον δ σφαττόμενον ἐλεοῦσι ᾿ δὺ δὲ ἄν- 
θρωπον ὁρῶν εὑὐεργετούμενον, ἐχκθηριοῦσαι καὶ τρέμε!ς 
χαὶ ὠχριᾷς ; Καὶ τί ταύτης τῆς μανίας χεῖρον Ὑένοιτ᾽ 
ἄν : Διά ποι τοῦτο πόρνο! μὲν χαὶ τελῶναι εἰς βασιλείαν 
ἠδυνέθησαν εἰσελθεῖν᾽ οἱ ὃΣ βάσχανοι ἕνδον ὄντες͵ ἐξτ)- 
θον 1. Οἱ γὰρ υἱοὶ τῆς βασιλείας, φησὶν, ἔξω β.ιηθη- 
σονται. Κἀχεῖνοι μὲν τῆς ἐν χερεὶν ἀπαλλαγέντες τὸ- 
νηρίας, ὧν οὐδέποτε προσεδόχησαν ἐπέτυχον " οὗτο: δὲ 
καὶ ἃ εἶχον ἀγαθὰ ἀπώλεσαν" χαὶ μάλα εἰκότως. Τοῦτο 
γὰρ διάθολον ἐξ ἀνθρώπου ποιεῖ" τοῦτο δαίμονα ἄγρ'"ν 
ἀπεργάζεται. Οὕτως ὁ πρῶτος φόνος ἐγένετο" οὕτως ἡ 
φύσις ἢγνοήθη" οὕτως ἡ γῇ ἐμολύνθη " οὕτω μετὰ ταῦτα 
τὸ στόμα ἀνοίξασα " ζῶντας ὑπεδέξατο καὶ ἀπώλεσε τοὺς 

περὶ Δαθὰν καὶ Κορὲ χαὶ ᾿Αδειρὼν, χαὶ τὸν δῆμον ἐχεῖ- 
νον ἅπαντα. ᾿Αλλὰ τὸ μὲν χατηγορεῖν βασχανίας εἶπο: 
τις ἂν ῥάδιον εἶναι" δεῖ ὃὲ σχοπεῖν " καὶ ὅπως ἀπαλλι- 
γήπονται τοῦ νοσήματος. Πῶς οὖν ἀπαλλαγησό:εθα τῇ; 
πονηρίας ταύτης; ᾿Ἂν ἐννοήσωμεν, ὅτε ὥσπερ τῷ -ε- 
πορνευχότι οὐ θέμις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ἐχχλησίαν, οὕτως 

οὐδὲ τῷ βασχαίνοντι" χαὶ πολλῷ μᾶλλον τούτῳ ἣ ἐχείνῳ. 
Νῦν μὲν γὰρ καὶ ἀδιάφορον εἶναι δοχεῖ" διὸ χαὶ ἡ πέλτ- 

ται" ἂν δὲ φανερὸν γένηται πονηρὸν ὃν, ἀποσττ σόμεθα 

ῥᾳδίως. Κλαῦσον τοίνυν καὶ στέναξον' θρήνησον χαὶ πα- 
ραχάλεσον τὸν Θεόν. Μάθε ὡς περὶ ἁμαρτήματος χαλε- 
ποῦ διαχεῖσθαι χαὶ μετανοεῖν 15. Κἂν οὕτω διατεῆϊ:, 

ταχέως ἀπαλλαγήσῃ τοῦ νοσήματος. Καὶ τίς ἀγνοεῖ, 

59 αὑτοῦ οπὶ. ἰἰἰοι. "" ἄφατον] αὐά. τούτοι: Ε. 
Β᾽ νὰ .Ἀ. Ε΄. "υὺ- Ὑ2Ε οἴη. Α. ' 
ῦ.Ε. 35 χαΐοιν. Ειμ. 
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νδοία, εἷς αὔεγί : 11. {Π| ἱπιρίεγεῖαν πο αἰοίιπι ἐδ 

Ῥὲγ 1ςαἰαηι ργογπείαπι ἀἰοεπίεηι : 18. σΓΟ ῬΕΙ͂ Ἠϊέμδ., 

γιεηι οἰεσὶ, αἰ εοίιι5 πιειι8, ἐπ φιο εσογηρίαοιι απἰπια ιεα.. 

Ῥοπαηὶ ορίγιίαπι πισαπι δα ΡΟΥ δαπι, οἱ ἡμαϊοίπιηι φοπείθιιδ 

πμπίίαθῖι. 19. Νοπ εοπίεπάοί,, πέρι εἰαπιαδίί, πόγχιε. 

αιαϊοί φιῖς ἱπ ρίαἰοἷς τοσόηι 6) ; 30. οαἰαιπιπι σοηιιαδ- 

δαίμι ποι οοπ[γίπφεὶ, εἰ {πη [μπιΐσαηδ πον ἐχϑδίῖ- 

σμεῖ,  ἀοιιθο ἐμιϊδογὴ! ἴπ υἱειοτίαπι ἡμαϊεῖμπι (.15αἱ. 4. 

1-ὅ); "4... εἰ ἐπ ποπιῖπο 6718 σεμῖοα δρεγαδιιπῖ. 1118 Ὠγα}}- 

διιοιμάϊποιῃ 6]08., οἱ ρο(οϑίδιθιηῃ ἰηε Ὁ ]]1οιὴ οοἰο ταί, 

πιλφηδίηαι οἱ ἀρογίδηι βαοηι 8 ροτίδπι ΔΡΟΓΙ , πι8]Δ. 

οἰἶαπι δυά:δο5 ἱπναβυγα ργηυηιίαϊ ; οἱ οβ(6}}} 6}05 

οὐ Ῥαΐγα ΟΟηβΘη80η1 : ὨΔ1ηῃ αἱ, Εσοά μμον Ἰπδιι8, 

γμοηι οἰερὶ, αἰ οείι8 ἠϊδις, ἱπ φιο σοπι μασι! απΐμια πιέα.. 

5: ἀυίοιη οἰοφὶς οαπὴ, αὐϊᾳὰθ ποη δάνθγβη"ϑ ἰρϑὶ [6 - 

θύην 5ο]νί!, δα υἱ ἱπ οι οἰ δἰαίοτίβ [Δ ἀρὶϊ, 56 
ὉΣ σοπϑοπιίθιιθ., ΘαἀοπΊΠυ6 Ορεγη5. Ὠοίπ6 ΠηλΠ5116- 

τυὐΐποπ) 6115 ργιοἀἰοδπ5 ἀἰεὶϊ : Νοη εοπιονοί, πῆμ, 

εἰαηιαδὶ!. ᾿Ιρ56 συΐρρα νοϊεαὶ 605 βϑᾶπᾶγα : αιΐὰ ΝΟΓΟ 

ἰρϑυμ γορα!ογα, {Π 6 γοϊυιοίαγὶ πο]. ὨοίηἋ6 6705 ρο0- 

ἰοηείδηι ἢΠογυιαια πη θοο } ΠΠῖο πὶ οϑιθπάθηβ., ἀἰεϊϊ : 

(ἰαἰανιηι σοπημαξδαίμπι πολὶ σοη[γῖμσοῖ. ΝΑῊϊ [ΔΟ]]6 

οἴαΐὶ δος οἠποβ υἱ σαἰλιαη ΟΟηἰτγίησογα ; [Π10 ΠΟῚ 

μιοάο οεἸδιηυη,, 5684 ζ3η1 Θοπαιιαϑϑδίμη. ΕἸ ἐϊπιιηι [τ- 

πσαπε ποη ἐχϑιϊπσμοί. Ἠὶς ᾿Ποταπὶ ἰγὰπὶ ᾿ποοπβαῖ ἐἰὰ - 

εἴαγαι., {Π|πραις (ογιϊαὐἀΐηοηι., 45 ρο556|. [ὈΓΟΓΕΙΩ 

᾿ΒκογιΩ δοίνογο, οἱ οὐπὶ (οἰ 816 πιᾶβηᾶ Θχ 5:1 σί ΓΟ. 

υ{πἰ|ὸ 6]05 ᾿παπδυδίιο ἱπραηϑ οδιοη ἐγ. Θιἃ ἰσιιυτῇ 

Δ. Ππδ6 ΘΟΠΙΡΟΓ ογμωϊ ἢ. Δ ΘΟ ΠΊΡΟΓ [ἐγοὶ 605 ἰηδ᾽ ἰδη- 

(65 ς [μγορ 65 3 Δρᾶσα; 504 οὐ}. 508 δΥ ἢ  ὨποΓΙΐ, της 
οἱ {Π|4 ὀχβοημοίυν : [ἃ απὶπὶ 5ἰ πη Πάν [}5 ΝΟΓΌΪΒ : 

ονιες ον αὶ ἐμ υἱείονίαμι αἰ οῖιι ; οἱ ἷπ ποηιὶπθ 6}1ι8 

σόπίε5 δρεγαδιηί : ηφαυιπαδιμοάμπι οἱ Ῥυυ]}ι5 αἱἱ : Ῥα- 

γαιϊὶ ομιπομι ἱπουοαϊοηἰαμι τἰοἷδοὶ, μὴ σοπιρίοία {μέγ 

οὐφαϊοηιία υδείτα (1. ον. 10. 0). Αυ͵ὰ νοΓῸ 5 σηηϊοὰὶ 

1, ὄμπε δι ογὶ! ἧπ υἱείοτίαμε ἡμάϊσμιηι ῦ Οατῃ 508 

οἰπηἶα ρον γὶ!, ἰμχυΐ, τὰπο νἱπαϊοίλιη ἱπάυοσδι, οἱ 
αἱτοηο πὶ ρογίδοϊλη). Τυησ ργανία ρα θηΐγ, ΟΠ 

δ. ] 6 ἀπ]. ϑίδι ΠΥ} (ΓΟραλ 1), οἱ 6115 151} Π Δι} 01}08 

υἱοογίηι ἢ 6. η6 ἱπιρυκίοηίον αιϊάσηιν σΟΏ ΓΔ Ομ] 

4η58}1 ΓΘ Ππ6 1. 5011 σπΐπι ᾿υἀϊεοί ΠΏ} ̓ ρ54Πη) }1:511{|4 ἢ 

ἀΐοογα. ὅ6ι1 μολ ἰπ ἰος ἰΔ πίη} οοησἰοι6ὲ α͵115 ΘΟΟΠο0- 

Ἐ}ΪΔ.,. αιοά ἰῃσοτρ 1} ρυῃίδηίν : νογαπὶ οἰΐληι (Οἴ1Π| 

ογὕσηι αι Γαΐιαῖ. ΘΔ ρΓΟρΙΟΡ 5.}}}πχὶϊ : ΕἸ ἴα ποπιῖη6 

ο)ιι8 γσεπίεε δρεγαϑιμι!. Ὠοῖπας υἱ ἀἰθ6285, Πο0ς οἰἰΔη} 56- 

εἰν ππν νοϊυπίαίοιη Ῥαιγῖ8 6556, ἴῃ 'ρ50 ὈΓΠΙΟΙρΙῸ 

ρΓΟρΠ οί ᾿οα οὑπὶ ρῥγϊογῖθι5 σοηΠγη)αν, ἀἴοΟΙ}5 : 

δὲϊοεῖιια πιθιδ, ἱπ ημ0 δἰδὶ σοπιρίασμϊ απἴπια ηιθα. ἘΝ- 
ΟὨΐ ἢ ραϊδι 651 ΟΠ οοῖι ϑοοιπάιπι ΟΠ ΘΟ ἢ 18 56 νῸ-» 

Ἰμπίλιοηι ᾿ς [66͵556. 23, Τιιπς οὐ! γι! οἱ ἀφΦ᾽ηνοπὶᾶ- 

ει, σἰδειμν οἱ πιμίμηι, οἱ οἰ Γαὺ ὁμηι, Τα τ ἐαοιι8 εἴ 

πι8 ἰοημονοί αν οἱ υἱάογοῖ. 

5. ΟΙιγῖδιιι5 ϑοπεῇεις.,, ΡῬΙιαγὶδισογηι ἱπυϊάϊαιι 61-- 

εἶϊαι. 1] πυϊάϊα πε πι Ραγ πιαίηι. Γρδῖίιιδ γειιραϊα. 

--- Ο κπιαϊια ἀκππιοηΐβ  {γαπηι6 Υἱᾶπηθ., (τὰ [5 
ογοἀϊίασιια ογαΐὶ, οὐϑιγυχαγαῖ, νἱβϑυπὶ οἱ δι {π|Ππ| : 506ὲ} 

ογαιηηις Ομ γδίυβ. ΔρΟΓυΐ. 25. Εἰ διιιροῦαπι ἱμγϑα 
ἀϊεοπίος : Νιαιπιηαία Πἰς οει βίϊις )αυϊα 3 21. ΡῬΙιαγϊ δαὶ 

«πίοι ἀἰτεγιη! : ΠΊοπον ο) οὶ! ἀκ ηνοπῖα, πἰδὶ ἐν Βοε[46- 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΠΕΌΜ ΠΟΜΊΙ,. ΧΙ,. αἱ. ΧΙ, 4.9 

δαῦ γμτὶπεὶρο ἀα᾽τπηιοπὶογιμι. Διχαὶ αυΐ πγαχιΐ αν θα ἀ- 

χογδηὶ ἢ Αἰιαπιοι [ἃ ΡΠ γί ἢοπ ἐγ : οἷς 1}, 

1 ΘΌΡΓὰ Αἰχὶ,, ΒΘ." 6χ απο οἷς ργοχίηλο 60]1. 118 

ΠΙΟΓΙ δηυΡ,, ΠῚ} ἰ 118 ἀοϊογόμη ραγὶῖ., αἱ Ἰοτη ει} 

58}115. Θυλπηηι πη) 651:5 ΓΟοοββογαῖ, οἱ ἰοοηὶ ἀοίογαὶ 

πι ᾿ἰγὰ ϑοάλγοιΓ : δ Γυγϑὰθ. δοσοηδυπι τη Δ}ππ| [1 

4πἴᾶ Γυγου5 θοποῆοιυηὶ [Δοίαηλ 65ῖ., ἰΐᾳας ᾿ἰηἀἶηᾶ - 

υληίυγ μΓ05 σιπὶ 055 ἀφπιοη, αι] Θοοοϑβογαί οχ ο0Ὁ- 

Ρογα, οἱ δυΐισογαῖ, 4}}}}} Ἰοχαυυ5 ; |νἱ ἀυίθηι πηοιυ΄ 

Π ἢ} πίε! σογα τα υϑηϊ, ποθ οαἰθ ΔΓ. 

Θιυΐα απ πὴ ΠΠΠυἀ ποπ τορος ργοοοίοθ)αι.,, σίογίαα. οι 

ποοσγα νο δι}. ΠΠ|05Π|04] Γ65 651 ἰην]ἶα. οὐΪ η0}- 

ἰυπὶ ρᾶγ τηδλίυν. Νὰπη πη ο] 9 νοὶ] ρίι απ 54 }16η] 
ηηδηγίδι ραγεὶρὶ!, οἱ ὑγανὶ (θη! ρΟΓ ραοοαίυδι δύ} 

ΡΕγἤοἷι : Ἰηνίι15 ΝΟΓΟ 56 ργαφ φυλιη οὐπὶ 4υΐ ἰηνί αἱ 

ΒΡ Πἷ0 Δ[Πο11, πο αχυθ {πα πὶ υπιαυᾶπὶ ροσοδηᾷὶ [Δ6]], 

οἱ ἰὴ ρασοαῖο νογβαίιγ. δίουϊ 5115 ἢ [υ10., οἱ δου! :0- 

1201165 ας ἀλπηηο ΠΟΒΙΓΟῸ [πΔη(ῸΓ : οἷς οἱ ἰπ ν άι5 (ὁ 

Ργοχίπηὶ η14}}5 σαυὐδὶ : οἵ 5ἱ φυϊὰ ἱροὶ ἰγίϑια οἱ 1η}11- 

οἰπάυπι ονϑηΐαι, σης 116 αι 6501} οἱ ΓΟϑρίγαῖ, 416 1185 

ΦΓΠΠΊη25 ραυάίυπ) 6586 510π| Ρυ 818, αἱ δ᾽ουυην 

θοπὰ ργοργίιηι 510] πηδὶ υπὶ ; ποαυθ σοηϑί ἀογαῖ αι} 

810] ϑύλνο, 56ι} αιὰ ργοχίπηο -γυπιποβυπηι 511. Νυηι8 

1268 ἸΙΟΠπλ 65 ἰαριἀΔη4] οἱ ΘῈ 0] 1Ο" 8 τογχυσηὰὶ δυηΐ, 

1 σΔη65 Γαΐ, αἱ ἀαπιοπ65 ᾿π 51}. αἱ ἰρ5 [γα ὅ΄ 

Νλῆμῃ συριπαἀπιοάιϊπι ϑολγα τὶ ἰη ἤπιο πυϊγίμη Ὁ, δὶς 

οἱ Πὶ 1..4|160158 σΔἸ Δ Δι Ὀ05., ΘΟΠΊΠΠ65 πλίυγι ἰηΐ- 

ηιϊοὶ οἱ ᾿οϑί65. Εἰ 4}}} ι ήάδπ) δἱ δγυϊὰθ ΔηΠηλη105. 

Ἰυφιίαιαθ νἱογίη!., πη ἰβογι σοῦ πον θη: {τ γΟΓῸ 

Ποηλ 6πὶ ἡ] 6 π5 θδποίοίο αἤοοίιπ), οἴδγαγίϑ, ΓΓΟιη 15, 

ρΡ4 1165 ὃ Εοᾳιμὰ ἰἰος [ὌγοΓα ἀσίοτγυ5 ἢ [ἀ60 [ὑγηϊσατγὶϊ 

οἱ Ρυλ !οληὶ. ἰῃ γαρηυπὶ ἱπίγαγα ροϊυογαπί : ἰμν]ἐ! 

γοΓΟ, 4εἰ ᾿ἰπι5 ἀγαπί,, οαγαϑϑὶ 5η1 : ἢ3πὴ ΕἸ γοσπὶ, 

ἰηαυΐί, [(αγαϑ 6] εἰοπίαγ (Μαιἢ. 8. 13). Ετ ΠῚ φυϊάσιι 

8 παα 18 ἜΓΟΡΙΙ, 4|ὰ5 ΠυΠΙΖι,Π) Θχβρϑοίγογδη 00}- 

δόῆυυὶ δυπὶ : ̓} νΓῸ ὈΟη8 αυ ἰδ (απο θαηϊ 11186-- 
Τυηΐ ; οἱ ἴυγτα αυϊάσηγ. [06 6}πὶ ἀ 4 001 πὶ Οχ ᾿ΟΠ}} 6 

[λοἱϊ ; ος [Ἔγοσδιη ἀνμπηοποιη οἴοἰῖ. 516 ργὶ πη σι .[05 
(λοιλ οδι ; 86 ἡδίυγα π}}14 Ἰθ}}14. σατο (01 ((ὑδη. 4); 

δἷς ἰϑργὰ ροϊ αἱ 651 ; οἷς ρμυδίδα 05 510} ΔΡΟΓΙΟΠ5 

ἰογγα, δαιίαη, οι οἱ ΑἸγοη, ἰοἰυ πη 4ι6 ΠΠΠπ} ρορυ- 

ἔπ ἀχοσρὶϊ οἱ ρογάϊα (Νπηι. 16). Αἱ, ἀΐχοῦι αὐ]5 - 

Ηΐλην, [Δ0}|6 α5. ἀὁ ἰηνι ἀἶὰ δοσύθαγο,, 56 ἀοσοηάσμι " 

00 ρδεῖο ἰμνιἀϊ δὉ Ἰος πῆοόγθο Πἰθεγοπίυγ. Οποιμοι 

δρο ΠἰΠογ θ᾽ ΠλῸΡ ἃ} ἱπχυ 16 Π} 5ο απο α!] ἢ 5] ὁ0 οἱ - 

ἰαππι18, δἰοι Γογἰσαιογὶ ποη ἰἰσοὶ ἰηίγαΓο ἰη δοοΙοϑίδηε. 

δὶ Π6Ὲ6 ἴων : ἰπι0 πιΐπι8. 6 ᾿Ισαγα απδιπ ἢ|}}. 

Ναυπηο ἰυὐάαηι πιδίατη {Ππῶ ΄ιδοὶ Πα Π͵ ΓΟ 5. 6556 νι [6- 

υν ; ἰθδοζυς ποφι ρίαν : 564 5ἱ πηδηϊ δϑίυπι 5οπιοὶ εἰΐ 

πιαἰπ) 6556, εἶα Δ᾽ 60 ΓΟΒΙΠΠ6Ππ}115. ὕμπσα ἰσίτον οἱ 

ἰῃ απ) 66 ; ἰλπηοηίατο οἱ θδυϊῃ ργθοᾶγο. θ 866 458, 

ἀδ ρῥγδυ βϑῖπη0 μοοοδίο 8ΔΠΠ|εΐ], οἱ μα 6 ηΕ13πῈ ἀσόγα. 

Εἰ εἰ 5. αἴδοιυβ [6 γῖ5., οἷο ἃ] ᾽'ος πιοῦὸ [ἰοὺ 

ονλ 05. ΕσΖυ 5 ἰσπογαὶ.,, [401 68. ᾿ν] ἀπ 6556 Π18- 

υπ 5 Ἰρποιαιὶ απ! απὴ Ὠόπι0 :; 86 ΙΔ] 6 ἢ ΠΟΙ͂ ράγεμν. 

6556 πΙοΥθυ πὶ ρίας [υγηϊολιίοηὶ οἱ δάυμογίο, πηι 

415 ππιαιϑη) 5656 ἀλη ΠΑ, ἀυσ ρΓΑν ἰμν!ἀϊ4 (ὰς 

1 μορο δοα ἐπι γοπείλ». 
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εἴυ.5 [υἱβ56ὶ ἢ Ουδληπάοηδιη 405 τορανῖ δειπι, αἱ εἰΓοᾶ 
᾿ης ποῦθυπὶ 51] ργορίτϊυ5 65εοὶ ἢ Νο πο υἱἱηυ6 υπ]- 

απ); 566 5] [ο] υηδὶ Δλ6 ̓Δη||1Πυπὶ ρΘοιιηἷα ἀδὶ ραυΡΟΥΪ, 

ἀὐυληίυμην 5 51} νυ ι5, ἢ1}}} 56 σγάνα δά πη} 5556 ρυϊδί ; 
Ἰίσοι σγαν βϑί 10 ΟΠΊΠἾ ΠῚ ΠΠΟΓΡΟ ἰδ οδίαγ. Ὀπάδπδπι 

(λιν ἴδη) βοοίοϑιυϑβ οἤδβοιι αβί ἢ υπὰς ΕϑαὮ7 υάε [,402- 

εἰ ΠῚ} ὅ απ 6 11} ὅχλοοῦ!} ὑπ 6 Οοτα,, θαίπαη οἱ Δθὶ- 

[Ὁ 7 ἀπ6 Μαγία ὕ ὑπ 6 ΑΔΡο ἢ πᾶς 'ρ56 ἀϊαυοίυϑ 2 

ἃ. Ουπὶ ᾿ι}5 0. οἰίδηι ραγροηάα,, ἴα π01) ουηι ουΐ 

ἰν 05 ᾿άδτα., δϑὰ ἰη ἰδσίρϑιιπι σἰλάϊυπι νογίθγο. ἴῃ 

«π|ὸ οἷσι Αυαἰυπὶ (δίῃ ἰαρβὶι 7 ΠΠ πὶ οἰεἶα5 γὙ6] ἰην 108 

ἦι) τοσιναπι πιϊδὶ!, βοῦς ϑαχοοη 5 ἰηνο νι τη418. Ήυἃ 

ἰῃ ΓῸ ὅλοορο ποοιΐι ἔβα  ἀῃηοη 116 ἀΐν88 δγαὶ εἴ 

1 }]ὰ θοη18 Γγυ δαί, ᾿νἷς Ὑ6γῸ μαίογπα ἀοπιο Ἔχ ο ἰΐ, 

οἱ ρμοϑὶ βίγιοιαβ [Π51.}185 ἴῃ 8116 ηἃ γοφίοηθ ἜΡγανὶὶ ἢ 

Οιϊὰ δυΐοηι δάσο! ἢ} 2. 4 δοβορίυπι ᾿ῃ ΡΟ͵ΟΓΟΠῚ 

δἰδίιιπι δἀἀυχαγιηΐ,, αἰϊδιηϑὶ ὑϑ600 Δ δϑηδυϊηοίη γ6- 

Ὠἰσϑοηὶ ἢ Νοόημηα ἰδιὶ (ἀπ 6 πὶ ρᾳ558], Δἃ6 ἀ6 δαί γαπιῖβ ρ6- 

δὶς 1 ϑυηι, 1|6 νοτο γὰχ ἴῃ ἴοι φΥρίο ἰυἱ 3 Νλη) 
αυληῖο πηαρὶβ ἐπ ν 1 ἰΔυογΑνγὶβ, ἰδῃῖ0 ΠΊΔ)]0Γ οἱ ουἱ 

ἰηνίας θοη8Δ ΘΟη01}145. Ώ6υ5 Θηἰη]., 40] ουηςσία ροΓδρῖ- 

εἷς, οὐηὶ υἱοὶ ουπ ᾿"ἀϊ 4 Π1Π}} 1.51}, Πππὶ ον εἶς, 

᾿Πυδιγογαπηᾳυς οἰποῖ! : ἰην ἀπ) ν γὸ ρ]οοι. Νὰπι 

8' 605, 40] ἐ τη8}}5 ἰηἰπηϊοογυπὶ ᾿οἰδηίυγ, ἢοη ἱπηρι!ηΐ- 

105 5ηἰ: (Ν σαμάξας ἐπῆν, ἰῃσυϊ, 46 σαδι ἱπϊμηιῖου - 
γι μογίμαὶ, πὸ φιαπάο ἢ θιι5 υἱαθαϊ, εἰ αἰϊδρίϊ δαὶ εἰ 
[Ρυου. 24. 11. 18] }) : πη! ο0 πε 605 4] ἰμν 461 115, 
ἃ αι θ 85 π}}}}} 1αϑὶ δυπὶ. ΕἜΓΆπὶ ἰἰΔ4ι16 πα, Πλ}}}}5 

ἐν Γιοίλπι σαρὶἰθ5., ἀχϑοϊμἀλιηυ8. Μυ]5 αιΐρρα 

81}} ἰην] ἀϊα5 δροοίθ5. ΝΔΏ) 51 15, ηἱ 586 Δηηδηίθ6η) ΔΑ ϊ, 

Ἠ}}}} ρὶυ5. παραὶ, φυδπὶ ρα Ὁ] Δ) 5., 40} 56. Π}}}}} 1» 

ἀσπηίοιη οὐἷο Παθοὶ, ιο ἰπ 060 5140}}1 } συοπιοάο εἴς 

[υσὶοἱ φοϊοπηαπι, αὐτὴ οἰ οἶα. ΡΟ]ῸΓ [Δοίυ5 511 [{- 

εἶ ἥὐιποάιηι ἀ0160, αὐυοΐ αυἱ δηροῖοβθ, ἱπη0 

διιφξοίογυπι θοπιίηυπὶ ἐπ} τὶ ̓ υ851 δυπλ5, ἀϊθ910:} 

ποι υγ. Ναιη παυϊὰ οἱ ἴῃ ἘσοΙ ϑία ἰηνι ϊὰ αϑῖ ; 

ὨλΠΠΠ 0116 πηλρὶϑ ἢ ΠΟ 5, 4υδίη ἢ) 51} 4118. Ιἀ60 δά 

Β05 56Γη)0 νογίδιγ. πῆγα, 6 μ ἰ, Ῥγοχίιηο ἰηνὶ- 

ἀο5 3 Ουΐα ᾿οηυτγα οἱ σο!οθγιαία γυθηίοηι νἰ 4657 Νἧο 

οὐρ 1115 φιδηἊιπι Π}}}} ἢ ΠΟΓΘ5 Δἰδγαηί [15 4} πο δἱ- 
ιοά πη 7 [η νϑηῃλὴ σογίαῃ ὁσία}, ἰῃ [ἀϑίαπι,, ἴῃ 

ΔΙΓΟσΑη 4 πὶ, ἰπ ϑυρογυΐαπι, 69] σα ηιογ65 γε υηϊ, 

86 Ργαίογ ας πιὰ, (1016 τπηλγοθβουηῖ. Θυοάσυθ 
ταν 85] πι0πὶ ο5,, πη] ἢ 10 ἢ ροΟΓΙ18ἃ. πηδῆθηι ᾿πηΠΊ0Ὁ- 

18} : νοϊυρίλϑ γ6γΓῸ 0] ργΐ μη.) Δρράγι, ἀνο ονίς, 

Ἠΐβδπα., 4ι:Ὸπ80., ἀδ ολυ515. ἰην 65 ἢ διά ροιθϑοίλί ἐπὶ 

βιυ]διὴ Πθ6ι ἢΠΠ|6 ἀρυαὰ ἢ ραγαπίθι, ΟἸπΠἶὰ δὺ5 ἄσηυς 

νουϑαΐ γΓγῸ ἰυδὶῖο, αιὐναύβαι!6 5 5.0] υ]οἰδοίτσ, δά υἱαίο- 

Γ65 Ὀόϑηρί!ς 15 [οἰ ἢ, πα πόῆαθ [Γυΐ Ὁ ροίοι ἴα. δ:0- 

εἰατγίιι οιίμυπι ο ν γθα δυμῖ. Ναπὶ 5ρ 1 ΓΙ υΔ] 6 Ιὴ 

Ἰιοπιπθιη π0}}1ὰ γο8 ἀοίογο αἰἤσογα ροιϊοϑῖ. (14 Θηἷπὶ 

ΠΣ τ.}} (Δοϊοῖ 7 δὴ ἃ εἰσηϊαῖς ἀ6) οἱ ἢ Εἰ αιιά Πος 

651 3 5] δηΐηι υδί6, ἰὰ {|| Ἰρδὶ ΘΓ : 1}}}} δηΐπη ᾿ἰἃ 

ἢ 60 αἰδρ! οι, αυλπηὶ δὶ 4υ}8 ἰμάΐψηθ βϑοογάοιΐθ [ὑπ 8- 

ιν. ϑἴη ἰη)υδία., ουἱρᾷ ραπθ5 ἀοροηῃοπίθηι δγὶξ, ποη 

μΡ6πεβ ἀδροβίίιπι : πᾶιὴ 4] ἰη)υδία αυϊὰ μανία γ,, δὶ 
[ονγεΐον (γαῖ, ΠΤ] Γοῖι ᾿ς ἀρυὰ θδὰπὶ πα ποΙβο Ὁ 

ΠΠναυιδίοιη ἂς Παποίαπι. Νὰ ἰἰαχυθ ἰὰ ἴῃ ϑ00ρ0 ἰια 68- 

05, ὃἱ [γυδιηυγ ροιομἶα, ΠΟ ΠΟΓ, δυσίογιλιο, 56  υἱ 

5, 5ΘΟΑΝΝΙΘ. ΟἸΔΛΥΘΟΘΤΟΜΙ ΑΠΟΙΠῈΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4μ 

ἰπ Υἱγία 6 διαί ΡΙ ἢ] Οδορ εἶα νογεθηυγ. Νὰπὶ ἀϊσηϊιλ- 
165 24] πιιήτα [)60 ποιι ῥἰλοίία ραίγαπμαδ ἱπάυσπηι, αἱ- 
406 ἴπφεπιΐ ΟΡυ5 6δῖ δι, υἱ ἀϊφηϊίδια δς ροίξη- 
εἰ γαῖα υἱδηνγ: αυἱ ψοΓὺ ἃ αἰφηίίδια ἀεοιγαάϊιαν, 
οἶδ᾽ 01 μ]}]Οβορῃμῖυγ : δἱ φυἱ 11 (γαϊταγ, δἰ πη 
αι! ραιίυγ, ἃς 51 4015 ευπὶ [ὈΓΠΊΟ58 ρυ 612 παθίίδης, 
Ἰεβα ἃγοθδίηγ Π6 ᾿]]19πὶ ἰΔβοῖνίδ υἱηαιαπὶ οοι 5 ἀϑρίοἰαῖ. 

᾿ ΤΆ}15. 6ϑι ροίθηϊΐα. Ιἀδοαυθ τηυ]ο5 ρθπα ἰμπνῆος δὰ 
(Ομ πΊ 6} ἴ4π| ἰπ εγαπάδπι ᾿πὰυχὶς,, δ ἰγᾶπὶ ἱποϊίανῖε:, 
᾿ηρυζ [γθηυπὶ ἱρδὶβ ἃυδίυ "1, οἱ ᾿απυδπι οΥἶϑ δυυ 51 5 
νη] ᾿πϑιδγ δηΐπιυπι οἰγουπηιφυδαιδ ἀρίϊδι., οἱ ἰῃ ργο- 
[υπάση πηδίογὰπι βοδρηδπι ἀεπηογρῖί. Ουἱά ἰρίίυγ ἰη 
ἰΔηῖ0 Ῥαγίοι]0 τηΐγαγὶβ οἱ ἰηνιἀθπάιϊιπι ρυ!85 ᾽ οἱ φυ- 
ΔΗ] ἰλας 651 ἀοπιρηῖία 7 Ουπὶ 118 ἡ ΓῸ 4υπ5 ἀϊοία βιυιηὶ 
ἕσορίια,, φυοὶ ᾿πἰ πλῖς08 δἰ Δοοιιβϑίογεβ, φυοῖ δἀυ]δίογος 
μιαροὶ 56 οὐδίἀθηι68. Ἡδοῖπα ἰφίιυγ, αυιθθο, ἀΐξηδ 
81η1 4αυ θθαῖδ ργϑαϊοοηιγ ἢ Εσαυΐβ ἰος ἀϊχογὶ! ᾽ ΑἹ 
ΦΡιΝ ροριΐυπι, ἰηᾳυΐε5, σα εθγαίυν. Ἐσαυϊὰ ἰος 68ι ἢ 
Νοηυο οΠἾπὶ ρΡΟρυ 5 6δὲ θουβ,, ουἱ νἱι55. γαιϊΐοπος τοά- 
ἀϊτηγυϑ 511. Πα συδηὰο ρορυϊαπὶ ἀϊοὶα, πἰ ἢ 1} αἰϊυὰ 

ὨΙΘΠΊΟΓΑΒ,, 4υ8Π| ΟὈΠ68., δουρυ]οβ, θγονία, ἰαϊοη μα 

δῶχιι. Δ δηΐπὶ ἴῃ ρορυΐο οεἰο τ 5, φυδηΐο βρ!6πάϊ- 
ἀΐϊογοπ γοάϊι, (απο πια]ογίδυ8 ρμαίοῖ ραγίου 5, ουγίς, 

ΠΟ ΓΟ Ρυ5. Νληι υὶ (4118 6581, πες βδίδγθ Π6 6 ΓοβῃίγαΓα 
Ροι681, οὕ ἰδηὶ ὩΘ Γθυπὶ Πα δας ἀοπιίηυηι. Ελ φυϊά 
ἀἴοο ϑίδγα νοὶ γαβρίγαγε 3 Εἰ πιδὶ ἰς βαχοδηις δοηὶς 
ΟΡΕΓΙθιι5 5[1 ργινα υ5., αἰ ΠΠο16 ἴῃ τοσπυπη ἱησγϑάϊίαν. 
ΝΙΠῚ] απὶπὶ ἰα οδοίαγα 5δο᾽οῖ. , οἱ Π}ΪΠ ΟΓΌΠ) οχὶς ἰπ)ὰ- 
ιἰο, 4ιιαΣ {ἰπ|1(105, ΠΟ Γάϊος, δά] δίογαβ οἰ πηυϊδίογας.- 

4υς [εἰϊ. Οὐν ἐγρο Ρ]νν βοΐ ἀϊοοθαηι ΟΠ γίβιιηι ἀ:- 
ΠΟΠίΔΟυ ΠῚ 6856 7 Απηοι αιΐὰ νυϊφὶ δχἰβιϊπιδιϊον δ, 
ολρίλραηιϊ 3 Οὐγ δυιίθη) πη} τος) ἀ6 ἢΠ|ο0 βοπίθῃ- 
ιἰαπὶ ΓΘγοθαηὶ ἢ Νοηης Πιπΐὰ ἢος ΠΏΟΓθῸ ποὴ ἀριϊηθ- 
θαηίυγ 7. ΝῚ}}}] δηΐαι., ἢ}}}}] οογίδ Πιοπιΐπ65 οἷς ἰπίσυος, 

δὶς δῖ} 105 οἴδοὶί, ΄υλπὶ αυοά δὰ πη] τὰ Οχ δι! ΠΊΔ - 

([οπ6η} ἰμίθηι ; πἰ 81] "Δ ργουδῖος δίπηιι δά πηδηιηο5 

γοι αἰ, τι (Διπαι ἀσϑρίοογα. Ουλγθ [ΟΥ 550 ΄υΐ54}}6 
Ορυϑ Βα θδὲ απίιπο., υἱ Β}05 νοι! ἱπιραίι οἱ Υἱ Γος]- 

Βίογα ροϑ811. Νὰπι αυληο ρῬΓΟΒΡΟΙΘ ΓΘ ἃσί!, οπηηΐθα5 
86 8η,ΘρΡΟΙΪ ; ουπ} σοη Γαγῖα δοοϊἀθῖ:, βοίρϑυπηι 5υ[- 

[οὐδγα ουρὶϊ ; οἱ μος ἰρϑὶ δἱ φϑίιθπηδ βἰπι}} οἱ γαρησπ) 
651, συγ ἰο6 Δηΐπ| τηογῦο ΟὈγυ  υΓΡ. 

ὃ. Η:ποοίηδ, 4υα 50, ἰην!ἀΐα ἀΐφηδ 5υηι 7 ΠοπΩ6 ρυ- 
(115 Ποιθα5. ἃ6 ΙΔΟΓΥΠπ)}5 ἢ {᾿7α6 Ἰά οπιηΐ 8 ρ4|3πὴ 

681. Τὰ νϑγὸ ἰάϊΐρϑαπι (465, οὐπὶ οἱ 4] εἷς σα υγαῖυῦ 

ἰυν ας, ἃς 51 405 ᾿ιοπιίπαηι ν᾽ ἀθη5 υἱποίυιη ἃς Δ- 

86}}15 οσβαπι, 40 ᾿ἰπηυ ΠΟ Γίϑαι [ὁγὶ8 γαρίδίυπι), ἰην]- 
ὑἀδγοί ἰρϑίυβ ρ]υσὶα οἱ νυϊπογίθυβ. ΝᾺπὶ χυοί Ποπιίπ 65 

ἵπ γοριυΐο διπηὶ, ἰοΐ ᾿αοῖὶ ᾿ς νἱησυΐα, ἴο! ἀυμηΐπος : 

ᾳυοάηυς φτανίι8 65ι, ἀἰνθύβο ϑυηϊ βησυ 5 56 η! 6 ηι|π, 

οἱ 485 πη6η1) δυσουγγυηὶ ἀδ βογν  βηι }5 5] βίαιυσηὶ 
ΟΠΊ)65, ὨΪ ΠῚ ΘΧαΠ)ηδπί65, δ6ἀ ηυα ᾿ιυΐς νοὶ {ΠῚ υἱβὰ 

Γαογίη! σου Γπηληῖς5. Π1ας ψυΐθυ5 Πυοιίθι5, χυᾶ ἰοηνγ- 
Ρύβίδια σγαυογὰ πο 50πη| 3 ΕἸΘη ) 5. (οἷα πίαιϊπι ἃ 
γοϊυρίαία ἰηἤαδιλιν, αἱ (0116 Γυγϑαπὶ δυθιηογψίίαν, ἰπ 

νἱ 8 ἱβχυ } } 1816 ΒΘ ηρ6Γ, ᾿μ φυΐοῖα παπιχυλπι ρμογ- 

δίδηβ8. Νδπι διιίδαυδπι ἰ ΠΟΠοΟίΟη 5 (Ππολίγιπὴ σοηὶϑὲ, 

οἱ Δηιοητδη) ᾿ὩθΟΓΙοβ8Π) Ογδιϊοποιῃ ἱποὶρ᾽ δὶ, δι χὶι5 εἰ 

{6 ἸΏ 65 651 ; ρο51 δοϊυἱιπὶ νογο {[Ποδίγυηι γο] ΠηΟΤΟΓὸ 
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φησὶν, ὅτι πονηρὸν ἡ βασχανία; ᾿Αγνοεῖ μὲν οὐδεῖς" οὐ 
μὴν τὴν αὐτὴν περὶ πορνείας καὶ μοιχείας ἔχουσι δόξαν, 
καὶ περὶ τοῦ πάθους τούτου. Πότε γοῦν ἑαυτοῦ τις χατ- 
ἔγνω πιχρῶς βασχήνας ; πότε Θεόν ἠξίωσεν ὑπὲρ τού- 
του τοῦ νοσήματος, ὥστε γενέσθαι αὐτῷ Ὥλεων ; Οὐδεὶς 
οὐδέποτε' ἀλλ᾽ εἰ νηστεύδει 1' χαὶ πένητι δῷ μιχρὸν ἀρ- 
Υύριον, χἂν μυριάχις βάσχανος ἧ, οὐδὲν ἡγεῖται πε- 
ποιηχέναι δεινὸν, τῷ πάντων μιαρωτέρῳ χατεχόμενος 
πάθει. Πόθεν γοῦν ὁ Κάϊν τοιοῦτος ἐγένετο; πόθεν ὁ 
Ἡσαῦ: πόθεν οἱ τοῦ Λάδαν παῖδες : πόθεν οἱ τοῦ Ἰα- 
χὼδ υἱοί ; πόθεν οἱ περὶ Κορὲ χαὶ Δαθὰν χαὶ ᾿Αδειρῶών ; 
πόθεν Μαρία ; πόθεν ᾿Ααρών ; πόθεν αὑτὸς ὁ διάδολος : 

δ΄. Μετὰ τούτων χἀχεῖνο ἐννόει, ὅτι οὐ τὸν φθονούμενον 
ἀδιχεῖς, ἀλλὰ χατὰ σαυτοῦ τὸ ξίφος ὠθεῖς. Τί γὰρ τὸν 
“Αὐελ ἠδίκησεν ὁ Κάϊν ; Οὐχ ἐκεῖνον μὲν 13 ταχύτερον χαὶ 
ἄχων εἰς βασιλείαν παρέπεμψεν, ἑαυτὸν δὲ μυρίοις περι- 
ἐπειρε χαχοῖ;. Τί τὸν Ἰαχὼδ ἔδλαψεν ὁ Ἡσαῦ ; οὐχὶ ὁ 

μὲν ἑπλούτει χαὶ μυρίων ἀπέλαυεν 13 ἀγαθῶν, αὐτὸς δὲ 
χαὶ τῆς πατρῴας οἰχίας ἐξέπιπτε, χαὶ ἐν ἀλλοτρίᾳ 
ἐπλανᾶτο μετὰ τὴν ἐπιδουλὴν ἐχείνην ; Τί δὲ οἱ παῖδες 
τούτον τὸν ᾽" Ἰωσὴφ ἐποίησαν χείρω δ, χαὶ ταῦτα μέ- 
χρις αἵματος ἐλθόντες ; [442] οὐχὶ οὗτοι μὲν χαὶ λιμὸν 
ὑπέμειναν χαὶ περὶ τῶν ἐσχάτων ἐχινδύνευσαν, ἐχεῖνος 
δὲ βασιλεὺς γέγονε τῆς Αἰγύπτου ἀπάσης ; “Ὅσῳ γὰρ 
ἂν φθονῇς, τοσούτῳ γίνῃ 5 μειζόνων πρόξενος ἀγαθῶν 
τῷ φθονουμένῳ. θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ταῦτα "7 ἐφορῶν" χαὶ 
ὅταν ἴδῃ τὸν οὐδὲν ἀδιχοῦντα ἀδιχούμενον, αὐτὸν μὲν 
ἐπαίρει μᾶλλον καὶ ποιεῖ λαμπρὸν ταύτῃ, σὲ δὲ χολάζει. 
Εἰ γὰρ τοὺς ἐφηδομένους τοῖς ἐχθροῖς οὐχ ἀφίησιν ἀτι- 
μωρητὶ παρελθεῖν, Μὴ ἐπίχαιρε γὰρ, φησὶν, ἐπὶ πτώ- 
ματι ἐχθρῶν σου, μή ποτα ἴδῃ ὁ Θεὸς, καὶ οὐ μὴ 
ἀρέσῃ αὑτῷ" πολλῷ μᾶλλον τοὺς βασχαίνοντας τοῖς 
οὐδὲν ἠδιχηχόσιν. Ἐχχόψωμεν τοίνυν τὸ πολυχέφαλον 
θηρίον. Καὶ γὰρ πολλὰ τὰ εἴδη τῆς βασχανίας. Εἰ γὰρ ὁ 
«κὸν φιλοῦντα ἀγαπῶν οὐδὲν πλέον ἔχει τοῦ ἐελώνου, ὃ 
τὸν οὐδὲν ἀδιχοῦντα μισῶν ποῦ στήσεται ; πῶς δὲ ἐχ- 
φεύξεται τὴν γέενναν, τῶν ἐθνιχῶν χείρων γινόμενος : 
Διὸ χαὶ σφόδρα ὀδυνῶμαι, ὅτι οἱ τοὺς ἀγγέλους, μᾶλλον 

ὃΣ 15 τῶν ἀγγέλων τὸν Δεσπότην μιμεῖσθαι χελενόμενοι, 
κὸν διάδολον ζηλοῦμεν. Καὶ γὰρ πολλὴ καὶ ἐν τῇ Ἐχχλη- 
σίᾳ ἡ βασχανία " μᾶλλον δὲ "3" ἐν ἡμῖν ἢ ἐν τοῖς ἀρχομέ- 
νοις. Διὸ χαὶ ἡμῖν αὐτοῖς διαλεχτέον. Τίνος γὰρ ἕνεχεν, 
εἰπέ μοι, βασχαίνεις τῷ πλησίον; Ὅτι τιμῆς ἀπολαύοντα 
βλέπεις καὶ χρηστῶν ῥημάτων ; Εἶτα οὐχ ἐννοεῖς πόσον 
φέρουσι καχὸν αἱ τιμαὶ τοῖς μὴ προσέχουσιν ; εἰς χενο- 
δοξίαν αἴρουσαι, εἰς τῦφον, εἰς ἀπόνοιαν, εἰς ὑπερ- 

οψίαν, ῥᾳθυμοτέρους ποιοῦσαι " χαὶ μετὰ τούτων τῶν 
χαχῶν χαὶ μαραίνονται ῥᾳδίως. Τὸ γὰρ δὴ χαλεπώτατον 
τοῦτο, ὅτι τὰ μὲν ἐξ αὐτοῦ "5 χαχὰ ἀθάνατα μένει" ἡ 
δὲ ἡδονὴ ὁμοῦ τε ἐφάνη καὶ ἀπέπτη. Διὰ ταῦτα οὖν 
βασκαίνεις ; εἰπέ μοι. ᾿Αλλ' ἐξουσίαν ἔχει παρὰ τῷ 
χρατοῦντι πολλὴν, χαὶ ἄγει χαὶ φέρει πάντα ὅποι θέλει, 
χαὶ τοὺς προσχρούοντας λυπεῖ, χαὶ τοὺς χολαχεύοντας 
εὐεργετεῖ, καὶ πολλὴν ἔχει δύναμιν. Βιωτιχῶν " ταῦτα 
τὰ ῥήματα, καὶ τῶν τῇ γῇ προσηλωμένων ἀνθρώπων 
ἐστί. Τὸν γὰρ πνευματιχὸν οὐδὲν λυπῆσαι δυνήσεται. 
Τί γὰρ αὐτῷ 35 ἐργάσεται δεινόν ; ἀποχειροτονήσει 
τῆς ἀξίας ; Καὶ τί τοῦτο; “Ἂν μὲν γὰρ διχαίως, καὶ 
ὠφελεῖται " οὐδὲν γὰρ οὕτω παροξύνει Θεὸν, ὡς τὸ παρ᾽ 
ἀξίαν ἱερᾶσθαι" ἂν δὲ ἀδίχως, τὸ ἔγχλημα πάλιν ἐπὶ 
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ἐχεΐῖνον, οὐχ ἐπὶ τοῦτον χωρεῖ ὁ γὰρ ἀδίχως τι παθὼν, 

χαὶ γενναίως ἐνεγχὼν, πλείονα ταύτῃ χτᾶται πρὸς τὸν 

Θεὸν τὴν παῤῥησίαν. Μὴ τοίνυν τοῦτο σχοπῶμεν, ὅπως 
ὦμεν ἐν δυναστείαις, χαὶ ἐν τιμαῖς, καὶ ἐν ἐξουσίαις, 
ἀλλ᾽ ὅπως ὦμεν ἐν ἀρετῇ καὶ φιλοσοφίᾳ. Ὡς αἴ γε ἐξ- 
ουσίαι πολλὰ τῶν τῷ Θεῷ μὴ δοχούντων ποιεῖν πείθουσι, 
καὶ σφόδρα νεανιχὴς δεῖ ψυχῆς, ὥστε τῇ ἐξουσίᾳ εἰς 
δέον χρήσασθαι. Ὁ μὲν γὰρ ἀπεστερημένος αὐτῆς, χαὶ 
ἑχὼν χαὶ ἄχων φιλοσοφεῖ" ὁ δὲ ἀπολαύων αὑτῆς, τοιοῦ- 
τόν τι πάσχει, οἷον ἂν εἴ τις χόρῃ συνοιχῶν εὐειδεῖ χαὶ 

χαλῇ, νόμους δέξαιτο [242] μηδέποτε εἰς αὐτὴν ἰδεῖν 
ἀχολάστως. Τοιοῦτον γὰρ ἡ ἐξουσία. Διὸ πολλοὺς χαὶ 
ἄχοντας εἰς τὸ ὑδρίζειν ἐνέδαλε, χαὶ θυμὸν ἤγειρε, χαὶ 
χαλινὸν γλώττης ἀφεῖλε, χαὶ θύραν ἀνέσπασε στόματος, 
ὥσπερ ὑπὸ πνεύματος τὴν ψυχὴν ἀναῤῥιπίζουσα, καὶ εἰς 
τὸν ἔσχατον τῶν χαχῶν βυθὸν χαταποντίζουσα τὸ σχά- 
φος. Τὸν οὖν "5 ἐν τοσούτῳ χινδύνῳ θαυμάζεις, καὶ ζη- 
λωτὸν εἶναι φῇς; χαὶ πόσης ταῦτα ἀνοίας ; Ἑννόησον 
γοῦν μετὰ τῶν εἰρημένων, πόσους ἐχθροὺς καὶ χατηγό- 
ρους, πόσους δὲ χόλαχας οὗτος ἔχει πολιορχοῦντας αὖ“ 

τόν. Ταῦτ᾽ οὖν, εἰπέ μοι, μαχαρισμῶν ἄξια; Καὶ τίς ἂν 
τοῦτο εἶποι ; ̓Αλλὰ παρὰ τῷ λαῷ, φησὶν, εὐδοχιμεῖ. Καὶ 
τί τοῦτο; Οὐ γὰρ δὴ ὁ λαός ἐστιν ὁ Θεὸς, ᾧ μέλλει τὰς 
εὐθύνας ὑπέχειν. Ὥστε ὅταν λαὸν εἴπῃς, οὐδὲν ἄλλο λέγεις, 
ἣ προδόλους ἑτέρους, χαὶ σχοπέλους, χαὶ ὑφάλους, καὶ 

σπιλάδας. Τὸ γὰρ εὐδοχιμεῖν ἐν δήμῳ, ὅσῳ λαμπρότερον 
ποιεῖ, τοσούτῳ μείζους ἔχει τοὺς χινδύνους, τὰς φρον- 

τίδας, τὰς ἀθυμίας. ᾿Αναπνεῦσαι γὰρ ὁ τοιοῦτος ἣ 

στῆναι οὐ δύναται ὅλως, οὕτω πιχρὸν ἔχων δεσπότην. 
Καὶ τί λέγω στῆναι χαὶ ᾽ ἀναπνεῦσαι; Κἂν μυρία χατ’ο 
ορθώματα ἔχῃ ὁ τοιοῦτος, δυσχόλως εἰς βασιλείαν εἰσ- 

ρχεται. Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐκτραχηλιάζειν 356 εἴωθεν, 
ὡς ἡ παρὰ τῶν πολλῶν δόξα, δειλοὺς, ἀγεννεῖς, χόλαχας, 

ὑποχριτὰς ποιοῦσα. Τίνος γοῦν ἕνεχεν οἱ Φαρισαῖοι τὸν 
Χριστὸν ἔλεγον δαιμονᾷν ; οὐχ ἐπειδὴ τῆς παρὰ τῶν 
πολλῶν ἐπεθύμουν δόξης ; Πόθεν ὃὲ οἱ πολλοὶ τὴν ὀρθὴν 
περὶ αὐτοῦ ἔφερον ψῆφον ; Οὐχ ἐπειδὴ τούτῳ οὐ χατεί- 
χοντο τῷ νοσήματι ; Οὐδὲν γὰρ, οὐδὲν οὕτω ποιεῖ πα- 
ρανόμους χαὶ ἀνοήτους, ὡς τὸ πρὸς τὴν τῶν πολλῶν 
χεχηνέναι δόξαν - οὐδὲν εὐδοχίμους χαὶ ἀδαμαντίνους, 
ὡς τὸ ταύτης ὑπερορᾷν. Διὸ καὶ σφόδρα νεανιχῆς δεῖ 
ψυχῆς τῷ μέλλοντι πρὸς τοσαύτην ἀντέχειν ῥύμην χαὶ 
βίαν πνεύματος. Καὶ γὰρ ὅταν εὐημερῇ, πάντων ἑαυτὸν 
προτίθησι " χαὶ ὅταν τἀναντία ὑπομείνῃ, κατορύξαι ἑαυ- 
τὸν βούλεται" χαὶ τοῦτο αὐτῷ χαὶ γέεννα χαὶ βασιλεία, 
ὅταν ὑποδρύχιος ὑπὸ τοῦ πάθους γένηται τούτου. 

ε΄. Ταῦτα οὖν φθόνων ἄξια, εἰπέ μοι 3"; ἀλλ᾽ οὐχὶ 
θρήνων χαὶ δαχρύων ; Παντί που δῆλον. Σὺ δὲ ταὐτὸν 
ποιεῖς φθονῶν τῷ οὕτως εὐδοχιμοῦντι, ὥσπερ ἂν εἴ τις 
δεδεμένον ἰδὼν χαὶ μεμαστιγωμένον καὶ ὑπὸ μυρίων 
ἑλχόμενον θηρίων, ἐδάσχαινεν αὐτῷ τῶν τραυμάτων χαὶ 
μαστίγων. Καὶ γὰρ ὅσους ἂν ἀνθρώπους ὁ δῆμος ἔχῃ, 
τοσούτους χαὶ οὗτος δεσμοὺς, τοσούτους δεσπότας " χαὶ 

τὸ δὴ χαλεπώτερον, ὅτι χαὶ διάφορον τούτων ἕἔχαστος 
γνώμην ἔχει, καὶ τὰ ἐπιόντα περὶ τοῦ δουλεύοντος αὖ- 
«οἷς ψηφίζονται πάντες, οὐδὲν βασανίζοντες, ἀλλ᾽ ἅπερ 

ἂν τῷ δεῖνι δόξη χαὶ τῷ δεῖνι, ταῦτα χαὶ αὐτοὶ χυροῦν- 
τες. Ποίων οὖν ταῦτα χυμάτων, ποίου χλύδωνος οὐ χα- 
λεπώτερα ; Καὶ γὰρ χαὶ ςυσᾶται ἀθρόον ὑπὸ τῆς ἡδονῆς 
ὃ τοιοῦτος, χαὶ βαπτίζεται πάλιν εὐχόλως, ἐν ἀνωμαλίᾳ 

"1 νηστεύει Βά!}. οἱ 3ἷὶς ργ. Ε. 6 βοἰ«βοίβπιο ἀἰχὶ ἴῃ δάποι. δὰ Ρ. 10 Ε. "5 Οὐχ ἐχεῖνον μέν] 516 Ε΄, (16. ΑΥτι. 
οἱ Εἴογ. ρὑ. 245. Ἐχεῖνον μέν. 
δν τούτου; οὐ τὸν Α. Εἰ. συμίτα ΓΙΟΓ. οἱ ογ85. 
(νυ. 
τιοοσώπων ἴδ, 44. πραγμάτων ((. Νου!τῖν ἀσηοβοιη! Πόγρρ. δοχ ἀνθρώπων οἵη. Α. 

3. χαί] ἢ (.}}. ΒΕ. υ,. 13 Τί οὗ" Μοτγ. οι. ἐπτ ἰφίιμν ὃς. 

Ο. Ὁ. Ἐχεῖνον μὲν γάρ. Ε. 
"6 χείρονα (ὐ. χεῖρον ΕΊονΣ. 

18. δέ] δὰ. χαί Εἀὰ. "5 χαὶ μᾶλλον δέ Ε. “5 αὐτοῦ] 5:1. Μογ. εἰ εοὐ. αὐτῶν ὅ8Αν. Βεη. 3' βιωτιχῶν] διά. 

"5 8ὲὶς Ε. Εἰ, ΕἸοτγ. οείον! ἀπήλανεν. ἀπέλαυσεν ἰ" ἃ, 
16 γένῃ Εὐἀὰἀ. "5 ταῦτα! κάντα ΕἸοΥ. 

3. αὐτόν Α. Ε΄. οἱ σ0τΙ. 06. 
3 ἐχερχχηλίζειν Ε΄ 35. εἰπέ μοι] εἴποιμι Α. (.. ". 



, 

ἀ {Ὁ 

μὲν 3 ἀεὶ, ἐν ἡσυχίᾳ δὲ οὐδέποτε ὥν. Πρὸ μὲν γὰρ τοῦ 
θεάτρου χαὶ τῶν ἐν τῷ λέγειν ἀγώνων, ἐν ἀγωνίᾳ [444] 
καὶ τρόμῳ κατέχεται " μετὰ δὲ τὸ θέατρον, ἣ ἀποτέθνη- 
χεν ἀπὸ τῆς ἀθυμίας, ἣ χαίρει πάλιν ἀμέτρως " ὅπερ 
λύπης ἐστὶ χαλεπώτερον. Ὅτι γὰρ ἡδονὴ λύπης οὐχ 
ἔλαττόν ἐστι χαχὸν, δῆλον ἀφ᾽ ὧν τὴν Ψυχὴν διατίθησι" 
χαὶ γὰρ χαὶ χούφην ποιεῖ χαὶ μετέωρον χαὶ ἀνεπτερω- 
μένην. Καὶ τοῦτο χαὶ ἀπὸ τῶν προτέρων ἀνδρῶν ἔστιν 
ἰδεῖν. Πότε γοῦν ᾽5 χαλὸς ἣν ὁ Δαυῖδ; ὅτε ἔχαιρεν, ἣ ὅτε 

ἐν στενοχωρίᾳ ἦν ; Πότε τῶν Ἰουδαίων ὁ δῆμος : ὅτε 
ἔστενον χαὶ τὸν Θεὸν ἐχάλουν, ἢ ὅτε ἔχαιρον ἐπὶ τῆς 
ἐρήμου, χαὶ τὸν μόσχον προσεχύνουν ; Διὸ χαὶ ὁ Σολο- 
μὼν, ὁ μάλιστα πάντων εἰδὼ; τί ποτέ ἔστιν ἡδονὴ, φη- 

17 μέν] δι. ὧν ἃ. Ὁ, ἢ). μὲν δέ Ε΄. 15 γοῦν] οὖν αὐ. χαλός] καλῶς Ὁ, 3" Διό οπι. Ε΄. 
4 δὴς, Ε΄. ουησεῦὶθ αὐ. σα! εγὶ ουπὶ ΑΓ). δεσμοῦ. ΟΟτΡ. ὁ οὐ. Μοιῖο 

5. ΖΟΑΝΝΙΘ. ΟἸΠΆΎΘΟΘΤΟΜΙ. ΑΒΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. δι 

σίν " ᾿Αγαθὸν πορευθῆγαι εἰς οἶχον πένθους, ἣ εἰς 
οἷκον» γέιϊλωτος. Διὸ "" χαὶ ὁ Χριστὸς τοὺς μὲν μαχαρ'- 
ζει λέγων, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες " τοὺς ὃὲ ταλανίξε!ν 

Οὐαὶ γὰρ ὑμῖν, οἱ γειῶντες ὃ5, ὅτι κιαύσετε. Καὶ 
μάλα εἰκότως. Ἕν μὲν γὰρ τρυφῇ χαυνοτέρα ἐστὶν ἢ 
ψυχὴ χαὶ μαλαχωτέρα " ἐν δὲ πένθει συνέσταλτα! χαὶ 
σωφρονεῖ, χαὶ τοῦ τῶν παθῶν ἑσμοῦ 3" παντὸς ἀπέλλα- 
κται, χαὶ ὑψηλοτέρα γίνεται καὶ ἰσχυροτέρα, Ταῦτ᾽ οὗ» 
ἅπαντα εἰδότες, φεύγωμεν τὴν παρὰ τῶν πολλῶν δόξαν 
καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς ἡδονὴν, ἵνα τῆς ὄντως δόξης χαὶ μενούστς 
ἀεὶ τύχωμεν " ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάρ::: 

χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ, 
δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. υἷνν. 

9 γελῶντες) λἀᾷ. νῦν Εὶ 
[. [ρίτατ ὁ τῶν παθῶν ἐσμός τ. Χὶ, ῥ. 59.. 

ὭΔΜΠΛΔΙΑ ΜΑ'. 

ὼς δὲ ὁ ἸΙησοῖς τὰς ἐνθυμήσεις αὑτῶν, εἶπεν 
5 Πᾶνα βασιε.ιεία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυ- 

τῆς δ΄. ἐρημωθήσεται" καὶ πᾶσα πόλις ἣ οἰκχία 
μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς, οὗ σταθήσεται. Καὶ εἰ ὁ 
Σαταγᾶς τὸν Σαταγᾶν ἐχθάλμει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμε- 
ρίσθη᾽" πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 

α΄. Καὶ ἤδη τοῦτο χατηγόρησαν, ὅτι ἐν τῷ Βεελξεδοὺλ 
ἐχθάλλειτὰ δαιμόνια. ᾿Αλλὰ τότε μὲν οὐχ ἐπετίμησε, διδοὺς 
αὑτοῖς ἀπό τε τῶν πλειόνων σημεέων γνῶναι αὑτοῦ τὴν 
δύναμιν, ἀπό τε τῆς διδασχαλίας μαθεῖν αὐτοῦ τὴν με- 
ναλωσύνην. Ἐπειδὴ δὲ ἐπέμενον τὰ αὑτὰ λέγοντες, χαὶ 
ἐπιτιμᾷ" λοιπόν" πρώτῳ μὲν τούτῳ τὴν θεότητα ἐν- 
δειχνύμενος τὴν αὑτοῦ, τῷ τὰ ἀπόῤῥητα αὑτῶν εἰς μέ- 
δον ἐξάγειν δευτέρῳ δὲ, αὑτῷ τῷ μετ᾽ εὐχολίας τοὺς 
δαίμονας ἐχδάλλειν. Καίτοι χαὶ ἡ χατηγορία σφόδρα 
ἀναίσχυντος ἦν. Ὅπερ γὰρ ἔφην, ὁ φθόνος οὗ ζητεῖ τί 
εἴπη, ἀλλ᾽ ἵνα εἴπῃ μόνον. ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐδὲ οὕτω χατ- 
εφοόνησεν αὐτῶν ὁ Χριστὸς, ἀλλ᾽ ἀπολογεῖται μετὰ τῆς 
αὐτῷ προσηχούσης ἐπιεικείας, παιδεύων ἡμᾶς πράους 
εἶναι τοῖς ἐχθροῖς ᾿ χἂν τοιαῦτα λέγωσιν, [415] ἃ μήτε 
ἑαυϊοῖς "5 σύνισμεν ἡμεῖς, μῆτε τὸν τυχόντα ἔχει λόγον, 
μὴ θορυδεῖσθαι, μηδὲ ταράττεσθαι, ἀλλὰ μετὰ μαχρο- 
θυμίας ἀπάσης παρέχειν αὑτοῖς εὐθύνας. Ὃ δὴ μάλιστα 
χαὶ τότε ἐποίει, δεῖγμα μέγιστον παρεχόμενος τοῦ ψευδῇ 
εἶναι τὰ παρ᾽ αὑτῶν εἰρημένα. Οὐδὲ γὰρ δαιμονῶντος 
ἦν τοσαύτην ἐπιδείχνυσθαι ἐπιείχειαν " οὐ δαιμονῶντος 
τὸ τὰ ἀπόῤῥητα εἰδέναι. Καὶ γὰρ καὶ διὰ τὸ σφόδρα 
ἀναίσχυντον εἶναι τὴν τοιαύτην ὑπόνοιαν 3", χαὶ διὰ τὸν 
παρὰ τῶν πολλῶν φόδον, οὐδὲ ἐτόλμων δημοσιεύειν τὰ 
ἐγχλήματα ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐν διανοίᾳ ἔστρεφον. Αὐτὸς δὲ 
δεικνὺς αὑτοῖς, ὅτι χἀχεῖνα οἷδς, τὴν μὲν χατηγορίαν οὐ 
τίθησιν, οὐδὲ ἐχπομπεύει αὐτῶν τὴν πονηρίαν " τὴν δὲ 
λύσιν ἐπάγει, τῷ συνειδότι τῶν εἰρηχότων καταλιμπάνων 
τὸν ἔλεγχον. Ἕν γὰρ αὐτῷ περισπούδαστον ἦν μόνον, 
ὠφελῆσαι τοὺς ἁμαρτάνοντας, οὐχ ἐχπομπεῦσαι. Καί- 
τοῖγε, εἴγε δ᾽ ἐδούλετο μαχρὸν ἀποτεῖναι λόγον, χαὶ χα- 
ταγελάστους ποιῆσαι, χαὶ μετὰ τούτων χαὶ δίχην αὐτοὺς 
ἀπαιτῆσαι τὴν ἐσχάτην, οὐδὲν τὸ χωλύον ἦν" ἀλλ᾽ ὅμως 
ταῦτα πάντα παρεὶς, εἰς ἕν ἔδλεπε μόνον, τὸ μὴ φιλονει- 

χοτέρους ἐργάσασθαι, ἀλλ᾽ ἐπιειχεστέρους, χαὶ ταύτῃ 
πρὸς διόρθωσιν ἐπιτηδειοτέρους ποιῆσαι. Πῶς οὖν αὐτοῖς 
ἀπολογεῖται; Οὐδὲν ἀπὸ τῶν Γραφῶν φησιν, (οὐδὲ γὰρ 
προσεῖχον, ἀλλὰ χαὶ παρερμηνεύειν ἔμελλον") ἀλλ᾽ ἀπὸ 

τῶν χοινῇ συμθαινόντων "ν. Πᾶσα γὰρ βασιλεία, φησὶν, 

δ: ἑαυτήν Ε. ἑαυτήν Ὦΐς οἱ ρ, 

ἀλη ἃΡ. ὅν. ὅ5 μηδέ Ε, 
βαίυπι {ἰγιδηΐὶ Ερ. μι. οἱ ὙοΓθ5. 
Ατπι. 5008 Εἰ, εἴπῃς βαθεῖ, Υἱά, ἡάπνοῖ. 5! δέ! 
"5. τῶν αὐτῶν] τὸν αὐτόν Ε. 53 ἐποίησε (΄. Εὶ, 
οὐ. Εἰ, ἐαἴεγί οὐην Μογ, ἐχείνην αὐτοῖς, 

. Ῥ' ὅ Μοβηη. Μὸχ χαί δηί6 πᾶσα ἄδϑεὶ ἴῃ αά. δ᾽ πρῴτῳ] πρῶτον ἢ. Ε', χαὶ πρῶτον Α. Μυχ ἐξαγαγεῖν Εαὰ. 
"7 ἐπίνοιαν Κ᾽, δτεοσίιαιἷο (6. 89 ἤν, ε, 

δ αἰτιᾶτα!! δά. τις ΕαῚ]. 
ἃ. χαί (. Υογρα εἰ δὲ χατ᾽ 
ηυξῃ 

ἔφρ᾽ ἑαυτὴν μερισθεῖσα, οὐ σταθήσεται" χαὶ πόιις- 
καὶ οἰκία ἂν σχισθῇ, ταχέως διαιζιύετιωμι. Οὐ γὰρ οὗ- 
τως οἱ ἔξωθεν πόλεμοι ὡς οἱ ἐμφύλιοι διαφθείρουσι, 
Τοῦτο γὰρ χαὶ ἐν σώμασι γίνεται" τοῦτο χαὶ ἐν ἅπασι 
πράγμασιν " ἀλλὰ τέως ἀπὸ τῶν γνωριμωτέρων τὰ ὑπο- 
δείγματα ἄγει. Καίτοι τί βασιλείας ἐπὶ τῆς γῆς δυνατώ-. 
τερον; Οὐδέν " ἀλλ᾽ ὅμω;: ἀπόλλυται: στασιάζουσα. Ἐὶ δ᾽ 

, ἔχεξ τὸν ὄγχον αἰτιᾶται" τῶν πραγμάτων, ὡς ἑαυτῷ- 
συῤῥηγνύμενον, τί ἂν εἴποις περὶ πόλεως ; τί δὲ περὶ 
οἰκίας; Κἂν γὰρ μιχρόν τι, χἂν μέγα ἧ, πρὲς ἑαυτὸ 
στασιάζον ἀπόλλυται. Εἰ τοίνυν ἐγὼ δαίμονα ἔχων, δι' 
ἐχείνον ἐχθάλλω τοὺς δαίμονας, στάσις καὶ μάχη μετο-.- 
ξὺ δαιμόνων ἐστὶ, χαὶ χατ᾽ ἀλλήλων ἵστανται. Ἐξ δὲ"- 
χατ᾽ ἀλλήλων ἴστανται, ἀπόλωλεν αὐτῶν ἡ ἰσχὺς χαὶ 
διέφθαρται. Εἰ γὰρ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκδά, 
ει, (καὶ οὐχ εἶπε, Τοὺς δαίμονας, δεικνὺς πολλὴν αὐ- 
τοῖς πρὸς ἀλλήλους συμφωνίαν οὖσαν“) ἐς" ἑαυτὸν. 
οὖν ἐμερίσθη, φησίν. Εἰ δὲ ἐμερίσθη, ἀσθενέστερος 
γέγονε, χαὶ ἀπόλωλεν" εἰ δὲ ἀπόλωλε, πῶς δύναται. 
ἕτερον ἐχθάλλειν ; Εἶδες πόσος τῆς χατηγορίας ὃ γέλως. 
πόπῃ ἡ ἄνοια ; πόση ἡ μάχη ; Οὐδὲ. γὰρ ἔστι τῶν αὐ- 
τῶν ὁ" λέγειν μὲν, ὅτι ἔστηχε, καὶ ὅτι ἐχδάλλει τοὺς 
δαίμονας " λέγειν δὲ, ὅτι δ'ὰ τοῦτο ἕστηχε, δι’ ὅ εἰχὸς ζ». 
αὐτὸν χαταλελύσθαι. Καὶ πρώτη μὲν αὕτη ἡ λύσις - δευ- 
τέρα δὲ μετ᾽ ἐχείνην. ἡ περὶ τῶν μαθητῶν. Οὐδὲ γὰρ 
ἑνὶ μόνον ἀεὶ τρόπῳ, ἀλλὰ χαὶ δευτέρῳ χαὶ τρίτῳ χατα- 
λύει τὰς ἀντιθέσεις [446] αὐτῶν, ἐχ περιουσίας ἐπιστο- 
μίσαι βουλόμενος αὐτῶν τὴν ἀναισχυντίαν. Ὅπερ χαὶ 
ἐπὶ τοῦ σαδόάτου πεποίηχε "5, τὸν Δαυῖδ φέρων εἰς μέ- 
σὴν, τοὺς ἱερέας, τὴν μαρτυρίαν τὴν λέγουσαν, Ἕ δον 
θέλω, καὶ οὐ θυσίαν. τὴν αἰτίαν τοῦ σαδβάτου δι" ἣν 
γέγονε " Διὰ γὰρ τὸν ἄνθρωπον, φησὶ, τὸ σάδδατον. 
Τοῦτο δὴ καὶ ἐνταῦθα ποιεῖ, Μετὰ γὰρ τὴν προτέραν 
ἐπὶ δευτέραν ἔρχεται λύσιν τῆς προτέρας σαφεστέραν. 
Εἰ γὰρ ἐγὼ, φησὶν, ἐν Βεε.λζεδοὺ.1 ἐχθά.λλω τὰ δαιμόέ- 
για, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκδάλιλουσιν ; 

β΄. Ὅρα κἀνταῦθα τὴν ἐπιείχειαν. Οὐ γὰρ εἶπεν, Οἱ 
μαθηταί μου, οὐδὲ, Οἱ ἀπόστολοι ἀλλ᾽, Οἱ υἱοὶ ὑμῶν, 
ἵν᾽ εἰ μὲν βουληθεῖεν ἐπανελθεῖν πρὸς τὴν αὐτὴν ἐχεί- 
νοις "" εὐγένειαν, πολλὴν ἐντεῦθεν λάῤδωσι τὴν ἀφορμὴν 
εἰ δὲ ἀγνωμονοῖεν χαὶ τοῖς αὐτοῖς ἐπιμένοιεν, μτ,δὲ ἀναί- 
ὄχυντον λοιπὸν πρόφασιν ἔχωσιν εἰπεῖν. Ὃ δὲ λέγει 
τοιοῦτόν ἐστιν" Οἱ ἀπόστολοι ἐν τίνι ἐχθάλλουσει: Καὶ 
γὰρ ἧσαν ἐχδάλλοντες ἤδη, διὰ τὸ λαδεῖν ἐξουσίαν παρ᾿ 

5 50 Ἐρ. Ευιῇ. ἐπετέμα Α. Ἐ. 
δὲ αὑτοῖς Α. οἱ ργ. Ε. αὐτοί οοτΥ. Ε΄. οἱ φοΐίδχ ηαὶ- 

δ συμφερόντων Ω. οἱ οοὰά. ὅ5κν. Υυ!- 
ΟΧ ἢΓῸ τνυΐγαϊο εἴποι, εἴποις ἀφ ΐ ὁ εοὐά. οἱ 

λλήλων ἴστανται ἐσβιιηὶ ἰὰ Α. Ε. 
ν ἐχείνοις] 5815 Ερ- 66. Ιάφιιο ρα! ἀόγαηι ιν, Βδι. αὐτὴν 
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ἀε(Ἰοἶϊ, ναὶ δίμηιδ πιοῆβιγα ἰ:δἴλιυν: φιρὰ ἶρ50 ἀθίογα 
ἰἰοἰογί5 651. Οὐυοά δυίδιη νοϊαρί95 ὩΟῊ 511 πιῖηυ}5 Π|8 - 

πηι, συδῆν ἀ010Ρ, ᾿ηΔηϊ[ἐπίυπΊ ὁδὶ ὁχ τηοὰὸ 4110 8ηΐ- 

"πὶ ποϑίγαμι [Ποῖ Ἰονοπλ οηΐπὶ {ΠΠπὶ ΓΘ (}|, 51.}0}}- 

ΠΙΘΙΗ οἱ ηυδοὶ αἱ5 ἰπϑισυσίπι. ΕἸ ΠῸΟ ἃ ργϑοῖθ ΥἹ ΓΙ 

ΘΘΡΏΘΓΟ 65[. θυδηάομδηι ἰσίατ ρΓυθὺ5 ογαϊὶ θαν] 7 Δη 

οὐπὶ ξαυσοῦαϊ!, ὅπη Οἷπὶ ἰπῃ δηξιϑια νογϑαθδίουν 

Θυλη00 ϑυύαίϊουβ ρορυϊυϑ 3 Δη οὐπὶ ροπηοῦληιϊ οἱ Ποιπὶ 

ἱηγοολ) δηΐ, 8η οἰπὶ ἀ θληῖυῦ ἴῃ ἀσβοσῖο, οἱ νἰᾺ}}|Πὶ 

δάἀογθδηι ἢ Ουλργορίοῦ ϑαϊοπιοπ, απ πάχη μηδ ΟἿΏ - 

πἰυι βοἰθῦδι αυϊά 6586ὶ νο]ρί45, ἀἰοί!, Ἡ οἰϊιι5 651 ἱγ6 

ἵῃ ἀοηϊμηι ἰποί8, φάη ἴῃ ἀοημιπι γἷδιι5 (Εοείο. Ἶ. ὅ). 

Ει Ομνίβίυβ [195 αι ϊάδπιὶ Ἰγοδίοβ ργωσίοαι, ἀἰσοηθ, 

στο πποροἕψΨσπστ, ΠΡ τος οι προΨψΨἔΨἜΕΨΚΨἜΨΕΨΕΨΝσσΠοΨΕέΨφἔἐοὡ͵σ “ οὁΕήγΠ- τέο ΤΣ ΣΤ ΤΊ 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΕΌΜ ΠΟΜ]Ὶ,.. ΧΕ. α]. ΧΙΠΠ. 446 

Βεαϊὶ φιὶ ξισοηι (Μαμι. ὃ. δ), Βο5. νΈΓῸ πηΐβαγοβ ἐἰοὶι : 
Ἑᾳ υοδὲδ, φιὶ τἱἀεί5, αὐἰα ἢεθὶιϊ5 ({μιε. 6. 95). Εἰ 

}υγα ᾳιϊάθηι πηαγῖῖο : π8η ἰῃ νυ]ρίλια ΠΟΙ ΠΟΥ οἱ 50- 

᾿ΠΠ0Γ 651 δηΐηια, ἰῇ Ἰμσι σοπ γα τ, οἱ βδρὶ!, οἱ ἃ 

σου σοΓΘ ὁ Π)ΟΥθΟΓυπὶ δηϊπιὶ ΠΠ θΟγ "Γ, ΘΌΠΪΠΪΟΓ ἰ6 πὶ 

οἱ [ὈΤΕΟΓ οδ5ῖ. ΠΟ οπιΐὰ οὐπὶ δ8οἰαῃλυβ, [υρίδπιυδ 

1Πλπὸ πηϑ!τογιῖπι οχ δι ϊπηδιοη δι θ᾽ βαια νοϊρίδίοιη, 

υἱ γΟΓΔΠῚ Οἱ ΠΙΔΠΟΙ ΘΠ ΒΟΠΊΡΟΓ δ᾽ ΓΙ ΠῚ ΘΟΠΒ56Ηι2- 

ΤΏ : 4υλπὴ υἱ] Δ η} ΟΠΊΠ65 5012 010, στγαῖία οἱ θθηϊ- 

διίίαις Ὠοπιΐη! ἠθϑιγὶ δόϑιι Ομ γίδιὶ, ουἱ φ]οῦία οἱ ἐϊ)- 
Ράτίαπι, ἴῃ διδου δ βου ογυη). ΑΠΊΘΗ. 

4 ΘαΥ]}. οἱ Μογθ]. Βαβϑηϊ, υἱπομίο, ῃγο, σοπφΟΥῖΟ. 

ΒΟΜΙΠΙΑ ΧΙ]. ἃ]. ΧΙ. 

ὅλρ. 13. ν. 9ὺ. ϑείδιβ απίθηι «655 σοσὶαίϊοπθα ΘΟΥΙη, 
αἰχὶ! εἷς : Ονμὶδ γοσηπιῖη σοπίγα 86 αἰυΐδμηι, ἀφδοίαδϑῖ- 

(ὩΥ : ΟΝ εἰυϊα5 οἱ ἀοη)1ι8 σοη Τα 86 αἰυΐδα, π0)1 δίαὐϊ!. 

20. ΕἸ δἰ δαίαπαδ δαίαπαηι 6] εἶ, αὐαὐότειιδ 86 αἰυϊδιιδ 

ἐεί. ()μοηϊοαο ΕΥ̓60 δία γεσπμμι 6} 3 
1, Οἰινίδίιι5 μὸγ ἀτοαποτιι ποίϊἰαπι, οἰ ἑαίηπ δμαηι 

ἀεείαγαί. ---- ὅλην ἀοουδανογηηῖ ΠΠπυπ|, αιιοί ἰη Β66]26- 

θυ} 1 αὐϊσαγοι ἀιῃοπία. 56. της ΠΟΠ ἱπογοραν 605 ; 
ὙΕΓΙΠῚ ΟΧ 5121}}5 Ἀἱἢ}Π}}5 ΓΔ ου Πλ 6 πὶ ἀο(}}1 οἷ8 5ι155 00- 
αιιοϑοοηάι ροίοϑι4ι}5, Θχη!ὰ ἀοοίγίηα πηαφηϊ υἀΐηοηι 

διλπ) οὐοουϊί. Ουΐα νοΓοὸ σδάοιῃ ἀΐςονα ραγϑανογαυδηΐῖ, 

{Π| 05 ἀδη ἱπογοραῖ : ΠΟ6 ὈΓΐπη0 ἀγξυπιοηίο ἀεἰία- 

ἰδιη ουδ Οϑίδμἰθι)5, 400 ΠΘΙΏΡΘ ἀγοληᾷ ΘοΓὺπ ἰη 

πιοάϊυπ δά ἀιιοογαοὶ ; ϑϑειιηο δυίο), ηαυοὰ ἀξ οη 88 

(Δ0116 οἰΐοογοι. Θυδιμηυδηι δὐπιοάυπι ἱπιρυάθηϑ ἀσοι!- 

5810 ογαἴ. Νδῃ, πὸ αἰχὶ, ἰην ἀἰὰ ποη ὄχρίογαι ηὐἱά 

ἀἸολι, βορὰ ἰρηθγα ἰοαιι". ΑΔ πα 816 αυϊάθη) 

οϑοηίοϑβ ἐσεροχὶς ΟΠ γϑιιβ, β6ἀ οὐτὰ πηοάογϑίίοπα ὑ0ῃ- 
στυθηιὶ 5686 ρηΓραΐ, Π05 ᾿ηϑ({{Π6Π5 υἱ ΘΥΓΡᾺ ἱπ Πιΐ 05 

1η}168 51Π}08 : οἰἰαπ)ϑὶ {Π|4 ἀϊσδηΐ, 46 αυΐϊθυ8 ποι ὶδ 

ΟΟΏ 5011} ΠΟΙ. ϑπὴ05; υἱ466 ΠΟῊ {γθοπιυν, 561 πῆυο 

Δηΐπ)0 γαϊϊοηεθ ἰμϑὶ5 γοθάδιηυϑ. ᾿ἡ)υοά 6ὲ ἶρβ6 ἴυς 

ῬΓγΓΦοΙγο ἰδοίαῦθαι, δἰσυθπι πιαχίπηπι ργ 6 ης. [ιϊδα 

111 6556 41:5 ἃ 'ρ515 ἀἐϊσαυδηίυγ. Νόαᾳυς δηΐπιὶ ἀφιηο- 

Πἰππὶ αυσηιἰθ ογαὶ (πίληι Θχ ἈΙθ6 ΓΘ ΠηΔηβιθι Ἰη6 1 : 

ποη ἀςφπηοηΐι πὶ ᾿Ἰα δηιὶς ΟΓΔὶ δϑογοῖδ ΘοσηοβΟογο. 

Εἰοηΐπι σφυρά ᾿νυ δου  ορὶἷο δἀπηοάυπι ἱπιρυάδη8 

6556ι, οἱ απο ρΙαθ6π) εἰπιογόηϊ, πο δυδόθαν ἰγὰ8 

ΔΟσιβα 0116 5 ΡῸ})} 166 ρΓΟΙΌΡΓΟ, 56] 645 ἰπ θη γ6 Γ- 
δα δμΐ. ᾿ρ56 ν6ΓῸ οδβίθηθῃ8 ἱρϑ88, 56 ἰ{Πὰ ἤο856, "οῇ 

ἰχπιθη Ποῦ πὶ δοουβδίίοποπι ὀχργοιηΐί, πές ἰρ50- 

Γυπὶ ποαυ απ ἀδοϊαγαὶ ; ςοα 5ο᾽υΠ οη6πὶ «ἤογὶ, 60η- 
δοἰοῃτ55 ἰρϑογπιὶ ΟΟη[ιίαι πολ ΓΟ πηυθη5. ἴὐηυπὶ 

ο1}}ΠῈ 50 υπὶ ουγαθαΐ, μοοοαίογοβθ ᾿νάγο, ποη ἰπ νυ]- 
δυϑ8 ἰγλάυσογα. Ουδλπ)υδη) 8ἱ νο  υΐδ5θῖ ἰυησυμ (ΧΟ Γ6 

δεγηοηοηι, ΠΠοσαι6 τἰαΐουϊοθ Θχ θα γὸ, ἱμπϑΌροΓΠΙ6 

ἐχὶγοπιᾷ5 Δ 1118 ρῦθη85 Ἔχρόβοογε, πἰ}}} οἤϊοίο μαι : 
γΟΓΌΠ ΔΙΏΟ Π) 5518 ἢΠΠ|5 ΟΠΊ 95, υησ1}} ΠΟ) 500- 

Ῥυϊη, υἱ πα ΠΠ05 σΟμΠ 6} Ο510Γ6 5 ἰἀσογοῖ, 501 πη - 

διδιίογοβ, οἱ ᾿ς ρῴςιο δι σπιοη Ὡ 06 Π| ἀρι]οΓ69 

γούδεγει. Θυοιποάο ἁιίοπὶ 5086 ριγραὶ} ΝΒ οχ 

Ἢ Ρυρὲ, δεείχοθιιϑ, ποη}}}} ἀὐύθυμε, ΡΥ Διο ρ6 αἰ(Πη]ΟΠ10- 
γ0Ή. 

ϑογιρίυγί5 αἴογι (πααι6 δηΐπη 1} δηΐηια ἈΠ] νυ 8- 
56ηΐ, 801 ργάνθ ἰπιογργοίαι πγὶ 6γα.1), σόγαην ἃ 9 
σιαινυΐο δνοηίθμ! γογῦα (κοῖς : Οὐπηδ τοσπμ σοΗ γα 

δεῖ ρφιιπι αἰοίδιιηι ποι δίαδ : 6ἱ εἰυϊαα υοί (οπῖις 

αἰδοίδδα, εἶϊο αἰδδοίνοίγ. ΝΟΩῸΘ οπίη δἷς. δχίογηλ υἱ 

οἰ] Πα 0611 ποσοιὶ. 1ἃ οεἴχην ἢ σογροτίυυϑ ἀνοηῖ, ἴῃ 

ΟΠ θι5αιια τοῦι5. 561 ἱπίουῖπι ἃ ποιοῖ υυβ. τυ ΡῈ 5 

οχοηρἷδ διϊδυοῖ!. Ουϊ ἀπὶπὶ ἰπ ἰαγγὰ δὶ γυσῆο ρὺ- 

ἰοηιυ5 . ΝΙ], Αἰιαπηθη 56 |οπΐθιι8 ἀἰδϑοϊ νίίιγ. 
Ουοὰ 5ἱ {Π||ὸ ποροιϊογυην πο θῖη ἴῃ σᾶυδᾶ 6556 ἰ!- 
ππογὶ ἢ, φυΐϊὰ ἢΘηρα βόσαμιν ἀοοογίαϊ, χυϊὰ ἀϊχογὶβ 46 

εἰν δία, δὰϊ (6 ἀοπιο ἢ Νὰπ) δἶνα ργΥ ΟΠ δῖν 6 ΠΙΆ ΉΝΙΗ 

αὐ!ἃ {ὑογὶῖ, δἱ βθουπὶ οἰ5ϑ δαί, ραγῖι. 5] ἰρίίυν ἀ:- 

ΠΙΟη πὶ [0 61)8 650, 6}115 Ορα ἀϊδιῃθη88 ρ6110, 566 ε|ο 

οἱ μυιιφηᾶ 6δὶ ἰπίθν εἰ Ἰο0η85, ἰΐψι βίωι αἰν οὶ οἱ δά - 

γΟΓϑΑΓΙΪ. 81 4}}} σΟΠΙΓᾺ 4108 δίληϊ, ΠΠΠογυη (ογιυΔ0 

ΡΕΓΙ οἱ ἰαθείοίλια 65ὲ. δὲ δἰπὶ δαίαπαφ δαίαπαιη 6}- 
εἶ (οι) ἀϊχὶι, αιπιοπδβ οὐϊοῖ!, οβίοηάδηῃς τη} 12Π| 

6586 ἰμί6 Ὁ ἢ|105 οοποογαϊαπι)), ἐμ δεῖ ρειπι ΟΥΖῸ αἰυΐδιις 
ἐξί, ἰηχυὶς. δὲ ἀϊνῖϑι1ι5 651, δγζοὸ ἱπ)θ ο" Πἶογ (Δοῖι5 6, 

οἱ ρμϑγ : 5ὶ ρογῖΐὶ, αφιοπιοάο ροίοϑι αἰΐιπι ο]ΐσογο 
ΥἹάεπ᾽ συδηι γι ἀ οὐ} 51 λοσυδαιίο, ΄υδιη 518, ι3ΠῈ 

5660Πὶ ἴρβα Ρη ΠΔηΒ ἡ ΝΟ! ροίοδι οηΐπι ἰάοπι ἴρβ6 ἀἱ- 

ΟΕΓΘ, 58 ΔΠ8ΠΊ 5ἴῶγ οἱ δἤΐοογα ἀφ:πιοηδβ, 6 ρῥγομίοῦ 
Πυἀ σίγα, ργορίοῦ φυοὰ [2πὶ οογγυΐ556 ἀδθοι. Εἰ ]ος 

δϑὶ ργίπιὰ βοϊυἱίο : δοοιιηἀδ 50] {10 οἶτοδ ἀΐβεῖρι}]05 

ὙΟΣΘΔΙΌΓ : ΠΕΩ06 οΐηὶ ὕυη0 ἰδηϊΠ| ΒΕΙΡΟΓ πηού0, 8οἀ 

Οἰϊδπὶ 56 συ 0 οἱ ἰογιῖ9 ΟΠ]δοἰίοπ65 50] νῖῖ, φυοὰ |1|0- 

τυπὶ ἱπιρυθαηι πὶ ὁχ αὐυπάδῃς! ΓΟργίπογα να]. {| 
συοά οἰἰαπὶ [οοἰΐ, οἰπὶ ἀ6 δοῦθαῖϊο δρογοῖιγ, θανί θηι 

ἀάυσοιϑβ 'ῃ πηοάΐπ), ἰδ 5δοογι οί 85 δὲ ἰοδίϊπιο- 

Ὠἶυπι 40 ἀϊοίίυγ, Η ἰξογεογαΐαηι υοίο, οἰ ποη ξαοςγὶβ- 
εἰ (θ 466 θ. 6); οαυϑληπὶ ἀδηΐᾳυθ Οὗ αυάδηι βα008- 

ἀυπὶ [υἱ{ ἰηδι τἀπὶ : Ῥτορίον ἰοηιπόπι Θιΐαι, ἰΠ4Ό}}, 

δδί δαὐθαίμηι (ΜΠ αγο. 3. 21) : ᾿ος αγροὸ Πἰς οἰΐατῃ ἔαοὶ!. 

Ναπη ροϑὶ ργιπηᾶι 50  υἱἱοηθ 4ιἰ βοοιηάδπ) νοηὶὶ 
Ἀγίογο οἰαγίογοιη. Αἷἰς δηΐη : 37. δ᾽ ὁσο ἵἱπ Βεείεεθεν 

οἤϊεῖο ἀπιοπῖα, β[ϊϊ υδϑίγὶ ἵπ χιιο ο)ϊεὶμπί ἢ 

ῷ. ΠΠ|ὸ φαοαια 6705 τηδηϑιυδιυ ποῖ δηἰπηϑάνογιία. 

Νοιὴ δηΐπὶ αἰεὶῖ, Ὠ᾿βεὶρυ! πηοὶ, πος, Αροϑίο! ηιεΐ, 

864, ΕἸ υεδίτὶ, αἱ 5 νος δα δ πηάθηλ Π0}}} Ππ16 1) 

γοηΐγα, μΐπο 8ΔΠη5881) δυσί ρἰηὶ : δὶπ ἰηξγαῖ! ἴῃ ἰβά θη) 

Ροτϑβίϑίογοηῖ, πθ ἱπιρυάοηίοπι αυϊάοπιὶ ρο586 ει ἀχοιιθ8- 



“ 

4} 

εἰοηοτῃ ργοίογτο. τοι δὐϊαπὶ ἀἰεὶϊ μοῦ βδἰσηϊβοαὶ : 

ΔΌΟΒΙΟΙ ἴῃ 4ιο οἰϊοίαη! 3 3πὶ δαὶ δ] ογαηΐ, Εὐπὶ 

μνοιοϑίδιοπι ἃ ἢΠ|0 δοσαρίβϑθηῖ, Π66406 ἰϑπΊ6η 1108 86- 

ουβᾶθαηι : ΠΟ]ΙΘ δηΐ μὴ σΟπΡὰ Γ6Β ἰρ888, 564 ΘΟΠΙΓΆ 
ΡΟγϑοπᾶπὶ ἰδηίιηι ΠΠἰσαθαηί. ὕχτὉ΄ οδιοιάαὶ ἰφι αν, 605 
οχ ἰηνιἀΐα 5οἴυπὶ 114 ἀἰχί586, ἀροϑίοίοϑ ᾽) πηρύΐαπὶ 

δὐάυοῖ!. ΝΑπι οἱ 650 5]. δοϊο, πι}ῖο πηϑρ 5 ΗΠ, χῃ! ἃ 

"16 ροϊοϑίλιδηι δοσορογυηῖ. Αἰϊδηδη ἢ }}}} 5: 116 ἀἰϊχὶ- 
δἰἷς 11}}5. Οὖγ οΓρῸ πι6 δοουδδι18, 40] Διιοῖον 11}}5 50) : 

105 ν γῸ ογἰΐηθ ΠΟ ΓῸΒ. πλϊ {1||5 ΝΟὴ ΠΟ νῸ5 ἃ 

ΒυΡΡ ἰ οἷο ᾿ Πογαἷ 1, 86 τη]οτὶ ἀληγηδιϊοηὶ 501 οἱθὶ : 

ἰάοο δυθ)υηχὶι, ]ρεὶ ἡμαΐσος υϑδιγὶ ἀγαπί. Ομ) ΠῈ δηΐπὶ ΘΧ 

γῸ 5 δἰπί οὔ, οἱ ἤφο ὄχογοθαηΐ, οὐπὶ πὰ} πΠ| ΟΡ 6ΠῚ- 

Ῥεγοηΐ οἱ οὔ δι πὶ, μυδπαι 65. 1058 δοηἀοπιπαίυγος 
6856 605 Π1 ΘΟηΙΓΑΓα [Δοϊαηΐ οἱ ἀΐϊσιηιϊ. 98. δὲ αιι- 

(ἐπὶ ἵπ δρίγιι οὶ ἀαηιονιῖα ο)εῖο, ργο[οεῖο μοτυοσηὶῖ 

ἱπ ὉὍο5 τοσπιπιὶ δεῖ. Ουϊὰ οοῖ, ἢερπιπιῦ Αὐγρηιυβ 
"605. Ὑ](α σιοπιοίο Γυγϑι5 605 Δ|Πἰαὶ οἱ ουτοῖ, δά 

δυπιη 16. οοριἠίοποπι ' ρογίγα αι, οοἰοηάδαίχυς ἢΠ08 
θοη8 8:18 ἰσιρισηᾶγα, οἱ ὁοηίγα 8] αἴθ πὶ δυδπὶ [Π]- 

ξαγο ῦ Οὐπὶ ορογίεγοῖ, ἰηχυῖ, σαυάσγα οἱ δαβι γα, 

4υ͵ πιοσηα 14 οἱ ἱποῦΠ}}}}1ὰ ἀλίυγαδ δάνϑηϊ,, αι: 
ΟἹ πὶ ρχορ οίαΣ οδοίπαγυμι, εἰ αυρὰ νο]}}8 θ6Πα ξ6- 

γοη δ᾽ ἰθοιηρυ5 Δάναπογὶϊ :Σ νοβ σοηίγαγίυηι 96 }}}8, ΠΟΠ 

"οάο θοηδ 01) ΔΟΟΙρίΘηι68, 56 αἰλπη σα υπηηἸλ165 

Οἱ ὁλη585 ΟΟΠΊΠΪἸσοΘη165. ΜΔ. |})}}5. χυϊάθην αἷϊ: δὲ 

αμίφιμ 640 ἱπ δ ρίγίιι οὶ 6) εῖο ; 1ωοὰβ νόγο : δὲ ἀπίθηὶ 

ἐ4ο0 ὧι αἰφίο [)εὶ εὐϊεῖο ἀαηιοπία ({μιὸ. 11. 290) : οϑίοι- 

ἀθη8 πεαχίηνο ΠΟΙΘη5 ΟΡ]5 6556 {Ππ|Ὶ,| ἀαιηοπἢ8 

Ο]ΐσαΓγα, ἃς σγαια ποη νι ραγί8. Ηΐπς δυΐοπ) γαιοοὶ- 

παγὶ νι} Οἱ ἀΐοογο, 51 ἰος ἰἰὰ 651, ογροὸ ΕἸΠΠ5. οὶ 

δάνοηϊι. ϑδοὰ ἴος ποη ἀϊοῖϊ, να) ΟὔΘΟΙΓΟ, ἰὰ αἱ 

1ΠΠ1}5 ὁπαγοϑι!ῃ ΠΟΙ ἐ556ῖ, ἰὰ ϑυδίπάϊοδι ἀἰ θη : ἔἶγσο 
Ρεγυθηῖ! ἧπ υο5 τέσπιηὶ δεῖ. ὙἱΔΟπ᾽ βαρ οπιίδιη ἰησοη- 

ἰ6π| 7 ἔχ ἰΐ5, υΐ ΠΠῚ οἰ δηϊ, σομδβρίους οΞίδηάι 

λἀνοηΐυπι βυυπ. Ὠείηδα αἱ {ΠΠ05 διἰγα]ογαὶ, πη ἀἱοὶϊ 

ΒΠΌΡΙΙΟἾ ον, Ῥοτγυθπὴ τϑσπιηι, 5οὰ δα]οῖι, ΑΑ νος ; ἃς 

5ῖ (ϊςογοί, Ὑ0}}}5 λἀνοπίμηι! ὕοη 4. (τ ογσοὸ ἰῃ ργυρεΐα 

")ΟΠΔ 5168 508 6515 7 ο σΟμγὰ ὙΟΕΙΓΆΙΏ 5} }|0Π| 

ἦρδὶ ρυσηλιῖβ ̓  ΠΙος οδ᾽ ἰδπιρι5. {11}, χαρά οἰπι ργο- 

Ρ οι ργιθἀϊχογαηΐ : 06 οἰσημην δύνθημιθ ρὲ γ [1108 

ἀοοδηίλιϊ, φιοὰ παπιρα ἀἰνίπα ροιοηιία ᾿ς ἤδηιδ., 

Νδιὴ αυοὰ {ἰληϊ, γὸ5 ποϑβιῖβ ; φιι0 δυϊοπὶ ἀἰνίπα ρΡο- 

ἰἐηιἃ, Γ65 ᾿μδα5 οἰαριαηι. Νοαυ6 δηΐπὶ Πογὶ ροίοϑι υἱ 

δ, Π85 ΠυΠῸ 511 (ὈΥΓΪΟΓ, 'πΠ|0 ποοδβϑαγίο οὶ ἰη )66}}- 

115.  ΠΟη ροί65ι δυΐθπι ἐπ Ὀ6 ΟΠ 15 4015 [Ογία ἢ ἀπο π|0- 

6} δ) σον. {56 μόγγὸ ἀϊσοθαί, οαγιδι}5 γἱπὶ οϑίθη- 

ἀθηβ, ἃς ἀἰ551.}} αἰᾳιο Ππ|5}} ἱπιθθο!ΠΠ αῖοπι. Πἀθοαιια 

ἰρθ6 [γαφυδηῖογ ἀϊβοῖρι]ος εἶγοα οαγίαἴοπὶ ἰογίδίαν, 

ἀδοἰαγαῖφις ἀἸθο] ἢ} κ1}}}} ἤθη Ἄφ6 γα υἱ {ΠᾺπῈ δυο - 

γωϊ. Ροςί βου λη) ΘΓΡῸ δοἰυἱἱοιθιη (ΘΓΓΪ8Π| 4ΠΟΔΙΙ6 

ἰάυοιι ἀϊεθης : 29. ἡ ποπιοάο γοίεδί αἰϊγιῖς ἱπίταγο ἱπ 
αονιμηι [ΟΥ[ἴ8, ο( υαδα ἐ{{{π|5 αἰγὶ μόγ6, πἰὶδὶ μτῖις Πφαυοτῆ 
[οτίοπι, εἰ ἱμπὸ ναξδα 6718 αἰτὶ ρίαι 5 Θυοά "οη ροϑβ9} 88- 

(λη15 δ Δι} ΟΠ ΠΟΓΟ, 6χ ρι:ϑοοἀθδηιμυ5 Ἰαυεῖ ; αυοὰ 
ἀυ16π| ΠΟ ΟΠ ΠἾΠ0 Ροϑϑὶῖ 4υ}5 ΠΠΠ.ηὶ δ) ΠΟ Γα, ἢ 5] ργῖ- 

ἘΠῚ ΠῚ δυροναγιῖ, ϑρυὰ ΟὨΙΠ65 ἰῃ ΟΟη6880 661. Ουϊὰ 

“μη άλπι Βα πὶ, σα διαηιηι6 ΣΕΛ ηΐδαπα. 
5. ἍΜ, ἑάπα ἐασ βαωμ. 

5. ΖΟΑΝΝΙΘ. ΟΠΛΥΘΌΘΤΟΜ ΑΠΟΗ͂ΙΒΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. {1.3 

ἰσ υὙ ἐχ |ν18 οοπἤοιιν ἢ Ουοὰ ργίυ 5 οϊδίμμ 651, ςοεὶ 

Ιοηψα νδαΐυ5. Τδηίαπι ἀυθϑῖ, ἰηχαΐ!, οἱ Δἀυϊοτα υἱᾶς 

ἀϊαθοῖο, υἱ οὐπὶ οἰἰαπὶ ἱπηριρποπὶ οἱ νἱποίϑηι : ευ͵ῦ5 

τοὶ βίξηιπι 6ϑὶ, φυοὰ γναβα α͵υβ αἰγὶ ρίδιῃ. Υἱὰθ αιο - 

π1060 οοηίγαγίυπι, αυδηὶ ΠῚ βυρΓᾶ ϑἰδίυοσγα οοηαῦβη- 

τἴὰγ, ἀοιηποηδίγοίυγ, {Π] Θηΐμ οβίθπάθγο υο]ουδηξ, 

᾿ρϑῦπι ΠΟῚ Υἱ ργοργίᾳ ἀμ πιοῃδ8 ο)ΐθογα : 16 ϑοτο ἀ6-- 

Πιοιδίγαί, 586 ΠΟῚ τηοέο ἐφπιομ85, 9866 ἰξογυτη μείἢ-- 

οἰρεπὶ ᾿ἰψαῖυπι νἱ ἀδιΐηαγο, ἢ Πυτηχιδ ῥγίογοπι ργοργὰ 

Ροιοϑίδιθ νἱοἶββα ; φυοὰ ἃ γε 5 σοδιὶβ οοπιργοῦαίυτ. 

ΝᾺ πὶ 8ὶ [νἷ6 ῬγίηοθῃΒ 681, οι ογί]ι6 δυνά εἰ : φιοιηούο, 

10 ποη νἱεῖο ἢ, πος εδάσπίο, }ὶ ἀἰγὶ ρογοπιυγῦ [Π| 6 

ΓΟ ν]ἀδιὰγ 1Ώ}}}} Ῥγορ οι 6550 ηυοά ἀϊείυν. Νοαια 

οηἶπὶ τηοάο ἀφ ΠΙΟΠ 68 ναβ8ὰ ἀΐα }0}} ϑυηΐ, 5βοἀά οἰΐδιν [10- 

ῬῊΪη 68 64 βοουπιίίπι ᾿ρβυπὶ Ορογάπίιγ. Ῥαϊαιη οδὲ 

ἰφίτν ἢἷς αἰεὶ Θιπὶ πΟη ἀςβιῃοπηλ5 βοίαπι δ)δογα, βοὰ 

ΟἰΪΔ ΠΊ ΘΓΓΟΓΘΠῚ ἐχ ἰοἴ0 ΟΥΘ οἰ αλϊ δίυγιι πη 6556, αἀ͵Δ- 

νο ψυα ργα δι ϊσία5. βοϊαἱιγυπι, οἱ οἰμηΐα {απ {Π1π|5 

δι1η1 ἰη}}}}}ἃ τά υτυπ.. Ναηυς ἀϊχὶ!, Βαρίοι, 56, 

θιγρίοι; ἀδοϊαγαηϑ ἰΠἰυ ἃ οὐπὶ ροίοοίδι6 [Δσίυπὶ 6556. 

ὅ. Εογίδηι δυίοπι {ΠΠυπὶ ΔρΡΡρΟ 41, ἤθη αυοὰ πλίητα 

1415 511 : δοϑβί! ; 564 ρῥγΪΟΓ ΠῚ 5 σηϊ ποδῃς ἰγγδηη δῖε 

6χ 6] γοηἶλ ΠΟΞΙΓα 5.8 Π!14ηπ|. 50. Ομὲ ποπ ἐπί πιό - 

ομ, σοπῖγα πιὸ ἐδί ; οἱ χιῖὶ πιέσιπι ποῖὶ εοἰ ἰφὶϊ, ἐρατοῖϊ. 

Εεο6 αιλτίδπι βοϊ υἱἱοπόπι. Ουἱὰ νοἱο ἢ ἰηαυΐϊ!. θ6ο οἵ- 

ἔδτγα., υΥἱγίυ δι ἀοσογα, γΓορηυπὶ διηυηίίγο, Ουἱά 

ἀϊλυο 05 οἱ ἐς 0 Π65 νοΪυηι2 ΗΪ5-ςοηϊγαγα. ΟΘυοπιούο 

ἰσίταν 5, 41} πηδουπὶ ποη ΟΟἰΠ χῖ1, πους πιθοῦπι 65, 

Ππιοουπὶ Ορογαίυγι5 ὁ5( ἢ οἱ αυἱὰ ἀΐοο τηδουπὶ ΟΡ6Σ8- 

υτγυ5 ᾿πΠ0ὺ σοηίγαγίαπι ; Οὐρὶ δηΐ πι6ὰ ἀϊβρεῖ- 

Βόγ6. Ουΐ ΟΥΖ0 πῸΠ πιοάο πιδουπὶ πο Ὀρογαίιν, κοὰ 
οιἰλπὶ αἰβραγαῖῖ, φυοπιοο ἰπιλπ) πιδουπὶ ΠΟποοῖ- 

ἀΐαπη οχ  ἰ θογοῖ, αἱ πηθουπὶ ἀσοηπιοη 85 οἰΐσογοι  ΠῸς δὺ- 

ἴδῃ ποὴ ἀδ ἀΐδ010 ἰφηίυμι, σὰ ἰρουπὶ ἀδ 5εῖρϑο 
γοΓΙ 8. 1η}16 ο5ἱ ἀϊχ586, υ!ροῖα 41} ΠΟΠΓΓ ἀϊα ο] απὶ 5[., 

οἱ αἰ {Π8 δυπὶ ἀΐθρογραὶ. Εἰ χιοιηοάο, ἱηαηίος, 
4] ποθὴ δοῖ πιδουπΠΊ, (ΟΠΙΓὰ π|6 6517 [ἀ ο51, 60 ἰρβυ 

αυοὰ ποη (ΘΟ ἰζαϊ. δ: δυο ἰιος νεύυηιὶ οϑῖ, πυῇ!0 

1515 ΠΗΐ σΟΠ Γᾶ ᾿ἰρϑιπὶ οδ, σἢ} ἢ ποθὴ Ορογϑίηγ. 

Νη! 5] 5 συ ὶΐ οὐπὶ 110 πο Ορδγϑιϊ αν, ἐπ μΝο1}8. 651: 

πη} 10 πιᾶρὶδ χυὶΐ ἱπηρισπαῖ. Ηΐθς μρόγγο οπιηΐὰ ἐἰεϊί, εξ 

οβίσηαι τη 1 3Π| 5:0} οὐπὶ ἀἰδθοἷο ᾿πἰτηἰο εἴ πὶ ο856. 
δὶς π}}}}}, αυῶϑυ, δὶ αυΐθ, ΟἸ1πΠ| 511 ριισπαπάιϊππι, εἰὲ 

ΔΌΧΙΙΪΟ 6556 ΠΟ]Ϊδ, ΠΟΙ γ6] 60 ἰρ50 οοηίγα (6 οΓῖϊ ἢ 

Οιιοά 581] 4}}}}} ἀΐοαῖ, μὲ πὴ οδὲ σοπίγα υοδ, ὕγὸ τοδὶξ 

ἐδ (εις. 9. 50), Ποη 6ϑ8ὶ παὶς ἀϊοῖο σοπίγανίαιπ. Νάηι 
᾿ς δάνογβηγίμη) οἷ οὐἱοη δ, ΠΠ]Ο γΘΡῸ οχ ρᾶγία τἀ- 

γογβατίυπ). ΝΆΠπ), [π ποπιῖπο (0, Ἰπη0}}, 6) εἶιπί ἀα- 

πιοπῖα (απ. Ἵ. 332). ΜΙΝ νόγοὸ νἱάοιυν πἰς Ζυΐποος 

Βυ δ᾽ ἀϊοαγα, 4υ05 ουπὶ ἀΐα 0010 οοπϑιϊυϊι. Νάπι οἱ ἱρϑὶ 

δινογϑα θη, οἱ αὐ 'μ96 σοηφγοραδϑαὶ ἀΐβρογρο- 

θδηὶ. Ουοά οπὶπὶ 'ρ508 δι} π]οαγοῖ, ἀσοϊαγανὶι πὶ 5 

γὙ Γ}}5 : ὅ1. 1460 αἶοο υοδὶδ, πιπὸ ρεςσεαίμηι εἰ δίας ρίιδ- 

πα τοημ οἴ ποηιϊπὶδιι8. Ῥοβιδα4υλπι 6ηΪΠ| Γοβροη- 

ἀογαὶ οἱ οὐ͵δοιϊοποιη ϑοϊνογαιὶ, οδίθηάδγδιχιιθ ἶμϑος 

[τυϑίγὰ ᾿ππρυ 6 η 16 Ὁ ἄθόΓγα, ἀθηλιπὶ ἰαγγαὶ. Οοηβ ἢ  δοὶπὶ 

οἱ ΘΟΓΓΘΟΙΪΟΠΪ8Β ἢ ΠΟῚ ρου ποηἀδ Ρ8Γ8 68ῖ, ΠΟῊ 

"πο Οὐ θοιἰδ γοϑροπάθγε οἱ ρογδυδάογο, δοὰ ϑίϊαιῃ 

. ΑΙ" ἑ{0 ποη υιπεῖο. 
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αὐτοῦ, καὶ οὐδὲν αὐτοῖς ἐνεχάλουν οὗτοι - οὐ γὰρ πρά- 
Ὑμᾶσιν, ἀλλὰ προσώπῳ μόνον ἐμάχοντο. Θέλων τοΐνυν 
δεῖξαι, ὅτι φθόνου ἦν τοῦ πρὸς αὑτὸν τὰ εἰρημένα μόνον, 
ἄγει τοὺς ἀποστόλους εἰς μέσον. Εἰ γὰρ ἐγὼ οὕτως ἐχ- 

βάλλω, πολλῷ μᾶλλον ἐχεῖνοι οἱ παρ᾽ ἐμοῦ τὴν ἐξουσίαν 
λαθόντες. ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐδὲν τοιοῦτον εἰρήχατε αὐτοῖς. 

Πὼς οὖν ἐμοὶ τῷ κἀχείνοις αἰτίῳ τῶν γινομένων ταῦτα 
ἐγχαλεῖτε, ἐχείνους ἀπολύοντες τῶν ἐγχλημάτων ; Οὺ 

μὴν τοῦτο ὑμᾶς ἐλευθερώσει τῆς τιμωρίας, ἀλλὰ χαὶ χα- 
ταδιχάσει μειζόνως. Διὰ τοῦτο χαὶ ἐπήγαγεν᾽ Αὐτοὶ 
κριταὶ ὑμῶν ἔσονται. Ὅταν γὰρ ἐξ ὑμῶν ὄντες, χαὶ 

ταῦτα μεμελετηχότες, χαὶ πείθωνταί μοι "5 χαὶ ὑπαχού- 

ὡσιν, εὔδηλον ὅτι χαὶ χαταχρινοῦσι τοὺς τὰ ἐναντία 
χαὶ ποιοῦντας χαὶ λέγοντας. Εἰ δὲ ἐν Πγεύματι Θεοῦ 
ἐχδά.λιλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βα- 
σιλεία τοῦ Θεοῦ. Τί ἐστιν, Ἡ βασιλεία; Ἢ παρουσία 
᾿ ἐμή. Ὅρα πῶς πάλιν αὐτοὺς ἐφέλχεται χαὶ θεραπεύε:, 
χαὶ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ γνῶσιν ἐπισπᾶται, χαὶ δείχνυσιν 
ὅτι τοῖς οἰχείοις πολεμοῦσιν ἀγαθοῖς, χαὶ φιλονειχοῦσι 

χατὰ τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας. Δέον γὰρ χαίρειν, φησὶ, 
χαὶ σχιρτᾷν, ὅτι τὰ μεγάλα χαὶ ἀπόῤῥητα ἐχεῖνα παρα- 
γέγονε "Ἶ δωρούμενος τὰ πάλαι παρὰ τῶν προφηχῶν 
ἀδόμενα, καὶ τῆς εὐπραγίας ὑμῶν ἐφέστηκεν ὁ χαιρός " 

ὑμεῖς δὲ τοὐναντίον ποιεῖτε, οὐ μόνην οὐ δεχόμενοι τὰ 
ἀγαθὰ, ἀλλὰ χαὶ διαδάλλοντες, καὶ συντιθέντες οὐχ οὔ- 

σας αἰτίας. Ὁ μὲν οὖν "" Ματθαζός φησιν - Εἰ δὲ ἐγὼ 

ἐν Πγεύματι Θεοῦ ἐκδά.λ:λ:ω" ὁ δὲ Αουχᾶς, Εἰ δὲ ἐγὼ ἐν 
δαχτύλῳ Θεοῦ ἐκδά,.λ:ιλω τὰ δαιμόνια, δειχνὺς ὅτι με- 

γίστης δυνάμεως ἔῤγον ἐστὶ τὸ δαίμονας ἐχθάλλειν, καὶ 
οὐ τῆς τυχούσης χάριτος. Καὶ βούλεται μὲν ἀπὸ τούτων 

συλλογίσασθα! χαὶ εἰπεῖν, ὅτι Εἰ δὲ τοῦτό ἐστιν, ἄρα ὁ 
Υιὸς τοῦ Θεοῦ παραγέγονεν. ᾿λλλὰ τοῦτο μὲν οὐ λέγει, 
συνεσχιασμένως δὲ, χαὶ ὡς ἐχείνοις ἀνεπαχθὲς ἦν, αἱνίτ- 

τεται αὐτῷ λέγων" Ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς [441] ἡ βα- 

σιζεία τοῦ Θεοῦ. Εἶδες περιουσίαν σορίας ; Δι᾿ ὧν ἕνε- 
χκάλουν, διὰ τούτων ὄδειξεν αὐτοῦ τὴν παρουσίαν ἐχλάμ.- 
πουσαν. Εἶτα ἵνα ἐφελχύσηται, οὐχ εἶπεν ἁπλῶς, Ἔφθα- 
σὲν ἡ βασιλεία, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὑμᾶς " ὡσανεὶ ἔλεγεν ""- Ὑμῖν 
ἤχει τὰ ἀγαθά" διατί οὖν πρὸς τὰ οἰχεῖα χαλὰ ἀηδῶς διά- 
χεισθε; διατί τῇ ὑμῶν αὐτῶν δ πολεμεῖτε σωτηρίᾳ ; Οὗτος 
ἐχεῖνος ὁ καιρὸς, ὃν πάλαι προὔλεγον οἱ προφῆται" τοῦτο 
τὸ σημεῖον τῆς παρουσίας τῆς παρ᾽ αὑτῶν ἀδομένης δ", τὸ 
«αὔτα γίνεσθαι θείᾳ δυνάμει. Ὅτι μὲν γὰρ γίνεται, χαὶ 
ὑμεῖς ἴστε" ὅτι δὲ θείᾳ δυνάμει γίνεται, τὰ πράγματα 

βοᾷ. Οὔτε γὰρ δυνατὸν Σατανᾶν ἰσχυρότερον εἶνχι νῦν, 
ἀλλ᾽ ἀνάγχη πᾶσα ἀσθενῆ ᾿ τὸν δὲ ἀσθενοῦντα οὐχ ἔστιν 
ὡς ἰσχυρὸν ἐχθάλλειν τὸν ἰσχυρὸν δαίμονα. Ταῦτα δὲ 
ἔλεγε, τῆς ἀγάπης δειχνὺς τὴν δύναμιν, χαὶ τῆς διαστά- 
σεως καὶ τῆς φιλονειχίας τὴν ἀσθένειαν. Διὸ καὶ αὑτὸς 
συνεχῶς τοῖς μαθηταῖς ἄνω χαὶ χάτω περὶ ἀγάπης 
παρήνει, καὶ ὅτι ὁ διάδολος ὑπὲρ τοῦ ταύτην ἀνελεῖν 
πάντα ποιεῖ. Εἰπὼν τοίνυν τὴν δευτέραν λύσιν, ἐπάγει 
καὶ τρίτην δ" οὕτω λέγων " Πῶς δύγαταί τις εἰσε.1θεῖν 
εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ, καὶ τὰ σκεύη αὑτοῦ 
διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρὸν, καὶ 
τέτε τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσῃ; Ὅτι μὲν γὰρ οὐχ 
ἐγχωρεῖ Σατανᾶς Σατανᾶν ἐχθάλλειν, δῆλον ἐχ τῶν εἰρη- 

μένων ὅτι δὲ οὐδὲ ἄλλως δ᾽ δυνατὸν ἐχδάλλειν, ἐὰν μὴ 
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πρότερον ἐχεέΐνου περιγένηται, χαὶ τοῦτο πᾶσίν ἐστιν 
ὡμολογημένον. Τί οὖν ἐχ τούτων συνίσταται ; Τὸ ἔμπρο- 
σθεν εἰρημένον μετὰ πλείονος τῆς περιουσίας. Τοσοῦτον 
γὰρ ἀπέχω, φησὶ, συμμάχω χρήσασθαι τῷ διαθδόλῳ, ὅτι 
χαὶ πολεμῶ χαὶ δεσμῶ᾽ χαὶ τούτου τεχμήριον, τὸ τὰ σχεύηῃ 
αὑτοῦ διαρπάσαι. Ὅρα πῶς τοὐναντίον, οὗπερ ἐπεχείρουν 
ἐχεῖνο: χατασχεύασαι, ἀποδείχνυται. Ἑχεῖνοι μὲν γὰρ 
ἐδούλοντο δεῖξαι, ὅτι οὐχ ἰδίᾳ δυνάμει ἐχδάλλει δαίμο- 

νας αὐτὸς δὲ δείχνυσιν, ὅτι οὐ μόνον τοὺς δαίμονας, 

ἀλλὰ χαὶ αὐτὸν τὸν ἀρχηγέτην μετὰ πολλῆς τῆς ἐξουσίας 
δεδεμένον ἔχει, χαὶ ἐχείνου πρὸ τούτων ἐχράτησεν ἰδίᾳ 
δυνάμει" χαὶ δῆλον ἀπὸ τῶν γινομένων. Ε γὰρ ὁ μὲν 
ἄρχων ἐστὶν, οἱ δὲ ὑπόχεινται" τῶς ἂν, ἐχείνου μὴ 
ἡττηθέντος, μηδὲ ὑποχύψαντος, οὗτοι διτρπάγησαν ; 
Ἐνταῦθα δέ μοι καὶ προφητεία δοχεῖ τὸ λεγόμενον εἶναι. 

Οὐ γὰρ δὴ μόνον οἱ δαίμονες σχεύη τοῦ διαδόλον, ἀλλὰ 
καὶ οἱ τὰ ἐχείνου πράττοντες ἄνθρωποι. Δηλῶν τοίνυν 
ὅτι οὐ δαίμονας ἐχθάλλει μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὴν πλάνην 

«ἧς οἰχουμένης ἅπασαν ἀπελάσει, χαὶ τὰς μαγγανείας 
αὐτοῦ ὅδ" χαταλύσει, χαὶ πάντα ἄχρηστα ποιήσει τὰ 
ἐχείνου, ταῦτα εἴρηχε. Καὶ οὐχ εἶπεν, ᾿Αρπάτσει, ἀλλὰ, 

Διαρπάδει" τὸ μετ᾽ ἐξουσίας γινόμενον δηλῶν. 

Υ΄. Ἰσχυρὸν δὲ αὑτὸν χαλεῖ, οὐχ ἐπειδὴ τῇ φύσει 
τοιοῦτός ἐστι " μὴ γένοιτο“ ἀλλὰ τὴν ἔἕμπροσθον δηλῶν 
κυραννίδα, τὴν ἐχ τῆς ῥιθυμίας τῆς ἡμετέρας γεγενη- 
μένην. Ὁ μὴ ὧν [448] μετ᾽ ἐμοῦ, κατ᾽ ἐμοῦ ἐστι" καὶ ὃ 
μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ, σχορπίζει. Ἰδοὺ καὶ τετάρτη 
λύσις. Τί γὰρ ἐγὼ βούλομαι ; φησί, Τῷ Θεῷ προσάγειν, 
ἀρετὴν διδάσχειν, βασιλεία» καταγγέλλειν. Τί δὲ ὁ διά- 
δολος χαὶ οἱ δσίμονες ; Τἀναντία τούτοις. Πῶς οὖν ὁ μή 

μετ᾽ ἐμοῦ συνάγων, μηδὲ μετ᾽ ἐμοῦ ὧν, ἐμοὶ συμπράτ- 
τεῖν ἔμελλε; Καὶ τί λέγω συμπράττειν ; Τοὐναντίον δὲ, 

χαὶ σχορπίζειν αὐτῷ ἐπιθυμία τὰ ἐμά. Ὃ τοίνυν μὴ μό- 
νὸν μὴ δ συμπράττων, ἀλλὰ χαὶ σχορπίζων, πῶς ἂν 

τοσαύτην πρὸς ἐμὲ ὁμόνοιαν ἐπεδείξατο, ὥστε μετ᾽ ἐμοῦ 

τοὺς δαίμονας ἐχδάλλειν ; Τοῦτο δὲ οὐ περὶ τοῦ διαδόλου 

μόνον, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸν περὶ ἑαυτοῦ εἰχὺς ὑποπτεύειν 

εἰρηχέναι, ὡς καὶ "δ᾽ χατὰ ποὔ διαδόλου ὄντος, καὶ σχορ- 
πίζοντος τὰ ἐχείνου. Καὶ πῶς, φησὶν, ὁ μὴ ὧν μετ᾽ 

ἐμοῦ, κατ᾽ ἐμοῦ ἐστιν "7; Αὐτῷ τούτῳ τῷ μὴ συνάγειν. 
Εἰ δὲ τοῦτο ἀληθὲς, πολλῷ μᾶλλον ὁ χατ᾽ αὐτοῦ ὦν. Εἰ 
γὰρ ὁ μὴ συμπράττων, ἐχθρὸς, πολλῷ μᾶλλον ὁ πολεμῶν. 
Ταῦτα δὲ πάντα λέγει, ἵνα δείξῃ πολλὴν αὐτοῦ πρὸς 

τὸν διάδολον τὴν ἔχθραν χαὶ ἄφατον οὖσαν. Εἰπὲ γά2 
μοι, εἰ δέοι τινὶ πολεμῆσαι, ὁ μὴ βουλόμενός σοι συμμα- 
χῆσαι, αὐτῷ τούτῳ οὐχ ἔστι κατὰ σοῦ ; Εἰ δὲ ἀλλαχοῦ 
φησιν, Ὁ μὴ ὧν χαθ' ὑμῶν, ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν, οὐχ 
ἔστιν ἐναντίον τούτῳ. Ἐνταῦθα γὰρ ἔδειξε χατ᾽ αὑτῶν 
ὄντα, ἐχεῖ δὲ δείχνυσιν ἐν μέρει μετ᾽ αὐτῶν ὄντα" Ἐν 
γὰρ τῷ ὀνόματί σου, φησὶν. ἐχθάλιλουσι τὰ δαιμόνια. 
Ἐμοὶ δὲ δοχεῖ ἐνταῦθα χαὶ Ἰουδαίους αἰνίττεσθαι, μετὰ 
τοῦ διαδόλου στήσας αὑτούς. Καὶ γὰρ χαὶ αὐτοὶ χατ᾽ 
αὐτοῦ ἦσαν, καὶ ἐσχόρπιζον ἃ συνήγαγεν 58, Ὅτι γὰρ 
χαὶ αὐτοὺς ἡνίττετο, ἐδήλωσεν οὕτως εἱπών" Διὰ τοῦτο 

.1έγω ὑμῖν, ὅτι πᾶσα ἁμαρτία κἀὶ βιασφημία ἀφς- 
εθήσεται τοῖς ἀγθρώποις. ᾿Επειδὴ γὰρ ἀπελογήσατο, 
χαὶ τὴν ἀντίθεσιν ἔλυσε, χαὶ ἀπέδειξεν ἀναισχυντοῦντας 
μάτην, φοδεῖ λοιπόν. Καὶ γὰρ χαὶ τοῦτο συμδουλῆς οὗ 
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516. ΑΥπ), ὅλως Εἰ. ἄλλῳ τινέ Ερ. πέπιο ροίεδί ας. δ αὐτοῦ] "ἰς ΕΡ. τοῦ διαδόλου Ε. 
Α.υ. Ε΄. “'᾽ ἐστιν] Διὰ, ἀντὶ τοῦ Ε, κε νγ. ἃ ΦΑΥ ΠΟ ἀοἰοία γονοσανὶς Μοιιοῖ. 

89 ὑμῶν αὐτῶν: ὑμετέρα ΚΕ 
δ: τὴν τρίτην Α. Ε΄. καί οπι. Ἴ ἢ: Ὁ ἄλλως] 

δ μήοιῃι. Ε΄. 54 χαΐ οἵη. 
δ συνῆγεν Κι. Ε΄. Εὐυι- 

δ᾽ διδομένης 
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αἰχρὸν μέρος χαὶ διορθώσεως, τὸ μὴ μόνον ἀπολογεῖσθαι 

καὶ πείθειν, ἀλλὰ καὶ ἀπειλεῖν, ὃ πολλαχοῦ ποιεῖ νομο- 

θετῶν καὶ συμδουλεύων. 

Καὶ δοχεῖ μὲν ἀσάφειαν ἔχειν πολλὴν τὸ εἰρημένον " 

ἐὰν δὲ προσέχωμεν, εὔχολον ἕξει τὴν λύσιν. Πρότερον 

οὖν αὑτῶν ἐπαχοῦσαι χαλὸν" τῶν ῥημάτων. Πᾶσω, φὴ- 

αὶν, ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀγθρώ- 

ποις" ἡ δὲ τοῦ Πγεύματος βλασφημία οὗκ ἀφεθήσε- 

ται αὐτοῖς. Καὶ ὃς ἂν εἴπῃ «1όγον κατὰ τοῦ Υἱοῦ τοῦ 

ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ" ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ 

Πνεύματος τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ, οὔτε 

ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. Τί τοίνυν 

ἐστὶν ὅ φησι; Πολλὰ χατ᾽ ἐμοῦ εἰρήχατε, ὅτι πλάνος, 

ὅτι ἀντίθεος. Ταῦτα ὑμῖν ἀφίημι μετανοοῦσι, χαὶ οὐχ 

ἀπαιτῶ δίκας ὑμᾶς" ἣ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐχ 

ἀφεθήσεται, οὐδὲ “) μετανοοῦσι. Καὶ πῶς ἂν ἔχοι τοῦτο 

λόγον ; Καὶ γὰρ χαὶ αὕτη ἀφείθη μετανοοῦσι "᾽, Πολλοὶ 

γοῦν τῶν ταῦτα εἰρηχότων ἐπίστευσαν ὕστερον, χαὶ 

πάντα αὑτοῖς ἀφείθη. Τί οὖν ἐστιν ὅ φησιν ; Ὅτι ὑπὲρ 

πάντα [449] αὕτη ἡ ἁμαρτία ἀσύγγνωστος. Τί δήποτε ; 

“Ὅτι αὐτὸν μὲν ἠγνόουν ὅστις ποτὲ ἣν" τοῦ δὲ Πνεύμα- 

τος ἱκανὴν εἰλήφασι πεῖραν. Καὶ γὰρ"" οἱ προφῆται δι᾽ 

αὐτοῦ ἐφθέγξαντο ἅπερ ἐφθέγξαντο, χαὶ πάντες δὲ οἱ 

ἐν τῇ Παλαιᾷ μεγίστην περὶ αὐτοῦ εἶχον ἔννοιαν. Ὃ 

τοίνυν λέγει, τοῦτό ἐστιν" “Ἕστω, ἐμοὶ προσπταίετε διὰ 

τὴν σάρχα τὴν περιχειμένην “5 - μὴ χαὶ περὶ τοῦ Πνεύ- 

ματος ἔχετε εἰπεῖν, ὅτι ᾿Αγνοοῦμεν αὐτό; Διὰ δὴ τοῦτο 

ἀπτύγγνωστος ὑμῖν ἔσται ἡ βλασφημία, καὶ ἐνταῦθα χαὶ 

ἐχεῖ δώσετε δίχην. Πολλοὶ μὲν γὰρ 5" ἐνταῦθα ἐχολά- 

σθησαν μόνον, ὡς ὁ πεπορνευχὼς, ὡς οἱ ἀναξίως μετα- 
σχόντες μυστηρίων παρὰ Κορινθίοις " ὑμεῖς ὃς καὶ ἐν- 

ταῦθα χαὶ ἐχεῖ. "Ὅσα μὲν οὖν ἐδλασφημήσατε χατ᾽ ἐμοῦ 

πρὸ τοῦ σταυροῦ, ἀφίημι" χαὶ αὑτὸ δὲ τοῦ σταυροῦ τὸ 

τόλμημα " χαὶ ὑπὲρ τῆς ἀπιστίας οὐ “55 χαταχριθήσεσθε 

μόνης. ( Οὐδὲ γὰρ οἱ πρὸ τοῦ σταυροῦ πιστεύσαντες πε- 

πληρωμένην πίστιν εἶχον. Καὶ πολλαχοῦ δὲ παραγγέλλει 

μηδενὶ κατάδηλον αὐτὸν ποιεῖν πρὸ τοῦ πάθους " χαὶ ἐν 
τῷ σταυρῷ ταύτην ἔλεγεν ἀφεθῆναι αὐτοῖς τὴν ἁμαρ- 
τίαν.) Ἃ δὲ περὶ τοῦ Πνεύματος εἰρῆχατε, ταῦτα οὐχ 
ἕξει συγγνώμην. Ὅτι γὰρ περὶ τῶν εἰς αὐτὸν εἰρημένων 

“-ρὸ τοῦ σταυροῦ φησιν “5, ἐπήγαγεν" Ὃς ἂν εἴπῃ .16- 

γον κατὰ τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ" 
ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. οὐχέτι. 

Διατί ; Ὅτι τοῦτο γνώριμον ὑμῖν ἐστι, χαὶ πρὸς τὰ 

δῆλα ἀναισχυντεῖτε. Εἰ γὰρ χαὶ ἐμὲ λέγετε ἀγνοεῖν, οὐ 

δήπου χἀχεῖνο ἀγνοεῖτε, ὅτι 57 τὸ δαίμονας ἐχδάλλειν χαὶ 

ἰάσεις ἐπιτελεῖν τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἔργον ἐστίν. Οὐχ 

ἄρα ἐμδ ὑδρίξετε μόνον. ἀλλὰ καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. 

Διὸ καὶ ἀπαραίτητος ὑμῖν ἡ δίχη χαὶ ἐνταῦθα χαὶ ἐχεῖ. 
Καὶ 5" γὰρ τῶν ἀνθρώπων οἱ μὲν χαὶ ἐνταῦθα χολάζον- 

τα! χαὶ ἐχεῖ" οἱ δὲ ἐνταῦθα μόνον " οἱ δὲ ἐχεῖ μόνον " οἱ 

δὲ οὐδὲ ἐνταῦθα, οὐδὲ ἐκεῖ, Ἔνταῦθα μὲ» χαὶ ἐχεῖ, ὡς 

οὗτοι αὐτοί" ( καὶ γὰρ καὶ ἐνταῦθα ἔδοσαν δίχην, ἡνέχα 

ἔπαθον τὰ ἀνήχεστα ἐχεῖνα τῆς πόλεως “᾽ ἁλούσης " χαὶ 

ἐχεῖ χαλεπωτάτη" ὑπομενοῦσιν " ) ὡς οἱ Σοδόμων πολῖ- 
ται, ὡς ἕτεροι πολλοί, Ἐχεῖ δὲ μόνον, ὡς ὁ πλούσιος ὁ 

5. ΖΟΑΝΝΙΘ. ΟΠΚΥΘΟΘΤΟΜΙ ἈΒΟΙΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. ἀτὺ 

ἀποτηγανιζόμενος, καὶ οὐδὲ σταγόνος χύριος ὦν. Ἕν- 

ταῦθα δὲ, ὡς ὁ πεπορνευχὼς παρὰ Κορινθίοις. Ούτε ὃδὲ 

ἐνταῦθα, οὔτε ἐχεῖ, ὡς οἱ ἀπόστολοι, ὡς οἱ προφῆται, 

ὡς ὁ μαχάριος Ἰώδ " οὐ γὰρ δὴ χολάσεως ἣν ἅπερ ἔπα- 

σχον, ἀλλ᾽ ἀγώνων καὶ παλαισμάτων. 

δ΄. Σπουδάσωμεν τοίνυν τῆς τούτων γενέσθαι μερίδος εἰ 

δὲ μὴ τούτων, χἂν τῶν ἔνταυθα ἀπολουομένων 7 τὰ ἁμαρ- 

τήματα. Καὶ γὰρ φοδερὸν ἐχεῖνο τὸ χριτήριον, χαὶ ἀπαρ- 

αίτητος ἡ τιμωρία, καὶ ἀνήχκεστος ̓" ἡ χόλασις. Εἰ δὲ βού- 

λει μηδὲ ἐνταῦθα δοῦναι δίκην, σαυτῷ δίκασον, ἀπαίτησον 

σαυτὺν εὐθύνας. “Ἄκουσον Παύλου λέγοντος, ὅτι Εἰ ἑαυ- 

τοὺς ἐκρίνομεν, [450] οὐκ ἂν ἐχριγόμεθα. Ἂν τοῦτο 

ποιῇς, ὁδῷ προδαίνων καὶ ἐπὶ στέφανον ἥξεις. Καὶ πῶς Ὁ 

ἀπαιτήσομεν ἑαυτοὺς δίχην ; φησί. Θρήνησον, στέναξον τι- 

χρὸν, ταπεΐνωσον σαυτὸν, χάχωσον, ἀνάμνησον τῶν ἅμαρ- 

τημάτων κατ᾽ εἶδος. Οὐ μιχρὰ τοῦτο ἦ" βάσανος Ψυχῆς. Εἴ 

τις ἐν χατανύξει γέγονεν, οἷδεν ὅτι μάλιστα πάντων ἡ 

Ψυχὴ τούτῳ 15 χολάζεται. Εἴ τις γέγονεν ἐν ἁμαρτιῶν 

μνήμῃ "Ν, οἶδε τὴν ἐντεῦθεν ὀδύνην. Διὰ τοῦτο διχαιοσύ- 

νην ἔπαθλον τίθησιν ὁ Θεὸς τῇ τοιαύτῃ μετανοίᾳ, λέγων " 

Λέγε σὺ πρῶτος τὰς ἁμαρτίας σου, ἵνα δικαιωθῇς. 

Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐχ ἔστι μιχρὸν εἰς διόρθωσιν, τὸ πάντα 

συναγαγόντας τὰ ἁμαρτήματα, χατ᾽ εἶδος αὑτὰ στρέφειν 

συνεχῶς καὶ ἀναλογίζεσθαι. Ὁ γὰρ τοῦτο ποιῶν οὕτω 

χατανυγῆσεται, ὡς μὴτε τοῦ ζῆν ἄξιον ἑαυτὸν εἶναι νομί- 

ζειν" ὁ δὲ τοῦτο νομίζων, κηροῦ παντὸς ἀπαλώτερος 

ἔσται. Μὴ γάρ μοι πορνείας εἴπῃς μόνον, μηδὲ μο:- 

χεῖας, μηδὲ ταῦτα τὰ δῆλα χαὶ ὡμολογημένα παολ πᾶ- 

σιν" ἀλλὰ χαὶ τὰς λαθραίους ἐπιθουλὰς, χαὶ τὰς συχο- 

φαντίας, χαὶ τὰς χαχηγορίας, καὶ τὰς χενοδοξίας, χαὶ 

τὸν φθόνον, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα σύναγε. Οὐδὲ γὰρ 

ταῦτα μιχρὰν οἴσει χόλασιν. Καὶ γὰρ ὁ Τ" λοίδορος εἰς 

γέενναν ἐμπεσεῖται" χαὶ ὁ μεθύων οὐδὲν ἔχει χοινὸν 

πρὸς τὴν βασιλείαν " καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν πλησίον οὗτω 

προσχρούει θεῷ, ὡς μηδὲ μαρτυροῦντος αὐτοῦ ὠφελεῖ- 

σθαι" χαὶ ὁ τῶν οἰχείων ἀμελῶν τὴν πίστιν Ὦρνηται" 

καὶ ὁ πένητας περιορῶν εἰς τὸ τῦρ πέμπεται. Μὴ τοί- 

νυν μικρὰ ταῦτα νόμιζε εἶναι, ἀλλὰ σύναγε πάντα, χαὶ 

ὡς ἐν βιδλίῳ γράφε. “Δν γὰρ σὺ γράψῃης. ὁ Θεὸς ἐξαλεί- 

φει᾿ ὥσπερ οὖν ἐὰν σὺ μὴ γράψῃς, ὁ θεὸς χαὶ ἐγγρά- 

φει, καὶ δίχην ἀπαιτεῖ. Πολὺ τοίνυν βέλτιον παρ᾽ ἡμῶν 

αὐτὰ γραφῆναι καὶ ἄνωθεν ἐξαλειφθῆναι, ἣ τοὐναντίον, 

ἡμῶν ἐπιλαθομένων 75, τὸν Θεὸν αὐτὰ πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν 

ἐνεγχεῖν τῶν ἡμετέρων χατὰ τὴν ἡμέραν ἐχείνην. “ἵν' 

οὖν μὴ τοῦτο γένηται, πάντα μετὰ ἀχριθδείας ἀναλογιζώ- 

μεθα, χαὶ εὑρήσομεν πολλῶν ἑαντοὺς ὑπευθύνους ὄντας. 
Τίς γὰρ πλεονεξίας χαθαρός ; Μὴ γάρ μοι τὸ μέτρον 
εἴπης,. ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ ἐν τῷ μιχρῷ τὴν αὐτὴν δώσομεν 
δίχην, τοῦτο ἐννόει, χαὶ μετανόει. Τίς ὕδρεως ἀπήλλα- 
χται; τοῦτο δὲ εἰς γέενναν ἐμθάλλει. Τίς λάθρα τὸν 
πλησίον οὐχ ἐκαχηγόρησε; [τοῦτο δὲ βασιλείας ἀποστε- 
ρεῖ 3 7Τίς οὐχ ἀπενοήθη ; οὗτος δὲ πάντων ἀκαθαρτότε- 
ρος. Τίς δὲ δ' οὐχ εἶδεν ἀχολάστοις ὀφθαλμοῖς : οὗτος δὲ 
μοιχὸς ἀπηρτισμένος. Τίς οὐχ ὠργίσθη τῷ ἀδελφῷ εἰχῇ ; 
οὗτος δὲ ἔνοχος τῷ συνεδρίῳ. Τίς οὐχ ὥμοσε; τοῦτο δὲ 
ἐχ τοῦ πονηροῦ 8". Τίς οὐκ ἐπιώρχησεν ; οὗτος δὲ πλέον 
ἣ τοῦ πονηροῦ, Τίς οὐχ ἐδούλευσε τῷ μαμωνᾷ ; οὗτος 

ὃ ἐπαχοῦσαι χαλὸν] ἀναγχαῖον ἐπαχοῦσαι ), Ε΄. ἀναγχαῖον ὑπαχοῦσαι Α. (ὦ. 5 οὐδέ οπι. Α. Ὁ. Ὁ. Ε. ἣο μετα- 
νοήσασι Ε. 5} γάρ] ἀμ]. χαί Ε΄. 
ἄθοϑι. 
ΕΒ. υἱ νυϊᾳο. 

45 δὶς Ερ. προχειμένην Α. (ὐ. Νοτ. 
᾿ δν αθη μη Ραγιϊου πὶ ποη δυο (. ὃ. Εἰ Ερ, 66. Αγ. Βαϊογα 5. 5.}6 1}. 

6. μὲν γάρ] «ιά. ἄλλοι Ε,. [π σξίοτῖς μέν 
66 φησιν] ᾿ἀά. ἅπερ λέγει 

0 ἃδηοβεῖ! 6. 57 ὅτι] χαὶ ὅτ' Ε΄. χαί ἱφπογαιὶ Ερ. 6. Αγπὶ. “4 (υ; Ξοαυ πη υ566 Δα ἐἔργά- 
σεται Ρ. 451] Α. Θχβοῦ μι} δυοίογ Ἐοϊοράγυπι (Ησπι. χενι, Τόν. χ. Ρ. 170 546.) “᾽ τῆς ὧδε πόλεως Ε΄. τῆς 
πόλεως αὑτῶν Ὁ. ρ. τῆς ὧδε πόλειυς αὐτῶν Ε. Νοο ὧδε πος αὐτῶν ᾿ιϑνοπί 66. Βοος. 
ἡμος τὰ τῆς καχίας ἀντίῤῥοπα ἔργα ποιεῖν, εἰ μέλλομεν βασιλείας οὐρανῶν ἀξιωθῆναι Α. 

105 ἨΘΙ͂ΚΟΝ. Ὅτι δεὶ 
τι ὅ)ο ἢ. Ε΄. οσπιοεὶ υἱ 

411. ἀπολνομένων. ἴδπτ5 ἀρυ Βεη. ἀποδυομένων, εἱ εἷς Ατπι. ΕοΙος. Οἵ, Ρ. θ11 Ὁ. 15 51. Εεῖος. ἀφόρητος ΒΕ. 
ἱπιοίογαὐ 5 (6. 
θαϊιὰα ἀπαιτήσωμεν Ὁ. Ε.. 

15. πῶς} 4. δικάσωμεν ( διχάσομεν Ε"4.} ἢ Ε΄. [ὴ οξιονῖβ οἱ Βοΐος. ᾿ν86 ] 

1: τοῦτο] δα οοὐά. οἱ Βριορ. υυὴ ἐπ} ΕΟ ΕΟ ΤΎΠΟΝ ΘΡΌΡΗΝ, 1δ τούτῳ] δὶο (. Ε.. Κεῖος. οδιογὶ τούτων. 
αὐτοῦ οοἀ. ὅν. 715 ἐν ἁυαρτίας μνήμῃ Εείορ. ἁμαρτιὼν ἐν μνήμῃ Ὁ. Εἴ τινι γέγονεν ἁμαρτιῶν μνήμη ΕΘΔά. ΥἹά. 
αἰθοῖ. 77 γάρ] δι ά. κα’ Α. [(, 18 ἐπιλανθανομένω" Ε΄, Εἰοἶος. 19. μέτριον Α. (Οὐ. οἱ ὁοτῖ. Ὁ. ΑἸόγυπὶ (υοίοΓ 
Βοίους. 59 Ἰἴλης εἰδυδυίαπι οἵη. Δ. 0. Ε΄. Εο]οσ. οὐπὶ αἰγοαε ἰπἴδγργοῖο. 8' δέ οὔ. Ε. 55 οὗτος δὲ τοῦ π. Εεἰοξ. 
Μοχ ἐχ ροϑὶ πλέον ἢ [εἰ Ἰηνοχ! ΔΙοΙ το, 
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οοιπηϊματί, φυοὰ ΠΠῸ ΡΙγυπιααθ (Δοἱ ἀυπὶ ἰοξ65 οἱ 

«ΟἸ5}}} Ῥγοίογί. 

()υο τοπειῖι δίαερλονιῖα δριγϊ(ι5 ποπ την αἰ. ---- Ὑὶ- 

Δοιυν διιίθηι ἴὰΔ φυοά ἀϊδαπι οϑὲ Οὔδουγιπὶ 6558 : 5] 

τγΟΓῸ διιοιδπλι5, [Δ0}}}5 οσὶὶ βοϊαιο. Ῥγίπιο ἰφι 

6]η5 δι! αὐαάϊαπάα γογθὰα : Οπιπὸ ρμεεοαίμηι εἰ ὑἰαδρίιε- 
μΐα το Ποίαν μονιηῖδϑιιξ ; δίαερἠοηιὶα τοῦτο 8 ρίτί [8 ΠῸῊ 

γεηιδ οι οἶδ. 58. ΕἸ φμϊοιπισιιο αἰχογὶ! υϑῦϑψ} ΠΟΤ 

ΑΙ μι Ποπεϊπῖδ., υϑηινομΡ οἱ : φιϊοιπιφιο ὑϑῦο αἰπονὶί 

εοπίγα δρίγιιηι δαποίιπι, πον τοπιϊ (οἰ εἰ πόψαο ἐπ πος 

δαοιίο, πόφιι ἰη [μίυγο. Ουϊά 5:01] νι] οΥσο ἢ Μυ] τὰ 
. φοηίγα ἢ16 ἃ χὶς 5, βαἀμποίοταπιὶ Ὠ60406 δἀνογθαγίυπὶ 

νοολϑ([5. ἤαο γοῦὶϑ ρορη 6} 08 Γοπλΐ 10, πο]. ΡΟ- 

ΠΔ8 Θχροῖο ; δ]αβριοηνία δυϊοπὶ ϑρι ΓΙ 5. ποι Γαπλὶ- 

αἰγὶ η6 ροηϊδηιυ8 ΄φυΐδηι. Εἰ αυ1ἃ ΓΔΙΙΌΟΠΟ 5(2ΓΟ 

Ρυβ81 ᾿Πυὰ 3 Νδιὴ οἱ ἰιος ρμαοοοαίαπι ΡΟ ηἰ θη 05 ΓΟ - 

,μνϊδϑδυπι ἴυϊϊ. Μυλὶ οηΐπιὶ Θογυπ), αυὶΐ (4114 ἀϊχογαηΐῖ, 

Ῥοβίοα ογοάϊἀδγυπῖ, οπηπί 4116 ρ5}5 ΓαπΊ 588 80π|. ( υἱὰ 

ἰσίαν ἰς ἀϊοϊ] Νοῦρα ''ος ροοοδίαπι ΡΓῺ  Οπ)ηῖ- 
.υβ νϑηΐδ δαγογὸ. θυᾶ ἀδ οδιϑ ἢ Ὁ υ͵ὰ 4018 6556 (] γἷ- 

«δίυ5 ᾿σῃογαυδηῖ : Βρ᾽ ΓΙ 5 γογῸ σΟΙ ΓΟ 16ΠῚ ͵ 4Π] ἢη0- 

εεἰλπὶ δοσαρογδηϊ, δ᾽ αι} 46 πὶ Ρ6Γ οὐ! Ῥγορδιθις Ιοχα6- 

Ἠναπίυγ, οἱ ἴῃ νοίοτὶ [656 Οπη65 τηυΐία ἀο 'ρ80 δοοορο- 

Ῥαϊί ἀοουπιοηία. Π|06 ἰρὶίν νυ ]1 ἀΐσογα : Εϑίο, ἰῇ 1ὴ6 

ῬΤΟΡΙΟΓ ΔΒϑυπρί8π| ΘΆΓΠΘΙη Οἰοηα 1115 : πὶ οἰἰληι ϑρὶ- 

τὶ μιηῖ Βδῃοίυπ) γῸ5 ΠΟῚ ΠΟΥΪ8586 (ἰοιιὶ ὁ51}5 ΙἀοἰΓΟΟ 

᾿υυ͵υ5 0] ορ θην }5 νηΐ μοι] ἀδθίίυγ νοῦὶβ : οἱ ᾿}]ο οἱ 
ΠῚ Ὸ ροοηᾶς ἀΔ}} 15. ΜαΪὶ αυϊάθσιι [εἰς ἰΔηίι πὶ ρθθ1185 
ἀδάσνυπῖ, 1 [16 φυΐ [ογηϊσδίι5 ὀργαὶ, αἱ δρυὰ Οογίπ- 

ΧἸν05. 11 φυὶ ἱπάϊριιο Ὠγϑιθυογαπὶ σΟηΒΟΓΙ68 [ὈΘΓαηὶ 

(3. ον. Φ. οἱ 1. (οε.11) τγ05 Δυοπὶ οἱ 0 οἱ {Π|Ὸ ΡΟ ΠΔ5 
ἀλυ 15. Ουπουπίηι6 οὔρο Θοηῖγα πᾶ δηϊδαυδηι ογὰ- 

ΟΠ σΘΓΟΓ 9] ΒΡ ἢ 6 ΠηΔ5ι15, ΓΘ 10 : ἱπι0 οἰἴ2π| 115 4] Π16 
«-αὙ οἰ Προι; ποάι6 ῥγὸ ἱμπογθάυ} 16 5014 ἀδιηηδὺὶ- 
τηϊηΐ, Νααια δπὶπὶ ἰΐ 4υΐ 816 ογυσσδι οΥΘ ἰογηπὶ, 

, ΒΝ] πάχη {ἀ6π| θαυ Δη1 : πιυ] ἰδηθα ἴῃ Ἰοςἷβ δαἀπιοηθσί, 

"6 Δη16 ρΆ5ϑΙ ΟΠ 61 (05 'ῃ56 511 ἀσοἰαγοηῖ : οἱ ἰῃ ΟΓυΘδ 

“ΠΟΘ αι, υἱ 115 Ἰος Ραξσεδίιπι Γαπι ογοίυγ. Οὐ Ὑ6ΓῸ 

6 δρίγια αἀἰχίδιὶθ, νη ΐπὶ πο ἐπηροιγαδυηῖ. Ουοὰ 

. δυίαηὶ ἀα ᾿Ϊ5, 45 Δη16 ογυσοπη ἀΐοία (ἀδτῖηι, Ἰὰς ἰπα 
6} Πραϊ, ἰὰ ἀδοϊαγαί οὐπὶ Δ] ]οἷϊ : ()εϊσμφιο αἰ ποτὶᾷ 

τον ϑιηὶ σοπῖτα ΕἸ αηι ποπιϊπὶδ, γϑοι 6 οἱ ; φιϊοσιηι- 

{π|6 αμίθιι ἀἰχενὶ! ἐοπίγα δρίγί μι δαποίμπι, πθη ἰδίῃ. 

ΔΓ ἢ Ουΐὰ ϑρίτ 5 δδησίι5 ποίυ8 νοἷς 68: οἱ 

-ΟΟὨ ΓΔ ΓΟΠῚ ΠηΔΠ [6518Π}] ἱπηρυ Δ Οη 6 Ὁ ἀρὶ118., ΝΆΙΩ 5] ΠῚ6 
νῸ5 ἰφῃόγαγα αἰεἰ 8, ΠΠυἀ οογίς ἤθη ἱφπογαιίβ, ἀ::- 

ΤΠ] ΟΠΔ5 Θ) ΟΕΓ6 οἱ ΠΙΟΓΡῸΒ οὐγγα ΘΙ ΓΙ (5 Δ η6ι} 6556 

ΟρΡυδΒ. Νοῖὶ ΘΓ5Ὸ πιὸ ἰἀπίιπὶ σοηϊυπλοὶ α αἰπο εὶς, 56. οἱ 

ΟΡ γα δηποίαηγ. ΟἸΔργοΟρίαγ οἱ ἢΐς οἱ {Π|Ὸ βίης {18 
νομἷα ρΩΘπᾶ5 ἀλυ 15. ΝΠ ὃχ ποπιϊπἰ 5 411} οἱ ἢΐο οἱ 
1Π|Ὸ δυρρὶϊοίυπι ᾿υπμὶ : 41} να ἰΔταπι,, 2111 ΠΠ|ὸ ἴλη- 
{{Π1 : 4}}} πους Ἰηῖς ποι "Π|6 : ἰς οὐ 1Π|ς 411], υἱ 
111 ᾿ρϑὶ. Ναπηι οἱ ᾿ἷς ἀδάοτυπιὶ ροπα8, αυλπίο ἴῃ υτυὶς 
Ἔχοϊάϊο ἱπιο θγα! }ὰ ραβδὶ βυηΐ ; δἱ {Π|ς φγαν 55: Πλιπὶ 
βυρρ)!οίαπι Ἰποηϊ, αἱ ϑοιοπ)!ία:, δὲ 4111 πη εἴ. ΠΟ γογο 
1Δη{π|, υἱ ἀΐνθδ {16 40} ἴῃ Παπηπηα ΟΓΙΟἶδ [115 π6 5{|}- 
14π| αυ!άοπι 4405 παθυΐ!. ΒΪῈ νογο, υἱ 116 δρυά ο- 
εἴπ .}}}05, ηπΐ (τι ΐοα!8. ογαῖ, Νοαυς ἷς πααπα ἢΠς, 
υἵἱ ΔρΟΒΙΟΪΪ, υἱ ργορίιοῖα, αἱ θααίας 200) : ὨΔη] Πι:8 

ΊΝ ΜΑΤΤΙΕΌΜ ΠΟΜΉ.. ΧΕ]. 4]. ΧΕ. ἀδὺ 

}}}} ραϑ51 δι}, ΠΟῸΠ ΘῸρ ]Π Οἴυπλ ἀΓληϊ, δ6ἃ σοΓίΔηῖηᾶ οἱ 
Ριρπα:. 

4. Θπονιοάο ἀς ποὐὶβ ἡμάϊταγα ροϑειιηιιε. (οηιριηςειο 
υέτγα σι. ---- διιιάοαπιι5 ΟΥγσῸ αἱ ἦν οδ΄ 6ΠῚ ΡΟΓΙΪΟΙ6 

Β[1115 : 81] Ποῃ ποόγυηι, βδ] θη Θογ τ φαΐ ᾿ς ροοςλι 

δὺ2 οχρίαγυμ!. Ναπὶ ᾿ογγῚ Ὁ} 6 {1 Ἰαὐϊοῖαπι 681, οἱ 

ἰη ΘΝ} 14}}}}6 Θηρ  οἴυνη ἰη οἴ οΓ ]]6σ4υο μόραν. Θυοά 

8ὶ 0115 ᾿ς ρα ἢ5 ἀγα, ἀθ τοἶρ50 υἀϊοα, ἃ ἰοἶρϑυ γ8- 

1068 ἀχρεία. Αὐὐἀΐ Ραυΐαιπ ἀϊοοηίοηι : (πορίσαι δὶ 

ποδηιοιΐρδο5 ἱμαϊσαγόπιιιδ, ποπ εἰῖφιι6 ἢμἋ:ἐαγοιιῦ 

(1. ον. 11. 581). 51 Ἰὰ (δοογὶ 9, ραυϊαιὶπι ργοργοαΐθης, 
δα σογομδηὶ γθι 5. Εἰ φυοπιοάο, ᾿πᾳιιΐθ5, ἀ6 πολὶϑ 

1ἀ!οαθίπιιθ, οἵ ἃ που 5 γΓαι(ίοηο8 ὀχραίομηι 53 ἴ,υ- 

ξο, ΔΘογθ6 ἰηφοπι θα, ἰοἰρουπι Πιυπι} ἃ εἰ 8ΠΊρ6, 

ΤΟΟΟΓάΔΓΟ Ροσοδίογυην ἰ0Γ αὶ Βρθοίδιϊ ιν. ΝΟῚ ρᾶν- 

νι15 6δὲ Ππὶς ογυσίαί 5 απὶπιϊ. δὶ 4ιυ͵β ἴῃ δοπιρυη- 

οἰἴοηθ [ςυ]1, πονῖν Δ πη ΠΔ ἰἰἃς πιαχὶπ]α Γϑιΐοπα 

σγυοϊαγὶ. δὲ ατδ Ῥοσοδίϑ ἰπ Πηοιηον πὶ ΓανοοδυΪϊ,, 

"ΟΝ ἀοίϊογοπὶ αὶ ἱπδ οοποϊρίυγ. Ουδρτορίοῦ 

᾿ν} 5πιοὰϊ ρορηἰ δὴ ἴ5 Ποὺ5. υϑι{π|ᾶπὶ πῃ ῥγηίυπ ὦ 
ΘΟμ δι}, ἀΐδοηθ : δὲς [πὶ ῬΓΪΟΥ͂ ρεέσοαία ἱμα, μί 

)μδιϊβεογὶς (δαὶ. 48. 26). Νου οηΐηὶ 51, ποη οδὶ 

υ{ἱχῖ6 ρᾶγνὰ ἀὰ ΘιΠ ΘΠ ΔΙ ΟΠΟΠῚ ΓΑΙΪΟ, 5' μδοσδιἃ 

οπλιΐλ δοουπάϊη ϑροοίοπι ΟΟἸ]οοἰἃ ἴῃ ΔηπΠ|0Ὸ γοῦ- 

8605 οἱ νοῖνα58. Ναπ) αὶ μος (εἷΐ, πᾳ οοιμρυησοίυγ, υἱ 

"6 Υἱια αᾳιϊάσηι 58 ἀΐζηυϊη οχἰβιϊπηοι. Ουἱϊ 4ι}6Πὶ ᾿τ06 
Οχὶϑεἰπηαὶ., σοΓᾷ πο ἰοῦ ἀναάοιὶ. Νἧα πη}}}} ΞΟ] πὶ ἀϊχα- 

τὶ 5 ἰΟγΟΔ 0Π 68, ΚΟ] δάπ]Γία οἱ 5. π|}}}8, ἤ6ηπΠ6 4118 

41τπα; ρσγανῖἃ 6556 204 ΟΠηΠ65 ἰη (Οηίε580 6δϊ ; γΟΡῸΠῚ 
οἰἴληιὶ ἰλ[6η.65 ἰη51 1358, ΘΔ] 0Π}Π185, 8] οὐ οῖ8, νηππηὶ 

σἰογίαπι., την ἀϊαπι, οίσγλ 6 οπληΐα οΟἰ ἶ μα. ΠαΡς 

αυΐρρα ποὴ ρᾶγυο βυρρ οἷο ρ]Θοἰοι ιν : ἠδ η) ορε νι οἶδ. 

το 'η φαϊιδηπαπι ἱποϊἀοῖ, ΘὈΓΙοδιβαῦθ ἢ1}}}} σοι πα 

Πα οῖ ΟΠ ΓΟρηΟ, οἱ 4" ΠΟῚ 8π|δὶ ργοχίπλιη, δὶς οἵ- 

[ἐπαϊῖ Πόῖπι, αἰ παηιο τη γγίο ἡπνοῖυν. Εἰ 4] ργο- 

Ῥίηφυοβ παρ] σι, Πάδηι ἡσφαϊ, οἱ αυΐ ραυρογοϑβ ἀσδρὶ- 

εἷ(, ἴῃ ἰφποῖι τ ὐν. Νὰ ράγνὰ ΟΓΡῸ 1Π|4 ρυ 65, 50 

οἤηπἶα ΘΟ ἶσα, αἱ αιαϑὶ ἴῃ ΠΠΌτΟῸ 5006. ΝΆΠ] 51 {0 5011- 

ρβ56γῖϑ, θους ἀ6] 6 1 ; σ0η1Γἃ 5] (1) ΠΟἢ 56 056 Υ18, θεῖς 

114 ἀσϑογι)οῖ, ροοπδϑῆυδ γοραῖοὶ. οπρ6 ΡΟΥΡῸ πιο υ8 

δδὲ υἱ ας ἃ ΠΟ 5 βου απ, οἱ ἰη 645}}8 ἀδ]οαηίυγ, 

αυ3Π) δὶ ποδὶϑ σοι! Δη{} 008, Ὠδ6η5 ἰη ἴ}}0 ἀΐα δηι6 

ΟΟυ] 08 ΠΟΘΙΓΟΒ 64 ἀοἴογαϊ. Νὰ ἰσίτυν ἢος δοοϊ δι, λσου- 

Ταῖα οπηΐᾷ ΟΟἸ]Πσαπι5, οἱ π05 πιυϊ ΟΥ̓ ΠῚ ΓΘῸ5 ἀοῃΓΟ- 

Παηάσπιβ. Ουΐ8. αὐἷπὶ ἃὉ0 ἀναγ πιυπάυβ 6δί  Νὼ 

πὶ δεΐπὶ ἀἰχοῦίς, [6 το ΓΙΟΥ͂ ΔΥΆΓΌΠ 6556 : Π21}} 

ΡΓΟ πιοάΐϊοο οἰἶαπὶ ΡΟ ρηΔ5 ἀα ίπιι8. 1: οορία, οἱ ἃρα 

Ραηὶιοηιίαπι. Ουΐἷβ ἤθη Γοὺς 1ΠΠ|4{885 Θομ πη 6 [1 7 οἱ ᾿ος 

οιἰδπὶ πη φοἰθηηδη) ΟΠ] 1ΟἸ1. Ουἷ5 ποη οὐου 6 ἀ6 

ὈΡΟΧΙΠΊΟ πη|416 αἰχἧι ἢ οἱ μος ΟἰἴΠ| ἃ γοῦπο οχίσί! ". 

θυϊ5 5:06. 14 ποι ἰμ πτπηαἱϊ ἢ ΠΣ νόΓῸ οἴηηίαι 1Π}- 

πηι 55: πη0}5 681. (}ι}5 ἱπιρυάΐ οἶ5 ὁ61}}}5 ΠΟοη δϑροχί! 

Ηϊς ρόῦγο πη 8 ΟΠΊΠΙΠΟ 651. (18 ΠΟ δὲ):6 οδυβΆ 

[Γιγὶ δ00 ἰγαῖυ8 65] ἢ ἢ. γ γῸ γϑὺδ οϑί ΘΟ Ὁ}. ()υΐν 

Ποη ᾿πγανἱ ἢ ἤσο δυίοπὶ ἃ πη510 65ῖ. Ου]5 ποη Ρ6}6- 

ΓΑΥὶ! ἢ ΗΟ ρΟΓΓῸ ρΡἷυ8 41|8Π| ἃ Ππ|8|0 651. Ου]8. ΠΟΠ 56}- 
νυν ππδπιοης ὃ Ηϊο Ὑθγὸ ἃ δίπεογα (ΟἸιγὶϑι! βογν υϊα 

ὁχοίι. ΑἸΐὰ ἢἰ8. τηϑύογα ῥγοίδγγθα ῬΟϑϑ0Πὶ : 56 [δος 

Ὑ ἩσῸ, οἰ ἤθο οἰΐαπι α γέσηο εαίσίὶ, ἰὰ ἰτἰ 15 Μ155. ( δυμ. 
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δλι15 δυμὲ, οἱ ρμοβϑϑηΐ δὲ οοπιρυποιίοηθπι ἀἰσάμοογα, 

ηἶδὶ 4ι5 Ἰαρίἀουϑ 511. οἱ ὁπηηΐ ὈΓΟΓΘ.5 56Πη51:1 οΔΓΘΆΪ. 
51 οηἶπι δογαπι βἰηψυϊα ἰὴ Ζ6 6 Πη8π|ὶ σΟπ] οἶς, αι ϊὰ 
ποη [Δοἰαηϊ οπιηΐδ 5ἰπιυὶ οοπ) ποία ἢ Ουοπιοῦο ἱφίίυν, 

ἰμ αΐαβ. βαϊαιδπὶ δοηϑθηυὶ ροβδύπιιϑβ Υ δὶ Θρροϑί(α "5 
γοπιδάϊα δάϊι! θαλιθυβ,, δ θα ππ οβΥηᾶΠ)., ργΓΘΟα5., Θ0η]- 
Ῥυποιϊοποπι,, ρεδηἰ (οι ἰδιη., πὶ} δίθι., ΟΟΥ οοηιγὶ- 

ἴ0}}}, ΓΓΙΠῚ ρΓϑαθηι πὶ οοπιοπιρίυπι. ϑαχοθη 35 Θηὶπὶ 

βαϊυι8 νἱὰ5 θου8 ἀρογυῖ, δὶ δἰἰδπάδγα νοπιι 5. Ατΐ- 

5. ΦΟΑΝΝΙΘ ΟΠΕΥΘΒΟΘΤΟΜΙ͂ ἈΠΟΗΙΕΡ, ΓΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. ἀὺϑ 
πλῖι1π} Δ} Πα πλιι5 ἜΓσΟ,, Οἱ Ῥ6γ δα Οηλῃ Δ Ουγόπι » 

γΌ]η γα, οἰ ΘΠ Οϑ  ἢΔηι ΘΓΟβΔΠ65, ᾿ΓΔΠῈ ἰῃ 605 4] πος 

᾿ϑογυηί γΓοργϊ πιθη 68, ργῸ οἸηηΐθυ5 Ὧ60 ργαιίας Ὡφοη- 

165, ΡΓΟ ΥἱΥ 1115 16) υΠΔΠ.65, δἴποογο σΟΓὰ6 ργοσληίο 5, 

ἈΠΊΪΟΟ5 ΠΟΪ]8 (ΔΟΙοΠῖ68 ΟχΧ πηλπιοπᾶ ἰηἰαυ!αι158. 9:6 

ΘηΐπΊ ρΟΙΘΓΙΠλι15 οἱ νοι ΐαπι ροοοοίογυπι,, αἱ ργοπιῖθϑἃ 
οΟηβο΄υϊ "θη : 411615 υ|1Π8Π| ΠΟΘ ΟΠΊΠ68 ἀἰβηθπη, 

δγαιὶα οἱ Ἰεπίηϊίαια Ὠοπιϊηὶ ποϑιγὶ δοϑιι (ἢ γῖϑιΐ, οαϊ 

εἰογία οἱ ἱπιρογίυπὶ ἰπ βϑουΐα κουϊογυπι. ΑἸηση. 

“π:.........ὕ...Ψ.ϑ...Κ(Γ“-.. τ ,ἢ;.....-.-..ὕΨΔὦὄἦἑἐ. τ ὕὕ..--ὐὸπὶ'ΨΠΨΔΦΠΔΠΦΔρπππππππ-:ππππῇὶἷΨ,πφπφΦΔ«ΦΨΕ͵ῚῚπππ-πἰππ πἰπ ππ π πιππα αιρεαιπικοιαιαισποποιρηαπιπερ ει αι» τα αταπαισασπααααιπαποισαπαπαιααααπαταππππαπυπισησοαππαπ. ταπτασα σα 

ἨΟΜΉΙΑ ΧΙ. 4). ΧΙ]. 

σκν. 12. νυ. 52. Αι [πεἰτ6 ἀγτϑογόπι θοπαηι,, οἱ [Γοίπὶ 

ἜἾ 8 ϑοπιίηι; αμὶ [αοἷ!6 αὐϑοτέπι τιαίαπι,, οἰ [γοίπιηι 

ὅτις πιαίμιπι : ἐς [γιεία θπῖηι γον σοσποβοϊ τ. 

1. Ἀυγϑι5 {108 ρυάογα αἰποῖς, π6ς δυη} ΠῚ ργΙοΓᾶ 

ΔΙΖυπΙοηΐΔ 54115. ΠΟςΟ δυίομ [Δο]1, πο αἱ 56 ἃ Ευ]ρὰ 

ἀοίοπάλι (54ι15 Θηΐπὶ οϑϑθηὶ αυὰ [4πὶ ἀΐοῖδ 5111), 56ἀ 
οἱ 05 δι δπνομάδιϊοηθηι ἀδύσοαι. Ουοὰ ἀπΐδηι ἀἰοΙ, 

Ἰος βἰψηϊοαι : Ναπιο νοβίγιπι συγϑίοβ γαργο θη, 

425] νθγα ουγαι ποη 6ϑ56ηϊ, "6 116 ἀἰχὶ!, πλὼ]Δπ|Ὲ ΓΟΠῚ 

6886 ἃ ἀππιοπα ἰἰθαγαγθ. ἘΠ᾿ ποῖ δα δαἀπιοάυπι 

ἱπιρυάδηιθ8 οϑϑοΐδ, Π06 ἀΐσεγα ποὸη ροίογαηί. Θυἱᾶ 

Οὕ0 ορογᾶ 'ροα ἰγαάυσογα ποη να]εῦδηϊ, 56 ᾿μἘῸ Ορδ- 

ταιίαπι οαἰυγη θα πίιΡ ὁ, ἀσπιοηβιγαὶ οι ιϑη 1 0Π0Πὶ 

οἱ οὐπὶ σὐττηυ} Γαι αἰ ἶο. οἱ οὐ! ΓΟΓΙΠ ΘΟ 8640} 

εἷά Ριιζηαγα. Θιιοα ἰησυηι5 πηρυ θη [1 ὁ5:, ΠΘΠΊρΡῸ ΠΟη 

ΠΙΟ0 πιο ΐσηθ ἀφύγο, 566 οἰἰδηὶ || σΟΠλΠ͵56], Ια 

σΟΠ ΓΆ ΟΟπηηλ δι ΟΣ υ τη δι 6η) ρισηληϊ. Ας Υἱάα 

αυδιῃ οχιίγὰ οΟπι ΟΠ 0Πὶ 5}| 14 φυοά ργοίεγί. Νοη ΘΗ] πὶ 

ἐϊοῖ! : Εδοὶιὰ ἀρυυγοιη θυομ8πὶ., συοπίϑηι [Γυσίυ5 6}08 

βθοηυβ 651 ; 864 ἀργαρὶθ 1105 Θοογοῦι5,, οἱ ᾿τηδληδιοίι- 

ἀϊποπ) βυδί οἱ ἱπιρι 6 η{18π| ΘΟΓΙΙῊ ἀσιηοΠ ει ΓΔη5 αἷΐ ς 

δὲ ΟρΡΟΓᾺ νυ} 18 Γαργοῃομάθγα., πο η ργΟ Δ θ60 : δ0]υπὶ 

"6 (ὧδ [18 σι 66 ΠΟ βίϑίαγθ, η66 σΟηβοηηδηίον ἀἰοὶ 

Ροβδυι!,, π|6 δοριιβ6ι15. δῖος δηΐπὶ οἰτίυ5 ἀσρτγο!οπαϊ 

Ροίογαηὶ σοηΓὰ Γ65 ΠΙΔη [6 51155]Π125 ἱπηρι! ἀπο ἰοαυΐ. 

"8416 [Γυδίγὰ πηϑΠἰσιναπαὶηϊ, ἔπψυΐϊ!, πος οομβοηυδηιία 

ἰοχυϊπι πὶ. ΝᾺπι ἀγθότγαπι αἰ ργοηιί4 ὁχ ἔγυσία ἀϊβηο- 
δοί(υγ, ποη δυΐίσιη [Γυοῖυ8 40 ΔΥΓΠΟΓΘ : νΟ8 Ὑ6ΓῸ 00η-- 

ἰγαγίυπι (Δοἰ 15. ΕαἰΔη δὶ ΘΠ ΔΓΌΟΡ [γυοίι}8 511 οδι58, 

δἰίαπηθη ἔγιις! 5 ΑΓΌΟΥΪ 5 δροοίοπὶ ἀδοίαγαϊ. Αἱ οο0156- 

(6 η5 ἀγδί, υἱ ἰρδα οραγᾷ οἱ "05 5|Π}}]} γεργο !δηάο- 

Γεῖ 5, γαὶ δ' Τρέγὰ ἰδυΐύηγοί8, ΠΟῸ5 Ορογληῖα5 π6 ᾿Π0- 

ϑγοίϊβ. Νυησ γοΓῸ Ομ ΓΑΓΙ 1Π| [Δ 60 }{}5 : ΠΔΠῚ ΟΠ ΟΡΟΓΩ, 

40 50ηι (Γυοίι8., οΔἰ τ ἶαγὶ Πποηπθαιθ., σΟΠ ΓΑΥ μη 

οομῖγα ἀγῦογοηι ἔργ ἰ8 οαἰσυϊυπι, ἀυπὴ 6 ἀπ πΠ ΟΠ ΔΟῸ ΠῚ 

γοολι15, σιιοά οχίγαπνδ 6ϑὶ ἀοιηθηιαι. Νά ΄υοὰ ργὶι8 

ἀΐϊοοῦαι,, ᾿ος δἐ Δ Π| συ ΠΟ 8586}, ΟῚ ρυ586 ΔΓΘΟΓΘΠῚ 

ΠΟΠΔΠῚ ἴγυοσίυϑ πη 108 ἴΔΘΟΓΕ., Π6ΩΙ6 πιϑῖδ}}) ὈΟηΟ8 

(αι. Ἴ. 18). Ἰαθ6 Δασιδα 068 ΘΟΓΌΠῚ ρα ΪΔπὶ 6δὶ 

ἢ} σοι βοιθη8, ΠΠ}} δοουπάυτη ποίιγαπι τογυτ) [)ἃ- 

Βογα. δοίης υΐ ΠΟ ΡΓγῸ 86, 86ι] ργὸ ρὶ για ἡ γθᾶ 

[λοῖς, δοῦν ἱπνθῃϊίυν ἀΐσοῃ : ὅ4φ. ᾿γορθιιὶθα υἱρέγα- 

γῆι, φιοηιοαο γμοίδδιὶς ϑοπα ἰοφμῖ, οἰι)ι εἰ 8 πιαίὶ 2 ΠΟΟ 

ὙΡΓῸ 5:π|ὼ}} οἱ δοουβϑηι 5 οί, οἱ ἀϊοιογαηι ἀδπηοηςίγᾶ- 

ιἰονὸπι μὰ ρα] Ὁ} 18. ΕΘΟΘ ΠΑΠΊ4Π6 γνο8., ἱπι|υΐ!, 

οὐπὶ οἰἰἶἰφ ΔΓΌΟΓΟΒ πιὰ 5. ΠῚ ὨΟΙ 5115 [ἜΡΓ {ΓΟ[}Π| 

ἃ ὕῃιι5, εἰ ωθοί τ 6556 αἱσοϑαΊΗ. 

θοπμη). ΝΟΠ ἸηΐγΟΓ Ἔγβο, χαρά [2118 Ἰοχφιαιηίηϊ ; πιὰ] 
αυΐρρα οἀυοδιῖ αϑιϊς5, ἃ πι}}ς Ῥγοσδη ΟΡ ΟΥΙΪ, ᾿ΙΠ6 ἢ- 
1ΟΠ40.6 1η4]4πῈ Πρ 615. Εἰ ν] 16 ἀυλπη δοριιγαῖα.,, πιϊ- 
Ιλπὶ ργΆ θη 5 1115 Δηϑαπι., Δασιδδιίοηο8 ἐϊβροδαογίξ. 
Νοῆ δε αἰχίι : Ουοτπηοάο ροί65115 θοπἃ Ιοφυΐ,, οὑπὶ 
51115 σ6ΠηΙ πη Π8 Ὑἱραγάγιπὶ 06. δηΪπὶ π1Π}| διὰ Πυά : 
566, ()ἡκοπιοάο ρο(εεϊ6 ϑοπα ἰοφιὶ, παἰϊ εἰηὶ εἰς ἢ Π6- 
ηἰ πη πα υΐαπὶ ὙἱρΟΓΆΓΙπὶ 'ρ505 γοολνί!, αυΐα ἀ6 ΡΓο- 
δοπίοτῖθυ5 φ]ογαθαπίυγ. Οϑιθηάδηβ ἰφίίαγ ἢ1}}} αἰ δὶ 
1π46 Ἰυογυπι) ρΡουθηἶγα, οχ Α Γαΐ: οοσηδιίοηα {1108 
α]6οἷῖ ; ργοφοπίίογαϑβ αυϊαπὶ α] υδάδπ) ἱπιο}}5 ἀαι [11}5, ἃ 
ΠΟΘΙ Παἰ6 ργίϑι! πυάαιῖ5. Ναπι ἐς αὐμηααπια εονάς 
ος ἰοψμίιιγ. ΠῚΣ αιοαυς τυγϑαπὶ ἀϊν᾽ !ςϊοπὶ 508 ΠῚ 
(ΟΠ ΠΟΙ 5.Γαϊ, 408 56 γοῖ σοσῃοβολί ; βοίδι μι6 'ρεος 
ΠΟ ὙΕΓΒΟΓΌΠῚ 1Δη {ΠῚ}, 56} οἰ18Π} πιδίαγιη οοσιαιῖο- 
ΠυΠΊ Τα οποπὶ το ἀ ΠΓΟ5 6556 ; Βοιμηηι6 ἰρ885 οὐ- 
Βηόβοογα. Ὠ]οἷ 1 νοΓῸ, ρΟ556 οἰἸ)πὶ ΠΟΠλΐη 65 1:86 ΠΟ5Ξ6 - 

΄υΐᾷ Ἰις ὨδίιΓΒ σΟηΘΟΠ]ΙΘ ἃ 691, υἱ 581 ἰπίυς πδηυϊ- 

[ἴΔ δι ρογαθυηάοῖ,, ΡῸΓ ΟΥΒ νοῦ θὰ [οτἷς οἴὔι]μπάαλίυτ. 
Τά ηη6 οἴη διά! Υβ ᾿οπιΐ ποτὶ πηι }4 Ἰοσυσηΐοπη, πόα 
ὉΠ Π816πὶ 501 01ἢ οἱ ποηαϊἰληλ ἰῇ ἰρ50 ἰηδβ56 μιῖο68, 
αιιδι νογθα Ἔχ Π  θΘηι ; 864 ἸΟησ5 6 ΠΙΔ)ΟΓΟΠῚ 6556 ΘΟΠ᾿Ϊτὸ : 
αυοδ οπἰπὶ αχίγα ργοίδγιυγ, ᾿μι|8 5ι ΡΟ γο ΠΠ. Υ 166’ 
414Π1Ί ΔοΓΙΊΟΓ ἴ||05 (εἰἰχογῖ Ὁ ΝΏη εἱ ἀἰοία δογυπὶ ἰῶ πὶ 

ῬΓᾶνα δυηϊ, οἱ βοουηάυπιὶ ἀΐδ00}} πισιίδπι, ταὰϊς οἱ 

[Ι0η5, αι 5ἰηί σοφία. Ηθ6 δι6Πὶ εἰς σοπείησογο 5οϊοῖ : 

᾿ησυδ 58 ρ6 ρυάογε ἀξίοη!δ, ηο01: (Δηι2πὶ βἰπιι! πδαυΐ- 

ιἰδπὶ οἰδυπάϊ[ϊ : ΟΟΥ υΐαπὶ, οὐ πυϊὰς ἢοιο [α5ιἷς 

δάδδὶ, δἷπα τηθῖιὶ αυδουπίι6. νο] δ τπα]ὰ φίσηϊε ; 

Ὀουπὶ φυΐρρα ᾿Ἶ}}}} ουγαὶῖ, Ουοηϊαπι ἜΓρῸ δὰ 4υα" ἀϊ- 

ουπίυγ, ἰῃ Ἔχϑιπθὴ νι ΐηΐ οἱ Θηληΐθι5 5} Θα ροϑ 8, 

ΟΟΓ δι ίαπι ἰδίοὶ οἱ φυδϑὶ ὑπ|}}Γ8 ΟὨνοΟ] πὶ οδὶ, ἰάοο 
ΠΪΠΟΓΆ δυηὶ αὐὰὸ ὃχ [ἰησι ῥγοἢεϊ δον, 4ὺ: ἴῃ 

οογάα ἰαΐθηϊ πηδἼογα. αὐπὶ δυΐδιν ἰησοιβ οορὶα ἱπίυς 

681, {Π ᾿η26}0 πηραίυ ργοάδσιηιϊ ἢΠ|4 ας ᾿δοίθημυς 
οσου]4 ογϑηΐ. ΑὉ βου 1 αἱ νοπηυηΐϊ,, ἰἶο νἀδηιῖυτς 
δχοὶ 165. 1 ΠΠΊΟΓῸ5. Υἱ ΓΟ ΐπογα συ 16 : οἰπὶ δυοπὶ 

τ 4 ἀοἤοϊ!, ἰυης ἔα αο δἀπιούυπι ργοάδιηϊὶ : εἷς φυΐ 
ῬΓΔν15 ΘΟη 5115 θ᾽ 6 ΐ δαηϊ,, ργοχί πιυη} πια]οΐοιἰ5. ἐτη - 
Ρείυη!ι. 55. Βοπιδ ἰοπιο, ἰπαυΐ!, δα θόπο [ἠδεαμτο Ε87. 

αἷς 5ιιῖ Ῥγο[οτι ϑονα : εἰ πιαίμς ἰοηϊο δα πιαίο (βδεαιτο 
σοτα δ διιὶ ργΟ[ςοΥ1 ἡιαία. 

4. Να ρυϊ65, ἰπαι!, ἰὰ ἴῃ 1η4}}5 ἰἀπίυπι ουθηΐγο : ἰπ 

θοηΐα φυΐρρα ἰάϊρϑυμι δοοιἀϊϊ : διθηπὶ τη 8)}0Γ ἔπι 1:5 

Υἱγία5 δὶ, αιληι νοῦ ὀχ! θοαηϊ. ὑπάδ ἀγσυίΐίυν, ΕΠ 5 
μοίογαξ οιΐδτα [͵556,4υλπὶγ σα ΠΟ ΠΞΙΓΆΓΘΉΙ. ᾿ρουπηααε 

πΙΘ]ογδῖη, {η2πὶ οχ ἀΐεις 6]5 ἀγαιογοίυγ. Τ]όδᾶυ ΓΌΓΩ 



ἀνὶ 

δὲ τῇ; γνησίας ἐξέπεσε τοῦ Χριστοῦ δουλείας. Ἔχω χαὶ 

ἕτερα μείζονα τούτων εἰπεῖν [451] ἀλλ᾽ ἀρκεῖ καὶ ταῦτα, 

καὶ ἱκανὰ τὸν μὴ λίθινον 55 ὄντα μηδὲ σφόδρα ἀναίπθη- 

τοὺ εἰ; χατάνυξιν ἀγαγεῖν. Εἰ γὰρ ξεαστον αὑτῶν εἰς 

γέενναν ἐμδάλλει, πάντα ὁμοῦ συνελθάντα τί οὐχ Σργά- 

σεται; Πῶς οὖν ἔστι σωθῆναι; φησί. 1 ἀντίῤῥοπα τούὺ- 

των φάρμαχα ἐπιτιθέντας, ἐλεημοσύνην, εὐχὰς, χατάνυ- 

ξιν, μετάνοιαν, ταπεινοφροσύνην, συντετριμμένην χαρ- 

δίαν, ὑπεροψίαν τῶν ὄντων. Μυρίας γὰρ ὁδοὺς σωτηρίας 

ἕτεμεν ὁ Θεὸς, ἐὰν ἐθέλωμεν προσέχειν. Προσέχωμεν 

'Ν ΜΛΤΤΗΚΕΌΝ ΠΌΝΗ,. ΧΕΠ. 41. ΧΕ. 4032 

κοίνυν, χαὶ διὰ πάντων τὰ τραύματα ἐχχαθαίρωμεν "", 
ἐλεοῦντες, ὀργὴν τοῖς λελυπηχόσιν ἀφ'έντες, εὐχαρ! - 

στοῦντες ὑπὲρ πάντων τῷ Θεῷ, νηστεύοντες χατὰ δύνα- 
μἱν, εὐχόμενο! γνησίως, φίλου: ἑαυτοῖς ποιοῦντε; ἔχ 
τοῦ μαμωνᾷ τῆς ἀδιχίας. Οὕτω γὰρ δυνησόμεθα καὶ, 
συγγνώμης ἐπὶ τοῖς πεπλημμελημένοις τυχεῖν δ᾽, χαὶ 
τῶν ἐπηγγελμένων ἐπιτυχεῖν ἀγαθῶν " ὧν γένοιτο πάν- 
κας ἡμᾶς ἀξιωθῆναι, χάρ:τι χαὶ φιλανθρωπίχ τοῦ Κυ- 
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς 
ποὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. '᾿λμῆήν. 

85 λίθον Κεῖος. Οἵ. Ρ. 818 ἢ. 8" ἐχχκαθάρωμεν Ε. ἐλεοῦντες] 516 Ε΄. ἰἀνομε θυ. 755, νυ]50. ποιοῦντες ἐλεη - 
μοσύνην. 55 τυχεῖν οι. Ε΄. οἱ ργ. Ὁ. 

τὸ «υγασοιμαμπαηνμμακονσιαναπσηιο. "ον αν -ὩὦῷὖΠΨΠὁΨΨἘὋοὁΨΠοΕσνΠσοο ο οσὁοσὁὌΠἐἐΠι τ -----: 
--...--ὄ.-..΄΄ὦὃὄἔ......... .... . --..-.-.  ,-.- . , .ΟὦΟὦὦν 

ΟΜΙΛΙΑ ΜΒ΄. 

Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν, καὶ τὸν καρπὸν αὖ- 

τοῦ κα.λόν" ἣ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν, καὶ 

τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν" ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ 
δένδρον γιγώσκεται. 

α'. Πάλιν ἑτέρως αὐτοὺς καταισχύνει, χαὶ οὐχ ἀρχεῖται 

τοῖς προτέροις ἐλέγχοις. Τοῦτο δὲ ποιεῖ, οὐχ ἑαυτὸν ἀπ- 

αλλάττων ἐγκλημάτων 8 (ἦρχει γὰρ τὸ πρότερον), ἀλλ᾽ 

αὐτοὺς διορθῶσαι βουλόμενος. Ὃ δὲ λέγει τοιοῦτόν 

ἐστιν Οὐδεὶς ὑμῶν οὔτε ἐμέμψατο τοῖς θεραπευθεῖσιν, 

ὡς οὐ θεραπευθεῖσιν, οὔτε εἶπεν, ὅτι πονηρὸν τὸ δαίμο- 

νος ἐλευθεροῦν. Εἰ γὰρ καὶ σφόδρα ἠναισχύντουν, οὐχ 

ἐδύναντο τοῦτο εἰπεῖν. Ἐπεὶ οὖν τοῖς μὲν ἔργοις οὐχ 

ἐπέσχηπτον, τὸν δὲ ταῦτα ἐργαζόμενον διέθαλλον 37" 

δείκνυσιν ὅτι χαὶ παρὰ τοὺς χοινοὺς λογισμοὺς χαὶ παρὰ 

τὴν τῶν πραγμάτων ἀχολουθίαν ἣ χατηγορία αὕτη. 

Ὅπερ ἐπιτεταμένης ἐστὶν ἀναισχυντίας, τὸ μὴ μόνον 

ποντρεύεσθαι, ἀλλὰ χαὶ τοιαῦτα συντιθένα!, ἃ χαὶ παρὰ 

τὰς χοινάς ἐστιν ἐννοίας. Καὶ ὄρα τὸ ἀφιλόνΞξιχον. Οὐ 

γὰρ εἶπε᾽ Ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν, ἐπειδὴ χαὶ ὁ χαρ- 

πὼς χαλός" ἀλλὰ μεθ᾽ ὑπερόολῃς αὐτοὺς ἐπιστομίζων, 

καὶ τὴν ἐπιείχειαν τὴν αὐτοῦ χαὶ τὴν ἀναισχυντίαν τὴν 

ἐχείνων ἐνδειχνύμενός φησιν" Εἰ καὶ 55 τῶν ἔργων βού- 

λεσῦς ἐπιλαδέσθα:, οὐδὲν χωλύω' μόνον μὴ ἀσύμφωνα, 

μηδὲ ἀνακόλουθα ἐγχαλεῖτε. Οὕτω γὰρ σαφέστερον ἁλί- 

σχεσθαι ἔμελλον, πρὸ; τὰ λίαν [453] φανερὰ ἀναισχυν- 

ποῦντες. Ὥστε εἰχῇ δ᾽ πονηρεύεσθε, φησὶ, καὶ ἀναχό- 

λουθα ἑχυτοῖς λέγετε. Καὶ γὰρ ἡ τοῦ δένδρου διάχρισις 

ἀπὸ τοῦ χαρποῦ φαίνεται, οὐχ ὁ καρπὸς ἀπὸ τοῦ δέν - 

δρου" ὑμεῖς δὲ τοὐναντίον ποιεῖτε. Εἰ γὰρ καὶ τὸ δένδρον 

τοῦ χαρποῦ αἴτιον, ἀλλ᾽ ὁ χαοπὸς τοῦ δένδρου γνωριστι- 
χός. Καὶ ἀκόλουθον ἦν, ἢ χαὶ τὰ ἔργα διαδάλλειν ἡμᾶς 

αἱἰτιωμένους, ἣ ταῦτα ἐπαινοῦντας, χαὶ ἡμᾶ; τοὺς ἐργα- 
ξομένου; τῶν ἐγχλημάτων ἀπαλλάττειν τούτων. Νὺν δὲ 

τοὐναντίον ποιεῖτε" τοῖς γὰρ ἔργοις οὐδὲν ἐγκαλεῖν ἔχον- 

τες, ὅπερ ἐστὶν ὁ χαρπὸς, τὴν ἐναντίαν περὶ τοῦ δένδρου 
φέρετε ψῆφον, ἐμὲ δαιμονῶντα χαλοῦντες, ὅπερ ἐσχάτης 

ἐστὶ παροινίας "9. Καὶ γὰρ ὅπερ ἔμπροσθεν εἶπε, τοῦτο 

καὶ νῦν χατασχευάξει, ὅτι οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν 
καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδ᾽ αὖ τοὐναντίον πάλιν. 

Ὥστε παρὰ πᾶσαν ἀχολουθίαν χαὶ φύσιν αὐτῶν τὰ ἐγ- 

χλήματα. Εἶτα ἐπειδὴ οὐχ ὑπὲρ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ 

Πνεύματος ποιεῖται τὸν λόγον, χαὶ γαταφοριχῶς χέχρη- 
ται τῇ χαττγορίᾳ λέγων: Γεγγήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύ- 

γασθε ἀγαθὰ .1α.1εἴῖν, πονηροὶ ὄντες; Τοῦτο δὲ ὁμοῦ 
καὶ ἐγχαλοῦντός ἐστι, χαὶ τῶν εἰοη μένων τὴν ἀπόδειξιν 

ἐξ ἐχείνω» παρέχοντος. Ἰζοὺ γὰρ ὑμεῖς, φησὶ, δένδρα 

ὄντες πονηρὰ, οὐ δύνασθε φέρειν χαρπὸν ἀγαθόν. Οὐ 
τοίνυν θαυμάζω, ὅτι ταῦτα φθέγγεσθε᾽ χαὶ γὰρ ἐτράφη- 
τε χαχῶς, προγόνων ὄντες πονηρῶν, καὶ διάνοιαν χέχτη - 
σθε πονηράν. Καὶ ὅρα πῶς ἀχριθῶς χαὶ χωρὶς λαδῦς 
ἁπάσης τέθειχε τὰ ἐγχλήματα. Οὐ γὰρ εἶπε' Πῶς δύνα- 
σθε ἀγαθὰ λαλεῖν, γεννήματα ὄντες ἐχιδνῶν ; οὐδξν γὰρ 
τοῦτο πρὸς ἐχεῖνο: ἀλλὰ, Πῶς δύνασθε ἀγωϑὰ «1ω1εἴι", 
πονηροὶ ὅγτες ; Γεννήματα δὲ 5' ἐχιδνῶν αὐτοὺς εἴργ- 
χεν, ἐπειδὴ ἐπὶ τοῖς προγόνοις ηὔχουν "". Δειχνὺς τοί- 
νυν, ὅτι οὐδὲν αὑτοῖς ἐντεῦθεν τὸ χέρδο;:, τις μὲν πρὺς 
τὸν ᾿Αδραὰμ, ἐξέθαλεν αὐτοὺς συγγενείας" δίδωσ!: δὲ αὖ- 

τοῖς προγόνους ὁμοτρόπους, τῆς ἐχεῖθεν περιφανείας 

γυμνώσας αὐτούς. Ἐχ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς 

καρδίας τὸ στόμα «1α.1εἴ. ᾽᾿Ἐνταῦθα πάλιν τὴν θεότητα 
αὐτοῦ δείχνυσιν εἰδυῖαν τὰ ἀπόῤῥητα" καὶ ὅτι οὐχὶ ῥη- 
μάτων μόνον, ἀλλὰ καὶ πονηρῶν ἐννοιῶν δώσουσι δίχην" 
καὶ ὅτι οἷδεν αὐτὰ ὡς Θεός "3. Λέγει δὲ ὅτι οὐχ ἀνθρώποις 

δυνατὸν ταῦτα εἰδέναι" φύσεως γὰρ ἀχολουθία τοῦτο, τὸ 

ὑπερόλυζούσης ἔνδον τῆς πονηρίας ἐχχεῖσθαι ἔξω διὰ τοῦ 
στόματος τὰ ῥήματα. Ὥστε ὅταν ἀχούσῃς ἀνθρώπου πο- 
νηρὰ φθεγγομένου, μὴ τοσαύτην νόμιζε πονηρίαν ἐγ- 
χεῖσθαι αὐτῷ, ὅσην τὰ ῥήματα ἐπιδείχνυται" ἀλλὰ πολ- 
λῷ πλείονα στοχάζου εἶναι τὴν πηγήν τὸ γὰρ ἔξωθεν 
λεγόμενον, τὸ περιττόν ἔστι τοῦ ἔνδον, Εἶδες πῶς αὐτῶν 
χαθήψατο σφοδρῶς ; Εἰ γὰρ τὸ λεχθὲν οὕτω πονηρὸν, χαὶ 

ἀπ᾽ αὐτῆς τοῦ διαῤόλου τῆς γνώμης ἐστὶν, ἐννόησον τ 
ῥίζα καὶ ἣ πηγὴ τῶν ῥημάτων ἡλίκη. Συμθαίνει δὲ 
τοῦτο εἰχότως" ἡ μὲν γὰρ γλῶττα αἰσχυνομένη πολλάχις 
οὐχ ἀθρόον [485] ἐχχεῖ τὴν πονηρίαν" ἡ δὲ χαρδία οὐδένα 
ἀνθρώπων ἔχουσα μάρτυρα, ἀδεῶς ὅτα ἂν θέλῃ τίχτει 
“χαχά" τοῦ γὰρ Θεοῦ οὐ πολὺς λόγος αὐτῇ. Ἐπεὶ οὖν τὰ 
μὲν λεγόμενα εἰς ἐξέτασιν ἔρχεται χαὶ πᾶσι προτίθεται, 

ἐχείνη δὲ συνεσχίασται, διὰ τοῦτο τὰ μὲν ταύτης "" 

ἐλάττω, τὰ δὲ ἐχείνης πλείονα γίνεται, Ὅταν δὲ πολὺ τὸ 

πλῆθος γένηται τῶν ἔνδον, πολλῷ τῷ ῥοίξῳ τὰ τέως χρυ- 
πιόμενα πρόξισι. Καὶ καθάπερ οἱ ἐμοῦντες, παρὰ μὲν 

. τὴν ἀρχὴν βιάξονται ἔνδον χατέχειν ἐχπηδῶντας τοὺς 
χυμοὺς, ἐπειδὰν δὲ ἐχνιχηθῶσι, πολλὴν τὴν βϑδελυγμίαν 
προΐενται" οὕτω χαὶ οἱ τὰ πονηρὰ βουλεύματα ἔχοντες, 
χαὶ τοὺς πλησίον χαχηγοροῦντες. Ὁ ἀγαθὸς ἄγθρωπος 

ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ, φησὶν "", ἐχδά.11λει τὰ ἀγα- 
θά" καὶ ὁ ποτηρὸς ἄγθρωπος ἐχ τοῦ πονηροῦ θησαυ- 
ροῦ 5 ἐχδά,.1.1ει τὰ πογηρά. 

β΄. Μὴ γὰρ δὴ νομίσῃς, φησὶν, ἐπὶ τῆς πονηρίας τοῦτο 
γίνεσθαι μόνον" χαὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς ἀγαθότητος τοῦτο 
συμδαίνει" χαὶ γὰρ χαὶ ἐχεῖ πλείων τῶν ἔξωθεν ῥημάτων 

δὲ ἐγχλήματος Εἰ. θ.. ἢ. χαὶ τὰ πρότερα ὅϑιν. ἰπν5 οὐἀὰ. 5 διέθαλλον) διέδαλον ἐνδιέδα) ἔργ. Ὁ προ ὦ ΠΑ ΝΟ ΤΗΥ͂ : ,ν φησί Ε΄. ἐνδιέθαλλον, φησί Α. 
διάδολόν φαῦσ.: ". αἰαθοίμπι πιρσμραμί σε, ὑκπιογὶ οὐαὶ Ἐπ}. οἱ Αγην. νυ] σϑιιμὴ ἰυὐϑηίυγ,. διέθαλον, φησὶν πέζρται 

δείκνυσιν) ἴδμ. 58 εἰ γὰρ χαί Ειἰἰ4. 5" εἰχῇ] εἰ καί Ὁ). Ε΄ Ν αν οἱ νπα! φημ αρη8 6. "9 παρανοίας Ε. ἀνοίας Ε΄. 5" δέ 
οἷν. ἃ. 

τΡρ. 5" τὰ μὲν ταύτης] ταῦτα μέν [΄. 
ὃς, Ὁ. αὐτούς οἴπ. Α, 55 ηὔχουν] μέγα ἐφρόνουν αὶ Ερ. ") ὡς Θθεύς] ὁ Θεός Εἀἀ. ἐοοηίγα οσοάι!. ἔμ. οἱ 1νν- 

ὅ φησί] 4. τῆς χαρδίας αὐτοῦ ᾿ς, 9 Μοβ4ᾳηῃ. ὁ θησαυροῦ] 4.1. τῆς 
ΔΙ δ ῥ᾽ Υ ΟΝ ς ᾧ : ᾿ ὃ τ Ἂ Η 

καρδίας αὑτοῦ Ἀ. Ε΄, δ᾽ Μοβροαᾳ. οἱ (ομ}). αὐτοῦ) (ἃ, Ποῖ) οἰ πθ ἐν }5 αὐ δηγοι}5 ᾿υσόσμι Ερ. οἱ ἸΔΈ ΤΡ. 

τοι, ὁπ. ἘΛ}]. 2ᾷ 



ἀπ 

ξνδον ἢ ἀρετή. Ἐς ὧν ἐδείκνυ, ὅτι χἀχείνους πονηροτέ- 
ρους ἐχρῆν νομίζειν, ἣ τὰ ῥήματα ἐνεδείκνυτο, καὶ αὐ- 
τὸν ἀγαθώτερον, ἣ τὰ λεγόμενα ἐνέφαινε. Θησχυρὸν δέ 
ρησι, τὸ πλῆθος ἐνδεικνύμενος. Εἶτα πάλιν πολὺν ἐπιτει- 
χίξει τὸν φόδον. Μὴ γὰρ δὴ νομίσητε, φησὶ, μέχρι τού- 
του χαὶ τῆς τῶν πολλῶν χαταγνώσεως τὸ πρᾶγμα ἕστη- 
χέναι" χαὶ γὰρ τὴν ἐσχάτην δώσουσι δίχην ἅπαντες οἱ τὰ 
τοιαῦτα πονηρενόμενοι. Καὶ οὐχ εἶπεν, Ὑμεῖς ὁμοῦ 
μὲν τὸ χοινὸν παιδεύων γένος, ὁμοῦ δὲ ἀν:παχθέστερον 
τὸν λόγον ποιῶν. Λέγω δὲ ὑμῖν "7, ὅτι πῶ» ῥήμα ἀρ- 
γὸν, φησὶν, ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώ- 
σουσὶι περὶ αὐτοῦ 1όγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. ᾿Αργὸν δὲ, 
τὸ μὴ χατὰ πράγματος κείμενον, τὸ ψευδὲς, τὸ συχο- 
φαντίαν ἔχον 58. τινὲς δέ φασιν, ὅτι χαὶ τὸ μάταιον' 

οἷον, τὸ γέλωτα χινοῦν ἄταχτον, ἣ τὸ αἰσχρὸν χαὶ ἀν- 

αἰσχυντον χαὶ ἀνελεύθερον. Ἐκχ γὰρ τῶν «1όγων σου 
δικαιωθήσῃ. καὶ ἐκ τῶν 2όγων σου καταχριθήσῃ. 
Εἰδὲς πῶς ἀνεπαχθὲς τὸ διχαστήριον ; πῶς ἥμεροι αἵ 
εὐθῦναι ; Οὐ γὰρ ἐξ ὧν ἕτερος εἶπε περὶ σοῦ, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν 
αὐτὸς ἐφθέγξω, τὰς Ψήφους ὁ δικαστὴς οἴσει" ὅπερ 
ἁπάντων ἐστὶ δικαιότατον. Καὶ γὰρ σὺ χύριος εἶ χαὶ τοῦ 

εἰπεῖν χαὶ τοῦ μὴ εἰπεῖν, Οὐ τοίνυν 39 τοὺ; χαχηγορου- 
μένους: ἀγωνιᾷν δεῖ χαὶ τρέμειν, ἀλλὰ τοὺς χαχηγοροῦν- 
τας. Οὐ γὰρ ἐκεῖνοι ἀναγχάζονται ἀπολογεῖσθχι ὑπὲρ ὧν 
χαχῶς ἤχουσαν, ἀλλ᾽ οὗτοι ὑπὲρ ὧν καχῶς εἶπον" χαὶ 
κούτοις ἐπιχρέμαται ὁ χίνδυνος ἅπας. "᾿Ὧστε τοὺς μὲν 

χαχῶ: ἀχούουτας ἀμερίμνους δεῖ εἶναι" οὐ γὰρ παρ- 
ἐξουσιν εὐθύνας ὧν ἕτεροι εἶπον καχῶς" τοὺς δὲ χαχῶς 
εἰρηχότας ἀγωνιᾷν χαὶ τρέμειν, ἅτε αὐτοὺς μέλλοντας 
εἰ; τὸ δικαστήριον ὑπὲρ τούτων ἕλχεσθαι. Καὶ γὰρ δια- 
θολικὴ αὔτη παγὶς '4 καὶ ἁμαρτία οὐδεμίαν ἔχουσα [454] 
ἡδονὴν, ἀλλὰ βλάδην μόνον. Καὶ γὰρ πονηρὸν ἐν τῇ 
ψυχῇ θησαυρὸν ἀποτίθεται ὁ τοίουτος. Εἰ ὃὲ ὁ χυμὸν 
πονηρὸν ἔχων, αὐτὸς χαρποῦται πρῶτον τὴν νόσον, πολλῷ 
μᾶλλον ὁ τὸ χολῇς πάσης πιχρότερον, τὴν πονηρίαν, ἐν 
ἑαυτῷ θησαυρίζων, τὰ ἔσχατα πείσεται, χαλεπὴν σὺν- 
ἀγων νόσον. Καὶ δῆλον ἐξ ὧν ἐρεύγεται. Εἰ γὰρ τοὺς 
ἄλλους οὕτω λυπεῖ, πολλῷ μᾶλλον τὴν τίχτουσαν αὐτὰ 

ψυχήν. Ὃ γὰρ ἐπιδουλεύων, ἑαυτὸν ἀναιρεῖ πρῶτον’ 
χαὶ γὰρ ὁ πῦρ πατῶν ἦ, ἑαυτὸν χαταχαίΞξι" καὶ ὁ ἀδά- 
μαντα παίων, ἑαυτῷ ἐπηρεά ει" χαὶ ὁ πρὸς χέντρα 
λαχτίξων, ἑαυτὸν αἰμάττει. 

Τοιοῦτον γάρ τί ἔστιν ὁ εἰδὼ; ἀδιχεῖσθαι χαὶ φέρειν 

γενναίως, χαὶ ἀδάμας, χαὶ χέντρα, χαὶ πῦρ' ὁ δὲ ἀδι- 
χκεῖν μεμελετηχὼς, πηλοῦ παντὸς ἀσθενέστερος. Οὐ τοί- 
νυν τὸ ἀδιχεῖσθαι χαχὸν, ἀλλὰ τὸ ἀδ'χεῖν, χαὶ τὸ ὃ μὴ 

εἰδέναι φέρξιν ἀδιχούμενον. Πόσα γοὺν ἡδιχεῖτο " ὁ Δαυΐδ; 

“τόσα δὲ ἠδίχει ὁ Σαούλ; Τίς οὖν ἰσχυρότερος γέγονε χαὶ 
᾿μακαριώτερος ; τίς δὲ ἀθλιώτερος χαὶ ἐλεεινότερος ; οὐχ 
ὁ ἰδικηχώς ; Σχόπει δέ’ Ὑπέσχετο ὁ Σαοὺλ, εἰ χαθέλοι 
σὺν ἀλλόφυλον Δαυῖδ, κηδεστὴν αὐτὸν λήψεσθαι, χαὶ 
δοῦναι ὃ τὴν θυγατέρα αὐτῷ μετὰ πολλὺς τῆς χάριτος. 
Ιζαθέζιε τὸν ἀλλόφυλον᾽ παρέδη τὰς συνθήχας ἐχεῖνος, 
χαὶ οὗ μόνον οὐχ ἐδίδου, ἀλλὰ χαὶ ἀνελεῖν ἐπεχείρει. Τίς 
οὖν γέγονΞ λαμπρότερος ; Οὐχ ὁ μὲν ἀπεπνίγετο ὑπὸ τῆς 
ἀθυμίας χαὶ τοῦ πονηροῦ δαίμονος, ὁ δὲ ὑπὲρ τὺν ἥλιον 
ἔλαμπε τοῖς τροπαίοις χαὶ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν εὐνοίᾳ ; 

Πάλιν ἐπὶ τοῦ χοροῦ τῶν γυναιχῶν, οὐχ ὁ μὲν ἀπηγχο- 

3: Λένω δὲ ὑμῖν οη. ἢ. Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οεη. Ε. 1 Μο8η 

ς. ΖΟΑΝΝΙ5. ΟΠ Ύ ΒΟΘΤΟΜΙ ΑΔΟΙΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ, δ. 

νίζετο τῷ φθόνῳ, ὁ δὲ τῇ σιγῇ πάντα φέρων, ἄπανισς 
εἷλε καὶ ἑαυτῷ προσέδησεν;: Ἐπειδὴ δὲ χαὶ αὐτὸς ἕλαδεν 
αὐτὸν εἰς χεῖραξ, καὶ ἐφείσατο, τὶς πάλιν μαχάριο: ἕν: 

τίς δὲ ἄθλιος ; τίς ὃΣ ὁ δ ἀσθενέστερος ; τίς δὲ ὁ δυνατιὺ- 

τερος; Οὐχ οὗτος ὁ μηδὲ διχαίως ἐπεξελθών ; Καὶ μάλα 
εἰχότως. Ὁ μὲν γὰρ στρατιώτας ὡπλισμένους, ὁ δὲ τὴν 
διχαιοσύνην τὴν μυρίων στρατοπέδων ἰσχυροτέραν εἶχε 
σύμμαχον χαὶ βοηθόν. Διά τοι τοῦτο ἐπιβουλευθεὶς ἀδί- 
χως, οὐδὲ διχαίως ἀνελεῖν ὑπέμεινεν. ἼΙδει γὰρ ἐχ τῶν 

ἔμπροτθεν, ὅτι οὐ τὸ ποιεῖν χαχῶς, ἀλλὰ τὸ πάσχειν 

χαχῶς, τοῦτο ποιεῖ δυνατωτέρους. Τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν 

σωμάτων γίνεται, τοῦτο χαὶ ἐπὶ δένδρων. Τί δὲ ὁ Ἰα- 
χώδ; οὐχ ἡδιχήθη παρὰ τοῦ Λάδαν, χαὶ ἔπαθε χαχῶς : 
Τίς οὖν ἦν 7 ἰσχυρότερος ; ὁ λαθὼν αὐτὸν εἰς χεῖρας, 
χαὶ μὴ τολμῶν ἅψασθαι, ἀλλὰ δεδοιχὼς χαὶ τρέμων, ἣ 5 
οὗτος ὁ χωρὶς ὅπλων " χαὶ στρατιωτῶν μυρίων βασιλέων 
γενόμενος αὐτῷ φοδερώτερος ; 

γ΄. Ἵνα δὲ χαὶ ἑτέραν μείζονα ταύτης ἀπόδειξιν ὑμῖν 
παράσχωμαι τῶν εἰρημένων, ἐπ᾽ αὑτοῦ πάλιν τοῦ Δαυὶδ 
εἰς τοὐναντίον τὸν λόγον γυμνάσωμεν. Ὁ γὰρ ἀδικηθεὶς 

οὗτος χαὶ ἰσχύσας, ἀδικήσας ὕστερον πάλιν ἀσθενέστε - 
ρης γέγονεν. Ὅτε γοῦν ἠδίκησε τὸν Οὐρίαν, μετέστη πά- 
λιν ἡ τάξις, χαὶ ἡ [485] μὲν ἀσθένεια πρὸς τὸν ἀδιχή- 
σαντα. ἣ ὃὲ δύναμις πρὸς τὸν ἀδικηθέντα διέδη" νεχρὸς 
γὰρ ὧν ἐπόρθει τὴν οἰχίαν τὴν ἐχείνου. Καὶ αὐτὸς μὲν 
βασιλεὺς ὧν χαὶ ζῶν οὐδὲν ἴσχυσεν" ἐχεῖνο; δὲ χαὶ 

στρατιώτης ὧν χαὶ σφαγεὶς, πάντα ἄνω χαὶ χάτω πε- 

ποίηχξε τὰ ἐχείνον. Βούλεσθε χαὶ ἑτέρωθεν, ὅ λέγω, 

ποιήσω σαφέστερον; Ἐξετάσωμεν καὶ τοὺς διχαίως 

ἀμυνομένους. Οἱ μὲν γὰρ ἀδιχοῦντες, ὅτι πάντων εἰσὶν 

εὐτελέστεροι τῇ ἑαυτῶν πολεμοῦντες ψυχῇ. παντί που 
δῆλόν ἐστιν. ᾿Αλλὰ τίς 45 ἡμύνατο διχαίως, καὶ μυρία 

ἀνῆψε χαχὰ, χαὶ πολλαῖς ἑαυτὸν περιέπειρε συμφοραῖς 
τε χαὶ ὀδύναις ; Ὁ τοῦ Δαυῖδ στρατηγός. Οὗτος γὰρ χαὶ 
πόλεμον συνεχρότησε χαλεπὸν, χαὶ μυρία ἔπαθε χαχὰ, 
ὧν οὐδὲ ἕν ἂν ἐγεγόνει, εἴγε ἢπίστατο φιλοσοφεῖν. Φεύ- 
γωμεν τοίνυν τὴν ἁμαρτίαν ταύτην, χαὶ μήτε ῥήμασι, 
μὴτε πράγμασιν ἀδικῶμεν τοὺς πλησίον. Οὐδὲ γὰρ εἷ- 
πεν, ἐὰν χαχηγορήσῃς χαὶ διχαστήριον χαθέσῃς᾽ ἀλλ᾽ 
ἁπλῶς" ᾽Εὰν χαχῶς εἴπῃς, χαὶ χατὰ σαυτὸν, χαὶ οὕτω 

τὴν ἐσχάτην δώσεις δίκην. Κἂν ἀληθὲ; ἧ τὸ εἰρημένον, 
σὺ δὲ κἂν πΞ:πεισμένος 1 εἴπῃς, καὶ οὕτω τιμωρνθήσῃ. 
Οὐ γὰρ "" ἐξ ὧν ἕπραξεν ἐχεῖνος, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν εἶπες σὺ, 
τὴν ψῆφον ὁ Θεὸς οἴσει’ Ἐκχ γὰρ τῶν .1όγων σου κατα- 
κριθήσῃ, φησίν. Οὐχ ἀχούεις, ὅτι χαὶ ὁ Φαρισαῖος 
τἀληθῇ ἐφθέγξατο, χαὶ τὰ πᾶσι κατάδηλα εἶπεν, οὐ τὰ 
λανθάνοντα ἐχχαλύψας ; ̓Αλλ᾽ ὅμως τὴν ἐσχάτην ἔδωχε 
δίκην. Εἰ δὲ τῶν ὡμολογημένων οὐ δεῖ χατηγορεῖν, 
πολλῷ μᾶλλον τῶν ἡμφισόητη μένων χαὶ τὰρ ἔχει δι- 
χαστὴν ὁ πεπλημμεληχώς. Μὴ τοίνυν ἁρπάστς τὴν ἀξέαν 
τοῦ Μονογενοῦς. ᾿Εχείνῳ τῆς χρίσεως. ὁ θρόνος τετήρη- 

ται. ᾿Αλλὰ βούλει διχάξειν ; Ἔστι σοι χριτήριον, πολὺ 
“ὃ χέρδος ἔχον, χαὶ οὐδὲν ἔγχλημα φέρον. Κάθεσον ἐ πὶ 
τοῦ συνειδότος τὸν δικάξζοντα λογισμὸν, καὶ πάραγε εἰς 

βέσον τὰ πεπλημμελημένα σοι πάντα. Ἐξίτασόν "" σου 

τὰ ἀμαρτήματα τῆς ψυχῆς. χαὶ ἀπαίτει μετὰ ἀχριθείας 

. θοίπθο πᾶν ῥῆμα ὃ ἐὰν λαλήσωσιν ἀργὸν οἱ ἄνθ. Ε. 3 ΜυΞ44. 
" ἔχον) αὐ. ἐστ ΒΕ. "ΗΘΙΚΟΝ. Περὶ πλεονεξίας χαὶ ἀδιχίας" χαὶ ὅτι ὁ ἀδιχῶν μᾶλλόν ἐστιν ἣ ὁ ἀδιχούμενος ὑδρι- 
σμένος. Α. 

ν. 451. (Τοιη. χη. ρ. 620 Εἰ. υ] πιὰ} 6 ὀχοίϊ μή.) " ἠδίχητο Α. (6, }. Εν μ. Ρ. δέ οὐδὲ τὼ {ὰ. 

᾿ αὕτη ἡ παγίς Ε΄. ϑιν. "ἡ πατῶν] δις Ε,, Ἄγα;. οἱ ΕἸοΓΠοα. ρΡ. 525. (Τοιι. χα. ρ. 579. Α΄ εἱ βἰς δά. 
ὅν. ἅπτων Α. Ε. Μοτ. ἅπτων Ε. ἀνάπτων |}). ἰἀ4ιι6 ὁ οο.ἃ. τοσορὶι Μοιίοῖ. φιΐ ἑαπηῖι ἀε. 8 τό οη!. Ὁ. Ε΄, ΕἸοτ. 

δ δώσειν Ε΄, 
δαν. “ὁ οι. (. Ε΄. ὁ λιῖε δυνατώτερος οἴη. Κα. 1 ἣν οἴη. Α (Ὁ, ἰσχ. ἣν Ε. 8 ἢ] 4. οὐχί Α. Μογ. " ὄχλων δο- 
ἐΐοο5 οἱ ὁ. ὅπλων τοσορὶ οχ Αὐτη. οἱ ΕἼογ. ρΡ. 535 αἱ χωρὶς ὅπλων χαὶ στρατοπέδων ἰορἴϊυν. 
ἐ0ἀ. 
"ει. ᾿ Οὐδὲ γάρ Α. ὦ, "" χαὶ ἐξέτατον Α, Ο. ". 

19 κίς] δι]. φύτ τὸν 
"δὶς οἰάσγυμι ὅν. (δον. [νόμο δ. γθοί 5 τα) Γῆ, οἱ οὐ. 4αἱ οπιηε5. σὺ δὲ μὴ πεπειτμένος ἴνα- 

ἀ τ. 



Ὧδο 

δυίδιη πιριπογαῖ, πιὰπλπ) σορίαπι ἰπάϊοληϑβ. Ποῖμ εἶθ 

γυγϑυς πιᾶσηιπι δχοίίαὶ (ἱπογοῃ. ΝᾺ μθ10 115, ἰραυτι, 

ἢοη αἱτγὰ ργοσθδι!!, ᾿π4ι6 (611 σΟηἀδΙη Δ ΟΠ εἰβι ἢ - 

ἀυπι 6556 ποροί αι : ΠΔΠῚ ΟΧΙΓΟΠΊΔ5 ἀλΌιΠη: ραρ "8 

ηποίχιοι (1114 ρανιραϊγαγίηι. Νασιθ ἀϊχὶ!, Υ05 ; [Π1Π| 

1 οπληδ5 γι ἶγαι, [0Π| ἢ6 ΟΠΘΓΟϑἷΟΓ 86 ΓΠΊΟ 65561. ὅ6. 

Ῥίεο αμίϑηι νοϑῖς, φιοπίαπι οπῖπ6 ὑοῦ ϑδπι οἵἱοδιηι, μκοα- 

σμπισιιθ ἰοηποηίαν" ποπιθα,, ἀαϑιιπί 46 1{|0 ται! οπόηι ἴῃ 

αἷς 7ιαἰεϊϊ. Οἰϊοδιη δυ!θηὶ, φυοά γοὶ ἤθη οὐμῃγθηϊῖ, 
1) 6!) ἀᾶχ, 5ΥΟΟΡΠ Δ ηΠ 121} ΘΟΠΙΠΘῺ5 ; 10 ᾿ 86, οἱ 4υϊ- 

ἀδιη ἀϊουηϊ, φυσά ρῥγοίαβιπιν γίδια πιονοδί, νοὶ τ ΓΡ6, 
ἱπηρυάοησ, {ΠΟ Γ.}]6. 57. ΠῚ υογῦϊδ οπὶηι {μ|8 7511 {|πα- 

δογὶδ, οἱ οχ ὑδγϑὶα (μὶδ σοπἀεπιιαϑοτῖα. Νἰάἀοιἡ ΠΟ Π|0- 

ἰοσίυπι ᾿υἀϊοϊυπ), Ἰονασι ροηΔ5 ἢ ΝΟΠΠ6 ΟΠΪΏῚ ΟΧ 115 

αυαὴ 4]1ὺ5 ἀ6 (6 αἰνῖι, 561 οχ 115 α 'ρ56 ἰο΄.115 

68, Ἰυύοχ οαϊουϊαηι [ογοῖ; συοά οπιηϊπὶ 6Ξι }|5:55]- 

τὰ, Τὰ δηΐπὶ οἱ ἀϊοσοηάϊ οἱ ποη ἀϊσαπάϊ ροιοϑίϑι πὶ 
ἢ3}}65. ΝΟ ἰχίΓ 605 4υΐ οὩ]Π1η}15 ἱπιροίαπίγ δηρὶ 

εἰ (ἰἰθοτα ρὰῦ οδῖ, δυὰ 605 ΄υὶ ολ]υπ)ηϊαηίαν. Ναηϊ6 
οὐἶτη ἢ}}} οοσυπίυγ 8656 ρμυύσαγο, σιιοί π|λ]6 διιάϊογίηί ; 

8οἀ [ν, φυοά πιαὶα ἀϊχουίηὶ : ἰρϑδίϑ|συς οπλπα μογιουϊηπὶ 
Ἰπηηηἶποὶ. Ουλγα 605 4υἱ πᾶ δυάϊογί πε ἢ1}}}} ΘΙ ΓΆΓ 

οροτγίοί : που δ 6Π1Π| ΡΟ Π85 ἀλθυηϊ ΡΓῸ πηγαί οι οι }5 

ΔΙΗΙΟΓΙΠ. ; 605 δυίθηι 4υΪ πη] οι χοῦς Δηχῖο 5 6556 ρΔΓ 

οβῖ οἱ ἰγοῆθῦο, πἰροία ἰη ᾿υἀϊοίυπι ᾿ς ἀ6 ΓΟ (Γ8 6 ῃ- 

ἐἰυ5. Νὰπι αἰ θο] οι 6ϑι Ἰλχιιοιι5 ροσοοίυπι {ΠΠυἀ φιοὰ 
0} 12π| Παῦοῖ νοϊυρίλίοπι, 56. 50] π|π]0 0 ἀδηηηιπη. 

Ναπὶ (2115. οη!ο πιαΐυηι ᾿π μἷ πιὸ {Π᾿6 5 υγιπι ἀδροηὶ. 
Γ᾽ ὙΟΓῸ 18. 4}] ριάνυπὶ αθοῖ ᾿ΠΊΟΓΟπΊ., ἴπ πηογθυῃ) 

ρΞ6 ἱποίἀϊπ, πλυ} 10 πη ρ}58 Π|6 αὺ! "116 ΔΟΓΪογοῖη ἴῃ 86 

πηι {ποθ γΖαῖ, ΘΧΊΓΟΠ)2 ραιἰ6 11, φυΐα κι νοη) 

510] ΠΟΓΌΌΤΏ ράγανὶῖ. [ἀαυ6 τηδηϊ δϑίυ Θοὲ 6χ 118 

ηυξ 'ρβ6 ἀγιοίαὶ. ΝᾺΠῚ 5' ἃ]105 ἰδηῃῖο ἀοίογα ΔΠίεϊ!, 

ΠΙΪ 1 πιλ6}8 Δηΐπηδ1η δυδπ) 1114 ραγίοπίοιη. (}ΐ 6πῖπὴ 

ἰῃ51 125 ραγαῖ, δαί γϑι πη ὈΓΪπλιπ ΟΟΟἰαἰὶ : 5ἰαυϊάοιῃ αυὶ 

ἰσπὸπ οα]οδὶῖ, ϑδυΐρϑυπι σοπλθετγὶῖ : οἱ αυΐ δἀππηδη- 
ἴρηι ΡαΓΟΙ , δ᾽] ἰρϑὶ ποσυπηοπίυπι) ραΓὶ᾿ : 86 7α] σ01:- 

1γ8 83{Ππ|0}1π| ΘΟ] οἸ Γαΐ, δοίρδυπι ογυδηίαί. 

Πιλιιγίαπι ἐν [ἘΥ [δ ἡϊμ 0 Ρ6)ΟΥ ὁδὶ σοπά 0 ηιπηὶ 

ραϊἱεμιϊδ. ---- [τοηΐπ] (υἱ [16 5115 (ΟΓΕΪΘΡ ᾿η} 0 }ΔΠ| [ΙῸΓΓΘ 

ΠΟΥΪ,, 15 68ι δάδηγας, 511π|0}115 αἱ ἰβη15 : αιΐ νόγο ἰῃ- 

)υγίαπι ἴογγα πηϑα λιν, [0 ἐπι θ6οἾ ΠΟΥ ο51. ΝΟ ογθῸ 

ἰη) γα ΠΟ πη ]υπὶ 681, 864 ἰπ)υγίπι ἱπίογγο, ἢδς 
Ροβδ8ὲ ἰπ)υγίαπν [ΟΥΓ6. Οπηηιυπὶ [815 οδἱ δανι ἀ 3 

Θιυλμίυπι 1511 δι} Ουΐθ ΟΥΩῸ [ὈΓΙΪΟΡ ᾿νοδ|]}ΟΥΠ]ΠῸ 

[υἱ1  ι]8 πιϊδογίογ ἢ Νόιπα ἰ8. ΄τὶ ἰπϑὶῖ ἡ Βοπὶ νΘΓῸ 

Ρογροηάθ. Ρο]]οίιυ5 6ο1 Θοῦϊ οἱ θανὶὰ Δ] ον σ ΘΠ 81 

νἱησογοῖ, 56 ἴρϑυπι ἰῃ σΟΠΟΡΌΠ, Δ55υπιρί! Γι), ἃς ἢ- 

᾿ϊαπὶ διιπὶ 1}}} Ἀθαπιϊδοίπια ἀλίιγιπι (1. Προ. 11. 

οἱ 18). ΔΙΙοἰξοηδπ) 1}16 οσοἰ αἰ : 528] γογο ρδοίἃ Υἱο- 

ἰλν} : πος πιοάο ποη ἀθσάϊΐι {ΠΠ|λπὸ (α), 86 ἠσοοπὶ 410- 

{06 ρ51 πιδοι αθαῖΡ. Οὐΐφ ογζοὸ ϑρ ο ἀ ἰοῦ [υἱϊ 

Απηθι ἢΠ|Π6 πηοθγοΌγο Δηΐπι|} οἱ ργάυο ἀιθηιο! βυῇοολ- 

θα, ᾿ς Υθγὸ ἱγορθὶθ οἱ σταϊία αἰνίπα ῃ]}8 4Π8Ππὶ 

(4) Αἰχυὶ ἀοαϊὶ ΜίςΒΟ] ἢ} πὶ βυδπὶ ᾿η οοη]υρδηι. σϑὰ ρυϊο 
(πγγβοβιοηνηηγ ἢΐς ὑΓῸ πο εἰαϊδ ᾿α οΓ θαμ, 40: 5ἰπγι δι θ 
ἰϑείι}}) ἀδία [{},. υἱ ᾿ος αἰϊδοῖις Ὠοποἤοῖίο ϑανίᾳ (οἰ 0.8 
ὈΔΙ ἀποΓοΊΓ, --- Υ146 44ποΐ. ΕἸο]ἃ. τὰ ρα. 404. 
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80] ΒΡ] πάο "αι ἢ Βαγϑιις εἴγοα πα όσα σογαι) ποι6 
16 ἱπν ἴα ργω οϑθαίαγ, Πἷς 5:16 ΠΕ10 ἴδ γθη 8 ομἷι, 

ΘΠΙΠ65 Δι{ΓΑΧ}}, δἰ φαα σοη)ηχη Υ απ δυίαπὶ [)Αν ἃ 

ἡΠυπἢ ρα: ΤΩ π 115 ΠΑ ει, ᾿ρείᾳιια ρορογοῖί, φυΐβ γὰγ- 

δ01} Ὀρδί5 ΟΥΑΙ, ἡΠἷρ 56 7 4015. ἐπ ο  Πογ 3. ηὐιῖς 
(ογιίον ἢ Νοινὸ ων, ι] ΠΠυτη ἤοπ αἱ] 5 651, οἱϑὶ ᾿π5[6 
Ροββοι 3 ΕΒ υγα πάθην. Νηην 1}|6 ἀγπηλίυθ π}}} {68 ἰνὰ- 

6 θυ Αι, ς }υδι {|41ῃ' Ξαχοθη εἶς ὀχογοι εἰ 5 ΓΟΓΪΟΤ πὶ 

ΔΕΧ᾿Ὶ αἰγίοθην Πλ} 11. ΤΙΘΟαια ᾿π8.ἀ}}5 ἐν} 516 ἱπιροιὶ- 

05, 6 }ιιδῖς αϑίοιπι νο  Ἰοσίαπ) οσοίάσογο, ϑοίδαι 

ΘΙ ΐ πὶ 6χ 15 4115 Δῃῖ6 ΔοοίἜγΆηῖ, ΠῸΠ οὐ αυΐ τ 16 

(λοϊ[, βεὰ δι πὶ 40} παῖ ραι αν, ὄνδίίδγα {γι ΓΟ. 
()υοά οἱ ἰῃὴ σογρογί 8 οἱ ἴῃ δγι)ουθι5 γί ογα οϑί. 

Θιά ἀγσοὸ 9100} ἢ Δ Π0Ὲ 1:1.5115 681 ἃ θλπο, οἱ πιλ]ὸ 

ῬΆ55118 6ϑι ἢ (115 ΟΥΡΟῸ [ὉΓΙΪΟΓ ἢ δ2η ἰδ {|| σα ρὲ ΠΠ πηι, 

Π6Ο Δι8ι15 οδί ἰδῆσογο, 804] Π1Π}}}} ἃς (γοπγ 1, 84). ἢν ς 

«υἱ 5᾽η6 2ΓΠη}}5 ἃ6 4}}}}{| 15 Ρ]5. 1}Π| ΓΟ 4}}}5 (ε}, 
4υδπὶ γοξζοϑ π}}}}6 [υ]556η13 

ὅ. (οι ἤυν"αίμν θαάοιν {Ππο5ῖ5. ῬΊ Πα ργοχὶμιϊ, οἰϊαπιςὶ 

υόγα, ποπ τευοίαιαα. ἰξχαηιοη σοπδοϊ θη ἴ6. ---- ὕ τ ἢγ4]6- 

ΓΕΠῚ 81:16 πη] ἀϊοίογαπ) ἀομοηδίγαιοπση ν 5 ρΓΙῸ- 

υ"δᾶπι, δά 'ρϑυπη) ἰἰογυπὶ αν ἄ, 5οά οοηίγανῖὶο πισοάο 

βρθοίλίυπ|, ΒΟΓΠΊΟΠ6Πὶ σοηνογίαπ)υ5. Νὰ πη ̓ ἰο φυὶΐ [- 
5115 ΡΝ ΑΪΙΝ, αὐπὶ ἰα5}1 ροβίθα, ἐπ 6 Ἶ Ποῦ μοί β 

σ5ὶ. Θυληάο ἰσίιυν γί 1.811, πνυϊδίιις ας ὁγάο, οἱ 

ἱπ}θ0 61} {8 ἴῃ ἰθάἀδη!απὶ,, υἱγίυβ. δυϊθπὶ ἴῃ ἰαιϑιηι 
ἰγδηϑῖν! (3. Πεσ. 11) : πᾶ πιογίυπς {{πἰὰς Ὀανίάϊς 
ἀοινυπὶ οχρίϊανίι. Εἰ ᾿ς φυϊάσην οὐ τὸχ οἱ ἴῃ υἱνὶε 
ἐδβδῖ, Π}}}}} μοί" ; {16 νδγῸ οὐπὶ πι}105 ἄτης ἐπ 6 Γα- 

οἰ 65561, 1}}1πΠ8 οπιηΐα συ ὕνογη. Ὑ ΗΝ} 556 αἱ ΔΙ 46 

ΓΟ) νΟὐ 5 ΟἸατίογαπι οἴ Ποίδπι ᾿ ΕΣΡ]υτοιπυι8 608 4υΐ 56 

ἰοσί εἶπα α]ι] δυηι. Νά 608, αιυΐ ἰππεῖα δύ υηιϊ, οτ- 

πἰυπι 6856 Υἱ}}551Π105, 40] Δηϊπηδπιὶ 5ι8πὶ ᾿:Ὀληϊ, πε - 
τοΐηὶ ποη ραϊδπὶ 651. ἤογυπι αυ͵5 86 [υ5(6 υἱΐυ8. 681, 

ἱμπυπιογαιιδ ὀχοί (νὴ πη4]4., πιι ἢ ἰ|5 7116 56  ρβιμι οΑ11- 
πα ι}θυ5 ἀο]οΥΙ θυδαια ἰῃνο Υἱ! ̓  Ῥαν {18 ἀτχ (4 οαϑ). 

ΗΠ οπὶ πὶ σγάνα θα] πὶ σοπο αν, οἱ ᾿μπυμπαγᾶ ραν- 

8..5 65 π|1}}2, αυογυπὶ ἢ6 πηστὰ ΄υϊάδι αροϊἀΐ58οι, οἱ 

ρθε βοἰνιββαί 9} οϑορ τί. Ευρίαιυβ. ἰἰδηθς ροσολ- 

(υπὶ ΠΠἃ : ἃς μας γογ 8, Π66 [401}8 ργοχίηο ποοθῶ- 
ἴηυ5. Ναί οηΐπὶ ἀϊχὶῖ, 51 δοουβανογὶβ οἱ ᾿πι5 ἀΐσογο 
ΘΟΠΊΡΗΪΟΓΙ5 ; 56 ἀ 51ΠΊ0} 1016, 5᾽ πιδ6 ἀϊχαογὶς, οἱ η}βὶ 

δ0ογβὶΠ|, ΘχίγοΠη85 ὁπ} }8 ρα η88. ΕἰἰΔπγδὶ ἰὰ αχιοὰ τ 
αἰ εἶθ γϑγα ΠῚ 5ἰ1, οὐ απηϑὶ θὰ ἀθ ΓΘ ρδγβιϑϑιι8 815 ", Ρα'- 
Π85 ἰΔπΊοη ἐδ υ]5. ΝΟ Θηἶπὶ ὁχ [18 4υς {116 [δος], δοὲ 
ΟΧ [|5 φυ25 (υ ἀἰχίδι!, δοπιδηϊίλπι [τοὶ Ὦρὰς : δ᾽ αηι δτ 

ϑεγθϊς [εἱ6 σοπαοηπιπαϑοτῖα, ἰῃχυϊ!. ΝΟῚ ἀπάϊ5 Ρ]αγὶ- 
8251} Υ ΓΔ ἰΟ(Ε)11}Π 6586, ΟΠ) δυβάυ6 ποίλ, πος 06- 
ου}1ἃ γονϑίαβϑο ἢ δὰ ἰϑπιθη δχίγοπηδβ ἀο ρωπδ8. 

5] γθγὸ ἀδ ἰἴ5 αι ρογϑρίουι βιηι ποη ᾿ἰσαὶ Δσοιβάγο, 

πη] 10 πηΐηυ8 ἀθ ἀυ 5 : πδπὶ ᾿[υἀΐοσηι Παθυῖ ἰ5 φυΐ 
ΡοοοΥΪ. Νὰ ργρ ΓΙ ρ᾽15 ογοὸ πίχοπιὶ διυοίον λι6π). 

"11 5011πὶ [υά  ο:} γοϑογναίυπ) α5ί. 864 νἱβ [πἀϊσλτο 

ἔϑι Οὐδὲ Ἰυάϊοίαπι, πηυ πὶ αιιοδβίυπι ργσῖνοης, δὲ πὰ }}} 

ΟὈηοχίαπι ΟΡ πλλεΐ. [π΄ ΘΟΠΒΟΙΘΠΠΆ ἴ08 ΓΑΙ ΟΠ 6 πὶ 5.2- 

106 7υἀϊοληίοπι, ἴῃ πιοαϊιπαυδ δά άπς οπιηΐα ροοςϑία 

(18. ΑΠΙπι8 ἰυπ' ροσολί δχϑιηΐια, οχϑοῖα γαιϊοηοςὲ 

1 Μογοϊ., Είΐαμι εὲ θὲ ἀἰσεηίι πολ ἐγοα μι ςἐβ. 
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τοροία αἱ ἐϊο : Ουγ ἰος οἱ ἰΝο6 Διι8ι.8 65} δὶ [0 τ οι" 

δεῖ, οἱ ΔΓογιηὶ [Δοῖα δχρίογοι, ἀἷς 1} : Νοη (ὼ 1}}5 ἰς 

γυάϊοο, πὸς ἀὰ [5 τοὺ ρυγρῶνα ἀ0})65. Οἱ οὐ δ 

ἰ6 δἱ |Π|Ὸ πια]05 οδι 7 Τὶ 4υῖνα 96 οἱ ΠΠΠι ροσοδοιὶ ἢ 

Πείοηἀα (6, π6 δοοιιβας : 4ιὸ )ά 16 βρθϑοίληΐ ουΓΟΒ8, 
ΠΟη δἰοηλ. ϑιοροηιο {Π|Δη} π᾿ ἴδῃς ΘΟποδγίϑ Π6 τη 

ἀοάιςο. Ὠοίπἀο, 5ἱ ἡἢΠ} γοοροηδηάαη) Ἰιυ δαί, 566 

δυθιογίυσίαι ; ΠΠ1ὰπ| {Π|..6}}15. οο46, δίσαϊ Δ 6  ΠΠΔτῃ 511- 

Ῥογθπὶ οἱ πηογοί σαι, οἱ ἰὸς φιοι αἶα ΜΠ οἴ} 6011- 

διίίυ6 : ἀσδονῦῖ ρα Πυνηη ἰσπαυιη, ναγιηθηι νθηθη0- 

δι}π|, Δ᾽ ἴάφις ἰΟΓΠιοη(ἃ : Π6 6 5125 6αηὶ (οδἰηά δ Οὐ 

αἰ θυ!ο σοἶγα, 66 [ὉΓΔ5 ἱπηρυ ἀση 6  δἱο ἰοψιοπίοηι : 

ΠΙς 84 τη6 ν θη, {16 151 185 διγι, 16 πἸ6 ἰαπιίλὶ : 

86} εἰς {ΠΠ|: δὲ τὰ πο] υοτ 5, {4 οπλΐα ΒΌροΡΙ α΄ Θγυηί. 

δὲ συγϑῦσῃ Οἰχογὶ!, Οογροτνὶ οΟΠ Πἰχα1 δι, σᾶγη6 ἰη- 
ἀυΐία, ἰῃ πιυηἋο 811, ἴ ΘΓΓὰ ΝΟΓΘΟΡ : ας ΠῚ: ΠῸς 

οἰηηΐα οὐϊοηιυβ δυηῖ. Νά ΗΠ 6 οάγης ἰηἀμα θαιΓ, 1116 

ἰῃ ππιάο δι ἴῃ ἰογγὰ νΘΓΒΔΠ5 ὈΓΘΟΪΑΓΘ Υἱχῖ : οἱ (ἃ 

αι αυ6, οὐπὶ Γοοίβ ἃρ᾽5, σάΓΠ6 65 ἰπάιπι4. 5: ᾿ς 80- 
εἴθ η9 Δηθλιυγ, Π6 σα θίγα 5 πηδηυ : ΠΟ ΟΠ π|0- 
γίδίυ, 5] ραγουβδβογίβ, ἱπ|0 1{{8πῈ ἃ πιόοῦία ΓΑ 15. 8] 

"πγϑ ἀἴχουῦ!, ΠΙ6 τη6 ᾿ἰγγ αν, ἀἰϊς 1} : ϑοά Πἰοοὶ 

Εὲ ΠΟη ἱγγ τὶ ; 585806 ΘὨΪΠῚ ἰΓΔΠῚ Β0ροΓΑ5ι). δ᾽ ἀΐχθ- 

γΣ1ι, 1Π᾿||8 δηλ ρα ον υἀ0 ἢγὰ ἰμΠαπημηαν, αἷς 

ἢ} : δοά μοί γα 06 ΒΌρΡΟΓΑΓΘ. ΑΠῸΡ Θχοη ρα ΘΟΥΙΠῚ 

αἱ Ἰὰ δυρογάγυῃι ἡ, ΠΡ ὀχδηρίυπι ργἰπια λυ 6 15, 

4υ( αἀἰχὶῖ, ϑόγροης ἀφοθρὶ ηϊ6 ((6η. ὅ. 15), πος ἰἃ- 
16 η ΟὐἾπηΐπα ἢ θοΓὰ [Ὁ1|. 

ἀ. ὐη) 'νδὸ μαι 15, ΠΟΠΟ δά, ποίη. ραγιυγθοῖ, 

50 αυοιημδὐιηοάση) τ 1668 ΡΟοη6 γοἰαπὶ δοάδηιοβ [0- 

(ΠοΔηὶ (α), δἷο οἱ ἴὰ ργῸ ν6]ο ἰ6πηριις οἱ Ἰοσυπι αι δι} 8 

Πὐυφγα. ἀὐπὶ μοϑὶ ΘΟ ΠΔΠῚ συ} 518. οἱ ἰέοίαπι μοι! Γ}8 

68, ἰ'ο6 )υ(ϊοίυπι ᾿μθῶ5 : ἰ᾿06 (απΊρι.8 ἰἀΟμ δα πὶ 651 : 

ἰοσυϑ 6 ΓῸ ᾿δοίυ5 68ι οἱ (᾿ΠΙαἰληλυ5. Πυἀ οἱ ργομ]ιοίᾶ 

᾿|55}}, ἀἰοΘη5 : ρθε αἰεὶὶς ἐπ σογϊϑιις υὐδίγῖδ, ἐπ ομδὶ- 

{ἰϑιι5 υδδίγὶδ εοιιρμπσὶπιϊπὶ (  εαΐ. ἀ. 8). Ῥαγναγιιμι οὐἰ δ πὶ 
ΓΟΓΌΙ Τ]ΔΡΠΔ25 ΓΔΙΪθΠ 65 Θχίψο, Π6 {πα Π8 1 Δι ΠηΔθ1125 

Γ05 Δο 6625. 81] ᾿Ιο6 φυοιἀΐδ [ἀσοτίβ, απ] { εἷᾶ 5.8- 
Ῥν»}5 δηῖ6 (τὶ υπαὶ {ΠΠπὼ (αγγ}}} 6. δὶς Ραμ 5. ρυγιι5 οἵ- 

(ροι05 οι ; ἰάδο ἀΐοοῦαι : δὶ ποδηϊοίΐμδος ἡ αἸσαγοιιδ, 

ποη τισι ἡμαϊταγομν (1. οΥ. 11. 51). 51. δοὺῦ {ἰ- 
᾿|05 5008 Ρυγράθαι (“οὐ. 1. 5). Νδιὴ φιὶ ργοὸ σου} 1} 5 

δοογη οἶα οἴου οθαϊ, πη] 0 τ 5156 ΡΓῸ πιδη [65}158 Γαιϊο- 

"05 Θχροίοθαϊ, Αἱ Π05 Ποιὶ ἰΐα [ΔΟΙΠ}5 ; 564. Ομ πἶῃ0 

δ6ου8. ϑηπ8] Θηἢ} ἁι 6 ἀδουμ θπηι5, βου γα ὁ1}}- 
εἶα 'η πηδηϊὸ γΟΓΘΔΒΊ15 ; Εἴ 411} αυ! θη} ἱπιρυγλ5 ἐοσὶ - 

" πιο, αΠῸΡ ὁαθηιρία δογιηὶ ιὶ ἰάΏ δ ΕΓ αὐ πεῖ, ἀθϑυηὶ 
ἴῃ χυϊυπάλπι Μ88. 

(.) 1υὐΐο65 οἰ ρο!6 γουπ δου αηΐ. 5ἷ 6 Αἰ μαηδϑίυ Τ. 
4, }.. 397 : αὐτὸς γὰρ εἰστήκει πρὸ τοῦ βήλου, ἴδ 6 ὕ670 δέιϑα! αη16 
τυϑιηη, οἱ ρ. 570 : καὶ τὰ βήλα τῆς ἐχχλησίας, δί υδία Θσοἰσδί0». ἴῃ 
ΑΒΔ] Θοἐἰ5 ὨοδιΓ 5 Ὁ. ὅ80 : ὁ χριτὴς τοῦ βῴου, ἡμάεα υεἰϊ. 

ΓΕΟΡΕΒΕΨΗΒ ΟΣ ΘΟ ον απ πσ σας νυ σσον νυν συ τσ“ “Π'  '΄  -οὐι πποειυσσαυσσ μα 

5. ΖΟΆΝΝΙ5 (ΠΛΎΥΘΌΘΤΟΥΙ ΑΒΟΠΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. 456 
(λ110η)68 ἱπιγοάυσυμπί ; 411} (ογα, ΡῬδοία, οἱ ΘΠ ὩΣ 
Πιιχᾶβ. Ουπαια {ΠἸ8πὶ Υἱγα Πα π ΠΟ Π} 115, οδι 2 6οιν- 
Γαΐο ΒΘΟΓΥΔΠΊυΒ ; Δ ΙΠΔΠῚ Ὑ6ΓῸ., ΠΟ 5. ἢ] ργεκϊοεῖο.. 
ΓΟΠῚ, 5: η1Π}118 [ὉΤηἸοδΓὶ εἰ ρΡΟΙ]], πι 185. 11] πι1845 οο- 
Εἰϊλι0π 65 ἱπηηἰ( πι6 5 : 86 δἰγα δυ:γ ἴ85 ΔΙΠΟΓ, δ'νὸ 
(οἰ οἰᾶτα ΠῚ, δὶ γα ΓΟΓΠΠΟϑΟΓυ ΠῚ ΟΟΓΡΟγυτ, οἷν γα", ϑῖτο 
ὉΠ105 Φυΐν 8 ὩΠΊΟΓ ἱπίγαγα νο]υδγῖ!, ἀρογιῖ5 ἤϑηπῖ5. ΠΠΠ τὴ 
ΘΧΟΙρ 5 οἱ δάνοοσληναβ, οἱ ᾿ἰυα γα οὐπὶ 11 ἢν ποδὶ 
δἰ πἰηγ8. Ου0 φυΐὰ πηλρὶϑ θαγθάγιμη, οἰπηΐαπη ργοιῖο- 
555] Π12ΠΔῈ Δ} Π]ΔΠ) ἃ ἰοἱ πηρο]}ῖ5 [ρἀλίδπὶ ΠΗ ΠΡ ΧΟ ΚΣ 
οἱ απ! σοσυμοπὶ ἄοπος {ΠΠ] δχβϑιῖδι! Γυογίης ὃ ἃ 
φυοά [2π|ο) ηυμπηᾳυδηι ογίί, ἨΙοἶγοο υὐΐ δοιῆπυβ ἰητα- 
αἰ, ἰαης ἰδηϊ πὶ αὐδοδάυηϊ : ἰὴ πὸ ἴυμς ΄αυϊάοηι : 
ΠᾺΠῚ 801 )ηἷδ 6Δ646ΠῚ ᾿ρ8] 5: πΠ|0] Δ γὰ οἴπδγιηι. Ὁυδργο- 
Ρίογ ᾿Ποαβαοηία ἀΐα, 4025 [114 ἱπιαρίηδία 691 φπἰπ)ᾶ, ἴῃ 
ΟΡ 825μ6 ᾿ΠΠγυπ) ᾿πηλρίηυηι ορὰ ἀσύυοίλ 651. 7] γεγο 

 Ῥυρ.Π]Δ πὶ οου}} π6 πη! πηυπὶ αυϊὰδιη μι τοῦς ἰη- 

ὅτου 5115, ΔηΪΠΙΔΠΊ ὙΘΓῸ (ΔηΔΟΓΙΠΊ Πηαίογυμι σοηρ ὸ- 
ΓΘ ΠῚ ἰγάἤογ ΠΟ σΘη(ΟΓ ραϊογὶβ ἢ Ουληὐοιδπι ἰρίτα 
δογά 68 |Π| 45 4υ85 ΄υοι! 6 ̓ησογίπιυϑ ργοῦϑυς ἀδροιοτο 
ΡΟιαγί πηι ἢ συλη(0 5ῤ᾽Ππὰ58 Θχβοϊ 6 Γ6 φυληάο ΞΘΙΔΪΏΔ 
͵Άσαγα ἢ Νοβοῖϑ ιυ,, ἰοπηρὺδς Ὠγο 555 ἰηϑίαγο Ὁ Νὺς Υ6ΓῸ 

Ὧ6 ΠΟΥ͂ΔΪ65 ΄φυϊἀοπὶ Δα 6 Οὐγαν η118. 5: ΘΓΡῸ ναποσῖϊ 
δργίοοία,, οἱ 05 ἱησυβανογὶ!, αὐἱὰ ἀἰσοπη5 ἢ αυϊά τ6- 
Βροπάθ)ηυϑ 7 Απ ποιηΐπ 6) δοηιΐηα ἀςάϊθ56 7 Αἰαυὶ 
114 φιοιἀϊ [Δοίαπτυγ. Αἢ παπλῖηθι ϑρί 5 συ σο ἀΪ5- 
56 ἢ γογιπὶ σιοιἀἷα [Δ] 66 πὶ δουϊη5. ΑΠ 05 5 }}]α- 
Υἶθυ.5 αἰνάποὶ συτῖ5. οἱ ποσρϑϑ δι 5 ἢ ΕΛ σΖυϑγα ἤθῶ 

ἐεἰρουπι ππάο ογυο ἰχ]ς 17 Ναιϊη οἱ 116 πη 105 651 φαὶ 
ἱπΠπι| 50] πὶ γα 11, χαρὰ 5.0} ἀδίαπι [μσγαϊὶ,, 4υἱὰ ΠΟ 
ἀυρμ!!οανὶι συ πηπηδπι : ́ υ] ἀδίυιη Ἰαμοίμοίαν!, συ! ὰ δὺς 

ἴοι ἢ 51 16 ᾿ψαίιι5. οο ῥγοϊοσιυϑ 65ὶ υδ] φιγί ον ἄδη- 

ἰἰυη), ΄υϊά πο5 ρϑιϊοπηυν, ἀυ1} 56 Χο τ Γ65 51η| 40 
π05 δὰ νἱγίυϊαπ (γὰ υη!, 5716 γα σίπιυ5 οἱ βασι 6 Ὁ 
ἁρίπιυ53 Οὐἱά δηἰἶπὶ ποὴ Ἰάοπδυμι 511 δά ἐς ἱηο!ηάαπι} 

Απποη Υἱ 65 ηδπὶ ν1}}58, συλ ἱποογία 5}1 ᾿ς τη ἢ 

αυδηΐυϑ ἰΝἶς ἰὸν 51 7 φυληι5 δυάογ ἢ Νοόπιηθ δηΐϊ 

βἷο γὰβ 6ϑῖ, υἱ νἱγίυβ οαπι ἴλθογα, οἱ νυ ἰἴὰπὶ οἰ πὸ [580- 

γίρθυσ αἀοαιυνῦ 5] οἱ ἴῃ ᾿ος αἱ ἰπ 10 ἸᾶΡῸΓΡ 65[, ΟΠ ΠΟὴ 

νἰγίυϊοπι οἰ χὶ5 αι ἰδηιυπὶ φυσϑίιη ραγὶ!  ἢμ0 τὶγ- 
(υἱὸ5 χυπάδηι δυηΐ, 4ι155 Πυ}Π}υπὶ Πα Ρθδπὶ ἰαγοόγοπ). θυν 
Ιαθογα υἱοπάσπι αἱ ΠΟῊ πιαϊαάϊοια ᾿γοίδγαθ, ΠΘῸ πιὸῆν 
εἰαγὶς., Ππ6ς [υγΓ65., "1 ΓΔ ΠῚ ΡΓΟΧΙ ΠΟ ΓΟΠΆ [45 Ὁ ΟΟὨΓΓᾺ 
γ0Γ0 ἴδοογα ᾿ογίοϑι ιν 651, ΠᾺΡ ΠΗΠΊ4Π6 ἁἤσγὶ 50}}1εἰ- 
(υἀΐποην. θυ: ρίαν ποὺΐβ ογὶὶ χουβαίίο, Ζυ: νϑηΐϑ, 

υΐ πὸ Βαὸ αυϊάθδιη ἴδσογα νου 5 ΠΏ. γΈΓῸ ρα} πὶ 
δ5ῖ, ἸδροιυοϑΙ ΟΓᾺ 118 Ρογ ἀσ5ΐλη) οἱ Βοοογά απ) πὸ5 ἴὰ- 

φογα. Ομ οἰπηΐα οορίπι65, πο φι ἴδηι Γἀφίδηνυ5, υΊγ. 

ιὐἴΐοπι ΔἸ} απ, αἱ οἱ ργβθηι οἱ ἴυϊυνα Βουὰ ΟΠ 565 

υδιμαγ, γαῖ οἱ θοπἰκηϊαῖο θοπλ πὶ ποϑίγὶ δόϑὰ ΟΠ 

διὶ, ουἱ σ]οτία οἱ ἱπιρογίαπι ᾿Ω 5αλοῦ !α βου ἤονιπι. Απλδιι. 

ΗΟΜΊΠ1Α ΧΙΠΠ. ἂἱ. ΧΗΙΝ. 

(αν. 44. ν. 58. Το τοδροπάογμμί οἱ φμΐίαηι 46 διτὶ- 

ὑυἱς εἰ Ῥιιανίξαἷδ, ἀἱσοηίες : Μασ δον, υο[πιι α [6 
δίφιιι υἱάστα. Ὧὅ9. ()μὶ τεδρον δ! : (ὐπόγαι ὁ ἤγαθα 
εἰ κᾳαπίϊονα δἰσπαηι φιατῖ, οἱ δίσιηι πο ἀαθὶ 

οἱ, εἰδὶ δἰσπθηι δον μγομ]είς. 

4, Οὐ 1115. οἰυΠἴπ|8, αὐἰ ἃ πηη9 15 ̓πηρίαπι ἢ ΓΞ (οἱ 

βἴσηδ, ἃς 5] ΒΗ] Π}πὶ (Δοπιπη ο5561, ἀϊευπί : Κ οἶμηινς 

α [6 εἰσπμνι υἱάοτα. Ον γρὸ μὲς ἀΐσεραηι " Οἱ σΆγ- 

ραηαὶ Ιοουπὶ ἰΐαγαπι μδρογου!. Ουἱὰ ΘηΪπὶ ᾿ρ505 56ιηιεὶ, 

υ͵θ οἱ βογίυς ΓΟΡΓΟΒΒΟγαΙ, οἱ ἱπιρυάδηῖϊεπι ᾿ρ5ΟΓῸΠῚ 

Πππσυαπὶ ἔγαῃαγαῖ, 84 ΟΡΟΓἂ ΓΌΓΘΙΒ ΜΘ Σ ποιὰ 

«ἀπηίτδης οὐδηφο τ Γυγβυσ5 ἀἰοοθ αὶ : Το Γεκρυ θὲς 



ἀὺδ 

τὰς εὐθύνας, χαὶ λέγε" Διατί τὸ χαὶ τό σοι “ετόλμηται; 
παν ταῦτα μὲν φεύγῃ, τὰ δὲ ἑτέρων ἐξετάζῃ, λέγε πρὸς 
αὐτήν" Οὐχ ὑπὲρ τούτων σε χρίνω, οὐχ ὑπὲ τούτων εἰτ- 
Τιλθες ἀπολογησομένη. Τί γὰρ, ἂν ὁ δεῖνα πονηρός; Σὺ 
πίνος ἕνεχεν τὸ καὶ τὸ ἐπλημμέλησας ; ̓Απολογοῦ, μὴ 
χατηγόρει" τὰ ἑαυτῆς σχόπει, μὴ τὰ ἑτέρων. Καὶ συν- 
εχῶς αὐτὴν εἰς ταύτην ἐμδίδαξε τὴν ἀγωνίαν. Εἶτα, ἂν 
ϑηδὲν ἔχῃ λέγειν, ἀλλὰ χαταδύηται, κατάξαινε μαστί- 
ζων αὐτὴν, χαθάπερ τινὰ θεραπαινίδα μετέωρον χαὶ 
πορνενομένην. Καὶ τοῦτο χαθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν χάθεξζε 
τὸ διχαστήριον, χαὶ ὑπόγραφε τὸν ποταμὸν τοῦ πυρὸς, 
τὸν σχώληχα τὸν ἰοδόλον, τὰ ἄλλα βασανιστήρια. Καὶ 
Ὁὴ ἀφῇς αὐτὴν συγγενέσθαι τῷ διαδόλῳ, λοιπὸν, μυδξ 
ἀνάσχῃ ἀναίσχυντα λεγούσης, ὅτι Ἐχεῖνος πρός με ἔρ- 
χξται, αὐτός μοι ἐπιδουλεύει, αὐτός με πειράξει’ ἀλλ᾽ 

εἰπξ πρὸς αὑτήν’ Ἂν σὺ μὴ θέλῃς, πάντα ἐχεῖνα 
περιττά. Κἂν λέγῃ πάλιν, ὅτι Σώματι συμπέπλεγμαι, 
Ἰ 001 σάρχα ἐνδέδυμαι, χόσμον οἰχῶ, ἐν γῇ διατρίδων" 
εἰπὶ πρὸς αὐτὴν, ὅτι Πάντα ταῦτα σχήψεις χαὶ προ;ά- 
σξις. Καὶ γὰρ ὁ δεῖνα σάρχα περ!έχειτο, χαὶ ὁ δεῖνα χό- 
σμον οἰκῶν χαὶ ἐν γῇ διατρίόδων εὐδοχιμεῖ" χαὶ σὺ δὲ 
αὑτὴ "", ὅταν» εὐπραγῇς, σάρκα περιχειμένη τοῦτο 
ποιεῖς. Κἂν ἀλγῇ ταῦτα ἀχούουσα, μὴ ἄρῃς τὴν χεῖρα: 
οὐ γὰρ ἀποθανεῖται, ἐὰν πατάξῃς, ἐχ θανάτου δὲ αὑτὴν 

ῥύσῃ. Κἂν λέγῃ πάλιν, ὅτι Ὃ δεῖνα παρώξυνεν, εἰπὲ 
πρὺς αὑτήν’ ᾿Αλλ᾽ ἔξεστί σὺ: μὴ παχροξύνεσθαι᾽ πολλά- 
χις γοῦν χατέσχες ὀργῆς. Ἔὰν εἴπῃ, ὅτι Ἢ εὐμορφία 

τῆς δεῖνος: ἀνεπτέρωσέ μξ, εἰπὲ πρὸς αὐτὴν ᾿Αλλ ἐδύ- 
νᾶσο χρατ:ῖν. Πάραγε τοὺς περιγενομένους, πάραγε τὴν 
γυναῖχα τὴν πρώτην, τὴν εἰποῦσαν, Ὁ ὄφις ἠπάτησὲέ 
ἐἰε. καὶ οὐκ ἀπαλλαγεῖσαν τοῦ ἐγχλήματος. 

δ΄, Ὅταν δὲ ταῦτα ἐξετάζξης, μηδεὶς παρέστω. μνδεὶς 

θορυδείτω᾽ ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ δικασταὶ ὑπὸ παραπετάσματα "5 
καθεζόμενοι χρίνουσιν, οὕτω χαὶ σὺ ἀντὶ παραπετασμά- 
τῶν χαιρὸν ζήτησον ἡσυχίας καὶ τόπον. Καὶ ὅταν δει- 
πνήσας ἀναστῆῇς καὶ μέλλῃς καταχλίνεσθαι, τότε ταῦτα 
δίκαξε" οὗτος ὁ καιρὸς ἐπιτήδειός σοι" τόπο; δὲ ἡ χλίνη 
χαὶ ὁ θάλαμος. Τοῦτο χαὶ ὁ προφήτης ἐχέλευσεν, εἰπών’ 
Ἃ «“2έγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐπὶ ταῖς κοίταις 
ὑμῶν καταρύγητε. Καὶ τῶν μικρῶν μεγάλας εὐθύνας 
ἀπαίτει, ἵνα τῶν μεγάλων μηδὲ ἐγγὺς: γένῃ ποτέ "Ἂν 
ποῦτο ποιῇς χαθ᾽ ἐχάστην ἡμέραν, μετὰ παῤῥησίας στή- 
σῃ παρὰ τὸ βῆμα ἐχεῖνο τὸ φοδερόν "5. Οὕτως ὁ Παῦλος 
ἐγένετο καθαρός" διὰ τοῦτο χαὶ ἔλεγεν" Εἰ γὰρ ἑαυτοὺς 
ἐκρίνομεν", οὐκ ἂν ἐχρινόμεθα. Οὕτιυ τοὺς παῖδας ἐξ- 
ἐεχάθαρ:ν ὁ Ἰώδ. Ὃ γὸρ ὑπὲρ ἀδέλων θυσίας ἀνα- 
φέρων, πολλῷ μᾶλλον τῶν δήλων εὐθύνας ἀπήτει. 
ἾΑλλ᾽ ἡμεῖς οὐχ οὕτω ποιοῦμεν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἅπαν. 
Ὁμοῦ τε γὰρ χατεχλίθημεν, χαὶ τὰ βιωτιχὰ στρέφομεν 
ἅπαντα" καὶ οἱ μὲν ἀχαύάρτους εἰσάγουσι λογισμοὺς, οἱ 
δὲ δανείσματα καὶ συμθόλαια χαὶ φροντίδας ἐπιχήρους. 
Καὶ θυγατέρα μὲν ἔχοντες παρθενευομένην,. ἀχριθῶς 

1 αὐτῇ (510) (. ἢ. Ε αὐτῇ οἱ, Δ. 
οὐερῷ ϑᾷν. σοηϊν οἷ θ5 ΠΟ}. 

15 ὑπὸ τὰ παρ. Κ. 
17 πονηοά-]} 841]. ἐν αὐτῇ Ε΄. 24]. αὐτῇ Εμ4. χἄν] δι 4. γάρ Ε. 

ὃ 
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φυλάττομεν ὃ ὃὲ θυγατρὸς Τωῖν τιμιώτερον, ἢ Ψυχὴ, 
ταύτην ἐῶμεν πορνεύεσθα: χαὶ υολύνεσθαι, μυρίας ἐπ- 
εἰσάγοντες ἐννοίας πονηράς "7. γᾶν ὁ τῆς πλεονεξίας 
ἔρως, χἂν ὁ τῆς τρυφῆς, χἂν ὁ τῶν λαμπρῶν σωμά- 

των, χἂν ὁ τοῦ θυμοῦ. χἂν ὁστισοῦν ἕτερος ἐπεισελθεῖν 
βούληται, τὰς θύρας ἀναπετάσαντες ἕλχομεν χαὶ χαλοῦ- 

μεν, χαὶ μετὰ ἀδείας αὐτῇ παρέχομεν μίγνυσθαι. Οὗ τί 

γένοιτ᾽ ἂν βαρθαριχώτερον, τὴν πάντων ἡμῖν τιμιωτέ- 
ρὰν Ψψυγὴν ὑπὸ τοσούτων μι:χῶν ὑδριζομένην περιορᾷν, 

χαὶ μέχρι τοσούτου συγγινομένην, ἕως ἂν χορεσθῶσιν 
ἐχεῖνοι; "Ὅπερ οὐδέποτε ἔσται. Δ'ὰ δὴ τοῦτο [401] ὅταν 
ὕπνος χαταλάθῃ, τότε μόνον ἀφίστανται" μᾶλλον δὲ οὐδὲ 
τότε" χαὶ γὰρ τὰ ὀνείρατα καὶ αἱ φαντασίαι τὰ αὐτὰ αὑ- 
τῇ φέρουσιν εἴδωλα. Ὅθεν καὶ ἡμέρας γενομένης “5, ἡ 
τοιαῦτα φανταζομένη Ψυχὴ χαὶ εἰς τὸ ἔργον τῶν φαντα- 

σιῶν ἐχείνων πολλάχις ἐξέπεσε. Σὺ δὲ τῇ μὲν χόρῃ τῶν 
ὀφθαλμῶν οὐδὲ μιχρὰν χόνιν ἐπεισελθεῖν ἐᾷς, τὴν δὲ ψυ- 
χὴν φορυτὸν τοσούτων χαχῶν ἐπισυρομένην 5 περιορᾷς: 
Πότε οὖν τὴν χόπρον ταύτην ἐξαντλῖ,σαι ὄννησόμεθα, ἣν 

χαθ᾽ ἐχάστην ἡμέραν ἀποτιθέμεθα ; πότε τὰς ὁκάνθας ἐχ- 
τεμεῖν; πότε τὰ σπέρματα χαταδαλεῖν; Οὐχ οἶσθα, ὅτι τοῦ 
ἀμήτου λοιπὸν ἐφέστηχεν ὁ καιρός; ᾿Η μεῖς δὲ οὐδὲ ἐνεώσα- 
μεν οὐδέπω τὰς ἀρούρας. λν οὖν παραγέννται ὁ γεωγηγὺς 
χαὶ ἐγχαλῇ, τί ἐροῦμεν; τί ὃΣ ἀποχρινούμεθα; Ὅτι τὰ 
σπέρματα οὐδεὶς ἔδωχε ; Καὶ μὴν χαθ᾽ ἑχάστην χατα- 
δάλλεται ταῦτα τὴν ἡ μέραν. ᾿Αλλ᾽ ὅτι τὰς ἀχάνθας οὐδεὶς 

ἐξέτεμ:; Καὶ μὴν χαθ᾽ ἐχάστην ἡμέραν τὴν δῥεπάνην 
θήέγομεν. ᾿Αλλ᾽ αἱ βιωτιχαὶ περ:έλχουσιν ἀνάγχαι ; Καὶ 
διατί μὴ ἐσταύρωτας σαυτὸν τῷ χόσμῳ ; Εἰ γὰρ ὁ τὸ δο- 
θὲν ἀποδιδοὺς 13 μόνον πονηρὸς, ἐπειδὴ μὴ ἐδιπλατία- 
σξν' ὁ γχαὶ τοῦτο διατθείρας, τί ἀχούσεται ; Εἰ ἐχεῖνος 

δεθεὶς ἐξηνέχθη ὅπον ὁ βουγμὸς τῶν ὀδόντων, ἡμεῖς τί 
πεισόμεθα, αυρίων ἡμᾶς ἑξλχόντιυν ἐπ᾿ ἀρετὴν, ἀναδυό- 
μενοι χαὶ ὀχνοῦντες : Τί γὰρ οὐχ ἱχανόν σε προτρέψαι; 
Οὐχ ὁρᾷς τὸ εὐτελὲς τοῦ βίου ; τὸ ἄδηλον τῆς ζωῆς ; τὸν 
πόνον πὸν ἐν τοῖς παροῦσι; τὸν ἱδρῶτα ; Μὴ γὰρ τὴν μὲν 
ἀρετὴν μετὰ πόνου, τὴν δὲ χαχίαν ἄνευ πόνου 2) ἔστι 
μετελθεῖν ; Εἰ οὖν χαὶ ἐνταῦθα χαὶ ἐχεῖ πόνος, διατί μὴ 
ταύτην εἴλου τὴν πολὺ τὸ χέρδος ἔχουσαν; Μᾶλλον δὲ 
ἔστι τινὰ τῆς ἀρετῆς, ἃ μηδὲ πόνον ἔχει. [Τοῖος γὰρ πό- 
νος τὸ μὴ καχηγορεῖν, μηδὲ ψεύδεσθαι, τὸ μὴ ὀμνύντσι, 
τὸ τὴν ὀργὴν ἀφιέναι τῷ πλησίον ; Τοὐναντίον μὲν οὖν 
τὸ ταῦτα ποιεῖν ἐπίπονον, χαὶ πολλὴν φέρει τὴν φροντί- 
δα. Τίς οὖν ἡμῖν ἔσται ἀπολογία, ποία συγγνώμη, μηὸς 
ταῦτα χατηρθοῦσιν ; ̓Απὸ γὰρ τούτων δῆλον, ὅτι χαὶ τὰ 
ἐπιπονώτερα ἀπὸ ῥᾳθυμίας ἡμᾶ: διαφεύγει χαὶ ὄχνου. 
"Λπερ ἄπαντα ἐννοήσαντες, φύγωμεν χαχίαν, ἑλώμεθα 
ἀρετὴν’ ἵνα χαὶ τῶν παρόντων χαὶ τῶν μελλόντων ἐπι- 
τύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ὑπὸ παραπετάσματος (6, 5 παρὰ τῷ βήματι ἐχείνῳ τῷ 
ρ 18 γινομένης 

Δ, ᾿Ῥτῇ δὲ ψυχῇ τοσοῦτον φορυτὸν χαχῶν ἐπισυρόμενον Ε΄. " ἀποδούς (οι. μόνον) Ε΄. ν᾽ πόνων Ε, δίχα μ:0 ἄνεν ἔς 

[458] ΟΜΙΛΙΑ ΜΓ΄. 
Τότε ἀπεχρίθησαν αὐτῷ τινες τῶν γραμματέων καὶ 

Φιιρισαίων», «“έγοντες" ι Διδάσκχηκῖε, θέϊομεν ἀπὸ 
σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. ν Ὁ δὲ ἀποχριθεὶς εἶπε " 
« Γενγεὰ πονὴρὰ χαὶ μοιχαιῖὴς σημεῖον ἐπιζητεῖ, 
καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὑτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον 
Ἰωνα τοῦ προφήτου. » 

α΄. ἾΑρά τι γένοιτ᾽ ἂν τούτων ἀνοητότερον, οὐχ ἀσεθέ- 
στεροῦν μόνον "",5"; οἵ μετὰ τοσαῦτα σημεῖα, ὡς οὐδενὸς 

Ὑενομένον, λέγουσι" Θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖ». 
Ὑἵίνος οὖν ἕνεχεν τοῦτο ἔλεγον ; Ἵνα ἐπιλάθωνται πάλιν. 
᾿ξ πειδὴ γὰρ ἀπὸ τῶν ὁημάτων αὐτοὺς ἐπεστόμισε, χαὶ 
ἅπαξ χαὶ δὶς χαὶ πολλάχις, χαὶ τὴν ἀναίσχυντον ἔφρα- 

ξε ᾿ γλῶτταν, ἐπὶ τὰ ἔργα πάλιν ἔρχουνται" ὅπερ χυὶ 
θαυμάζων πάλιν ὁ εὐαγγελιστὴς ἔλεγε" Τότε ἀπεκχρί- 

θησαν αὐτῷ τιγες τῶ» γραμματέων, σημεῖον" αἰτοῦν- 

ΔΝ οὐχ ἀσεθέστερον μόνον] ϑ5ὶο Ε΄, μγὸ νυ σα. χαὶ ἀσεθέστερον, ποὴ ἀἰθο ἱμιρέπιθα να οἷς, 5δ κ᾽ οἀΐις ος. ΕἸ 
ἀν. ΠΟΥΓορΠομἱ αν ει, 75 ἐνέφραξε ΚΕ, 26. πάλιν ὁ}. Ἀἦ, ὅπερ χαὶ θαυμάζοντες τοῦτο ξλεγον Ἐ, 
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τος. Τότε, πότε; Ὅτε ὑποχύπτειν ἐχρῆν, ὅτε θαυμά- 
ὁξιν, ὅτε ἐχπλήττεσθα: καὶ παραχωρεῖν, τότε τῆς πονη- 
ρίας οὐχ ἀφίστανται. “θρα δὲ καὶ τὰ ῥήματα χολαχείας 
γέμοντα χαὶ εἰρωνείας, Προσεδόχων γὰρ αὐτὸν ἐπισπά- 
σασθαι διὰ τούτων. Καὶ νῦν μὲν ὑδρίζουσι, νῦν δὲ χολα- 
χεύουτι" νῦν μὲν δαιμονῶντα χαλοῦντες, νῦν δὲ διδάσχα- 
λον" ἀμφότερα ἀπὸ πονηρᾶς γνώμης, εἰ καὶ ἐναντία τὰ 
λεγόμενα. Διὰ τοῦτο αὐτῶν καὶ σφόδρα χαθάπτεται. Καὶ 
ὅτε " μὲν αὐτὸν τραχέως ἠρώτων χαὶ ὕόριζον, ἐπιεικῶς 
αὑτοῖς διελέγετο' ὅτε δὲ ἐχολάχευον, ὑδριστιχῶς καὶ 
μετὰ πολλῆς τῆς σφοδρότητος, δειχνὺς ὅτι ἐχατέρου τοῦ 
πάθους ἐστὶν ἀνώτερος, χαὶ οὔτε τότε εἰς ὀργὴν ἐξάγε- 
ται. αὖτε "5 γὺν ὑπὸ χολαχείας μαλαχίζεται. Ὅρα δὲ χαὶ 
τὴν ὕόριν οὐχ ἁπλῶς λοιδορίαν οὖσαν, ἀλλ᾽ ἀπόδειξιν 
ἔχουσαν τῆς πονηρίας αὐτῶν. Τί γάρ φησι; Γεγνεὰ πο- 
γηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ. Ὃ δὲ λέγει, 
τοιοῦτόν ἐστι" Τί θαυμαστὸν, εἰ ἐπ᾽ ἐμοῦ ταῦτα πο:ιΞῖτε 
τοῦ τέως ἀγνοουμένου παρ᾽ ὑμῶν, ὅπου γε χαὶ ἐπὶ τοῦ 
Πατρὸς, οὗ τοσαύτην ἐλάδετε πεῖραν, τὸ αὐτὸ τοῦτο πΞ- 
ποιήχατε᾽ χαταλιπόντες "᾽ αὐτὸν, ἐπὶ τοὺς δαίμονας 
ἐτρέχετε, ἐραστὰς ἐπισπώμενοι πονηρούς ; ὃ συν:γῶς 
αὐτοῖς χαὶ 5 ὁ Ἰεζεχιὴλ ὠνείδιξε, Ταῦτα ὃς ἔλευς, 
ξειχνὺς ἑαυτὸν τῷ Πατρὶ συμφωνοῦντα, καὶ τούτους 
οὐδὲν ξένον ποιοῦντας, χαὶ τὰ ἀπόῤῥητα αὐτῶν ἐχχαλύ- 
πτων᾽ χαὶ ὅτι μεθ᾽ ὑποχρίσεως καὶ ὡς ἐχθροὶ ἥτουν. 

Διὰ τοῦτο αὐτοὺς εἶπε γενεὰν πονηρὰν, ὅτι ἀγνώμο- 
νὲς ἀεὶ γεγόνασι περὶ τοὺς εὐεργέτα;, ὅτι εὖ πάσχοντες 
γίνονται χείρους " ὅπερ ἐσχάτης ἐστὶ πονηρίας. Μοιχαλίδα 
ὃς ἐχάλεσε. χαὶ τὴν προτέραν χαὶ τὴν παροῦσαν ἀπι- 
στίαν δηλῶν" ὅθεν δείχνυσιν ἑαυτὸν πάλιν τῷ Πατρὶ ἔσον, 
εἴγε χαὶ τὸ μὴ πιστεῦσαι αὐτῷ μοιχαλίδα ποιεῖ. Εἶτα 
ὑδρίσας, τί φηοι; Καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ 
μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προρίτου. [59] Ἤδη τὸν 

περὶ τῆς ἀναστάσεως προαναχρούεται λόγον, χαὶ πιστοῦ- 

ται αὐτὸν ἀπὸ τοῦ τύπου. Τί οὖν; οὐχ δ' ἐδόθη αὐτῇ 
σημεῖον; φησίν. Οὐχ ἐδόθη αὐτῇ 3) αἰτούτῃ. Οὐ γὰρ 
ὥστε αὐτοὺς ἐνάγειν ἐποίει τὰ σημεῖα (ἤδει γὰρ πεπω- 
ρωμένους), ἀλλ᾽ ὥστε ἑτέρους ξιορθοῦν. 1 τοῦτο οὖν 

ἔστιν εἰπεῖν, ἢ ὅτι τοιοῦτον οὐ λήψονται σημεῖον, οἷον 

ἐχεῖνο. Σημεῖον γὰρ αὐτοῖς γέγονεν, ὅτε διὰ τῆς οἰχείας 

χολάσεως ἔγνωσαν αὑτοῦ τὴν δύναμιν. Ἐνταῦθα τοίνυν 

ἀπειλῶν λέγει, χαὶ τοῦτο αὐτὸ αἰνιττόμενος, ὡσανεὶ 
ἔλεγε" Μυρίας εὐεργεσίας ἐπεδειξάμην - οὐδὲν τούτων 
ὑμᾶ; ἐπεσπάσατο, οὐδὲ ᾿θελήσατε πρηοσχυνῆσαί μου τὴν 
δύναμιν. Γνώσεσθε τοίνυν διὰ τῶν ἐναντίων τὴν ἰσχὺν 
τὴν ἐμὴν, ὅταν 35 τὴν πόλιν χαμαὶ ἐῤῥιμμένην ἴδητε, 

ὅτε χαὶ τὰ τείχη περιηρημένα, ὅτε τὸν ναὸν ἐρείπιον 
γεγενη μένον, ὅταν χαὶ τῆς πολιτείας χαὶ τῆς ἐλευθερίας 
ἐχπέσητε τῆς προτέρας, χαὶ πάλιν ἄοιχοι χαὶ 8" φυγάδες 
πανταχηῦ περιέρχησθε. Πάντα γὰρ ταῦτα μετὰ τὸν σταυ- 
ρὺν γέγονε. Ταῦτα οὖν ὑμῖν ἀντὶ σημείων ἔσται μεγά- 
λων. Καὶ γὰρ σφόδρα μέγα σημεῖόν ἐστι, τὸ ἀκίνητα 
αὐτῶν μένειν τὰ χαχὰ, τὸ μυρίων ἐπιχειρησάντων μη- 

δένα δυνηθῆναι διορθῶσαι τὴν ἅπαξ χατ᾽ αὐτῶν ἕξενε- 
χθεῖταν δίκην. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν οὐ λέγει, χαταλιμπάνει 

δὲ τῷ μετὰ ταῦτα χρόνῳ γενέσθαι αὐτοῖς σαφῆ " τέως 
δὲ τὸν περὶ τῆς ἀναστάσεως γυμνάζει λόγον, ὃν ἔμελλον 
εἴσεσθαι δι᾽ ὧν ἔμελλον ὕστερον ὑπομένειν. Ὥσπερ γὰρ 

ἣν ᾿Ιωνᾶς, φησὶν, ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡ; -ἐ- 
ρας καὶ τρεῖς νύχτας, οὕτως ἔσται καὶ 35 ὁ Υἱὸς τοῦ 

ἽἼ ὅτε] 519 ΓΡ. ὅταν οὐ]. εἰ ΕΠ, 55 οὐδὲ Ε΄. Ερ. 
, 

οοἰοΥ 5 ἰσοντι 

5. ΦΟΛΝΝΙΝ ΓΠΒΎΒΟΘΤΟΜΙ ΑΠΟΙΠΕΡ. ΓΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ, 

49 χαταλιπόντεκ. αἰ. γάρ ). οἱ οοτι. Ε. ' 
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ἀνθρόπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς 
γύχτας. Φανερῶς μὲν γὰρ οὐχ εἶπεν, ὅτι ἀναστήσεται " 
ἐπεὶ ἂν χαὶ χατεγέλασαν " ἡνίξατο δὲ οὕτως, ὡς ἐχεΐ- 

νους πιστεῦσαι ὅτι προΐδει. Ὅτι γὰρ ἥδεσαν, λέγουσι 
πρὸς τὸν Πιλάτον" Εἶπε, φησὶν͵ ὁ πιάνος ἐκεῖγος ἔτι 
ζῶ», Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσομαι " καίτοιγε οἱ μα- 
θη ταὶ τοῦτο ἢγνόουν " καὶ γὰρ ἀσυνετώτερο!: αὐτῶν ἔμ- 

προαθεν ἧἣσπαν" διὸ χαὶ αὐτοχατάχριτοι γεγόνασιν οὗτοι. 
β΄. “Ὅρα δὲ πῶς καὶ αἰνιττόμενος ἀχριδῶς αὐτὸ τέθη- 

σιν. Οὐ γὰρ εἶπεν, Ἐν τῇ γῆ, ἀλλ᾽, Ἔν τῇ καρδίᾳ τῆς 
γῆς, ἵνα καὶ τὸν τάφον δηλώσῃ, χαὶ μηδεὶς δόχτσιν 
ὑποπτεύτῃ. Καὶ τρεῖς ὃὲ ἡμέρας διὰ τοῦτο συνεχώρηῃ- 

σεν, ἵνα πιστευθῇ ὅτι ἀπέθανεν. Οὐ γὰρ τῷ σταυρῷ 
αὐτὸ 3,57 μόνου βεθαιοῦται, χαὶ τῇ πάντων ὄψε:, ἀλλὰ χαὶ 
τῷ χρόν.) τῶν ἡμερῶν. Τῇ μὲν γὰρ ἀναστάσει πᾶς ὁ 
μετὰ ταῦτα ἔμελλΞ μαρτυρήτειν χρόνος " ὁ σταυρὸς δὲ, 

εἰ μὴ τότε πολλὰ ἔσχε τὰ μαρτυροῦντα αὐτῷ σημεῖα, 
χἂν ἠπιστήθη ᾿ τούτου δὲ ἀπιστηθέντος, χαὶ ἡ ἀνάστατις 
ἂν διηπιστήθη. Διὰ τοῦτο χαὶ σημεῖον αὐτὸ χαλεῖ. Εἰ δὲ 
μὴ ἐσταυρώθη, οὐχ ἂν ἐδόθη τὸ σημεῖον. Δ'ὰ τοῦτο καὶ 
τὸν τύπον φέρει εἰς μέσον, ἵνα πιστευθῇ ἣ ἀλήθεια. 
Εἰπὲ γάριμοι, φαντασία ἣν Ἰωνᾶ; [460] ἐν τῇ χοιλίζ 
τοῦ χήτους; ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἂν ἔχοις τοῦτο εἰπεῖν. Οὐχοῦν 
οὐδὲ ὁ Χριστὸς ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς. Οὐ γὰρ δήπου ὁ 
μὲν τύπος ἐν ἀληθείᾳ, ἡ δὲ ἀλήθεια ἐν φαντασίᾳ. Διὰ 
τοῦτο πανταχοῦ τὸν θάνατον αὐτοῦ χαταγγέλλομεν, χαὶ 
ἐν τοῖς μυστηρίοις, χαὶ ἐν τῷ βαπτίσματι, χαὶ ἐν τοῖς 

ἄλλοις ἅπασι. Διὰ τοῦτο χαὶ ὁ Παῦλος λαμπρᾷ βοᾷ τῇ 
φωνῇ " Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰ μὴ ἐν τῷ 
σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅθεν δῆ- 
λον, ὅτε τέχνα τοῦ διαδόλου εἰσὶν οἱ τὰ Μαρχίωνος νο- 
σοῦντες, ταῦτα ἐξαλείφοντες, ἅπερ ὥστε μὴ ἀφανισθτιναι 
μυρία ἐποίησεν ὁ Χριστὸς, καὶ ὥστε ἀφανισθῆνα: μυρία 
ἐσπούδαχεν ὁ διάθολος, τὸν σταυρὸν λέγω χαὶ τὸ πάθος. 

Διὰ τοῦτο ἔλεγε χαὶ ἀλλαχοῦ - Λύσατε τὸν ναὸν τοῦ- 

τοῦ, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ᾽ αὐτόν" καὶ, ἽἜσον- 
ται ἡμέραι, ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὑτῶν ὁ νυμφίος " καὶ 
ἔνταῦθα, Οὐ δοθήσεται αὐτῇ σημεῖον, εἰ μὴ τὸ ση- 

μεῖον ᾿Ιωγὰ τοῦ προςρήτου᾽ καὶ ὅτι ὑπὲρ αὐτῶν πεῖίσε- 

ται δηλῶν, χαὶ ὅτι οὐδὲν χερδανοῦσι" τοῦτο γὰρ μετὰ 
ταῦτα ἐδήλωσεν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως χαὶ ταῦτα εἰδὼς ἀπέθανε " 
τοσαύτη ἦν αὐτοῦ ἡ χηδεμονία, “να γὰρ μὴ νομίσης ὅτι 

χαὶ τὰ ἑξῆς τοιαῦτα ἔσται ἐπὶ τῶν Ἰουδαίων, οἷα ξπὶ 

τῶν Νινευϊτῶν, χαὶ ἐπιστραφήσονται, χαὶ χαθάπερ ἐχεΐ- 

νοῖ; σειομένην τὴν πόλιν ἔστησε, χαὶ τοὺς βαρθάρους 
ἐπέστρεψεν, οὕτω χαὶ οὗτοι μετὰ τὴν ἀνάτταοιν ἐπι- 
στρέψουσιν, ἄχουσον πῶς τοὐναντίον ἅπαν δηλοῖ. Ὅτι 
γὰρ οὐδὲν χαρπώσονται ἐντεῦθεν εἰς τὴν οἰχείαν εὖξο- 
γεσίαν, ἀλλὰ καὶ ἀνήχεστα πείσοντα:, χαὶ τοῦτο ἑξῆς: 

ἐδήλωσε διὰ τοῦ χατὰ τὸν δαίμονα παραδείγματος. Τέως 
δὲ ὑπὲρ ὧν μέλλουσι πάσχειν μετὰ ταῦτα ἀπολογεῖται, 
δειχνὺς ὅτι διχαίως πείσονται. Τὰς μὲν γὰρ συμφορὰς 
αὐτῶν χαὶ τὴν ἐρημίαν ἀπὸ τοῦ παραδείγματος ἐχείνου 
παρίστησι" τέως δὲ δείχνυσιν, ὅτι διχαίως ταῦτα πάντα 
ὑπομενοῦσιν " ὅπερ χαὶ ἐπὶ τῆς Παλαιᾶς ἐποίει. Καὶ γὰρ 
τὰ Σόδομα μέλλων χαθαιρεῖν, ἀπελογήσατο τῷ ᾿Αδραὰμ 
πρότερον, τὴν ἐρημίαν δείξας χαὶ τὴν σπάνιν τῆς ἀρε- 
τῆς, ὅπου γε οὐδὲ δέχα εὑρέθησαν ἄνδρες ἐν πόλεσι 
τοσαύταις σωφρόνως ζῆν προῃρημένοι. Καὶ τῷ Λὼτ ἐξ 
ὁμοίω: δείξας τὴν μισοξενίαν χαὶ τοὺς ἀτόπους αὑτῶν 
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ἀ"1 

γιπί εἰ γμϊάαπι κξογίϑαγμηι δίσμηι μοίἐπι685. Τιρις, ατιλῃ- 

ὠνηδηι 1 Οὐπὶ πιογοη φΡΓΟΓΘ,, πιγαγὶ, Οὐδίμροδοεγο, 

γεοοάογα οροτγίουαϊ, ἰαης ἃ ποαυ δια. μοι.) ἀὐδίβίμμ. 

υονιδίδετοβ δυΐίοπι νοϊπι νογὺδ δἰυϊαιίοια οἱ ἀδγίϑίυμο 

μἵοπα. Εχϑρθοιδθαμ οηΐτπ ἢ8Ο ΓΆΠΟΠ6 56 {ΠΠπ|}} ΡοΙοοίυ- 

1Ὸ5 6556. Εὺ σης ᾳυϊάοπι δοητπλ0} 1 Ποῖα, θη 

«ἴον δα υγ, ἡ. ἀν οη οι γνοζϑηῖ,, πη Ὁ 

μα σίβίγιμνι., αγυπηαα π]8]0 δηΐμνο,, οἰ πιϑὶ οοπῃίγυ γα 

ἀϊεια δἰη!. [ἀ6ὸ ἴῃ 1105 νϑβθβομίογ ἱηνα ιν, Οὐ 0 

δυίδιι ἢΠ πὶ ἀβρογα ἰηϊογγοφαῦδηϊ, οἱ σον ππι6}1ἃ «[ἢ- 

εἰοἰγαι!, πιοάσναία οὐπὶ 115. Ιου ; οὐ δυΐφηι 

Δι υἱα δη γ, δοῦν οἱ οὐαν πλ}1 νοομ θη ἴα, οδί6}}- 

ἀδηϑ 58 υἱγοαιο Π|οὁ αἴδεια 6556. ΒυρογΊΟΓ ἢ] : ἃ0 η0- 

406 ἰὰμ6 ἴθ ἰγᾶπι ουηοϊίαιαγ, πο ἐχ δ υ]λ! οι 

ἀο!μἰτυν. ΥἸ46 δαϊοιι οὐ]υγραιοπρδιη, 4.4} ΠΟἢ 50  υπὶ 

οὐἰπἰηαιῖο δ'1., νοῦ οἰίαπλ (ἰοπιοησίγαῖ! ΠΘαΌ 165 

δογιιπλ. ()Λυἱὰ δηΐμι αἰοὖ ἰὁπογαιίο τιαία εἰ αὐἀμ{ γα 61- 

φηῖιι φιωτῖι. 14 δδι : Ουἱά πλέγιπν 5] ἰνθ80 ΔάΝΟΓΒΌΙΝ Π|6 

(λολἶ5, αυϊ δίθυς ψΟ 5 ΠΟΙ5. ἢ ἢ δύῃ], ηαπδὰο 

οὐρα Ῥαΐγονι, ου)ὰ5 ροιαπιί:Ε ἰλθΐα χα ρογϊ θη! βαθυΐ- 

δι ἰβ, ἰαἸμδαιῃ [οοἰδιῖ5 Ὁ ΝΆ. ἱΠ0 το! οίο., δὰ ἀὨ]ΟΠ85 

ἙὐΓΓΘυα 18., Δ ΔΙΟΓΟΒ ρΓάνοβ Δ[{ΓᾺΠ 6 Π68 ; φι0ἀ ἴν6- 

ηποηίογ {18 Εσθς μοὶ ργοῦγο νογιὶι { Εσθείι. 16). {1π2ς 

δυίδιι ἀϊοοῦαι,, οβιο 6 }}8 86 οὐηὶ ῬΑΙΓΘ ΘΟΠΒΘΠΙΓΟ, 

ἰρϑυβήηθο ΜΠ] ἰῃ8ο] υπι [ΔΘΟΓΘ ; ἈΓΟΔΠΔΊ]Ὸ6. ΠΊΘΠΙδ 

ἐμδοσγιια γονοῖαῖ, φρο πϑιῖρα οὐπὶ 5] (ἴοι 6 αἴ.}}}6 

εὐ ἰμἰηἰοὶ ᾿ μοιϊογοιί, 

Οἰιυϊοιιις 46 Ῥαϊτὶ αφιαίενι οδίοηαϊ!. ---- Ἰἀοἶγοῦ 

ΠΠὺς. φοπογαιοηθιη ργάνδι νοσαϊ, αὐ ἰηργαι! 56Π|» 

μῈΓ δι οὐρὰ ᾿νομθῇροϑ ; οἱ 5ἱ θθμο αἰνπ) {||5 ἀρίιυγ, 

ρόογοβ ἥυμ! ; ᾳυοὰ 651 ἐχίγοιμα π ρΓΟθ 1115: δά! 6- 

τᾶιῃ νογο νοοᾶνδ, οἱ υγΣἱόγοῦ οἱ ργιοβομίοιι ἱπογαύιι- 

᾿λΐθαν βἰσηϊβοδιβ; πὰς ἰογαπι οϑιομἶ 56 Ῥαιῖ 

ΘΠ] ΔΙ δι 6556, δίημάοιη ἰὰ {Π4πὸ ἀυ ον [Δοἷ1, φιοά 

δἰ δὶ πο ογοάδλι. οί ροϑὶ ᾿ς οοηνὶεἰα., αα!ὰ «ἰι 

Νεὸ εἰσημηι ἀαϑίιων εἰ, τιἰδὶ εἰσπιοι ὁπ γτορἠεία. ῥϑιὰ 

βουπηοηῦηὶ 46 γοδυτγοοιίοη ρΟΝ ||, ἀχ6 ἔφυγα 

εομἤγπιαι. θυἱὰ ἰρίτιγ, ἰπβαθα 8, ΠΟι6 βίη ἀδίυπὶ 

δι οἱ 2 Νοὴ ἀδίυνι οοἵἱ μοϊοηι!. Νοη δηΐην τ 1105. 1 - 

ἀυςσοτοῖ, οἶσπα (οί οθαϊ : δοίοθαιὶ δυΐμι {105 ὀχοδοδίοϑ 

856; βοὰ υἱ 41108 οπιδηάαγοὶ. εἰ (οο ἀϊοεπάυηι 69], 

γο] 5ἷς, ἰρβοβ ΠΟΠΊΡ6 5ἰδῃαπι ΠῸῚ ΔοοθρίυΓΟ5 6556 1}}} 

5ἰ 1116. ϑίρηυιη φαυΐρρα ἀδίυην [}}15 68. φιδη 0 οαϑιίβαιὶ 

εἦιι8 γνοιομείαιν πονοτυηὶ. ΠΙΟ ἰίδφυα Πλ} 85 ᾿μ!16Π[8}}8 

Ιουΐιυτ, Πος ἰρϑυπι δ ἱ μοι η9, 80 δὶ ἀΐξογοι : ϑοχ- 

οομα οποῆςείϊα δον, πυ] τ Θογιη γῸ05 δἰ γαχὶῖ, 

"6606 νοϊυἷδι18 ροϊοη ίαπι πιθαιῃ Δἀογᾶγο. ΡῸΓ ΘομηίΓα- 

τὶ 6Γζο οοφιοβοοιὶβ (ον ἐυἀΐηαπιὶ πιολιη, οὐτῃ ὑγθειη 

οχοίβαπι υἱάθγ 8, συληὰθ ἀσδιγυοίοβ τυ Γ058, ἡμδι|0 

ἰοπρίαπὶ πδοογίαπι εἰοςσίυη, αυδηάο 6χ οἰνίίαιο εἰ 

ὁχ θογίδια ρῥγίϑεϊμδ Ἵχοί ον ; οἱ ΓΏΓδυ5 ΘΧΙΌΟΓΓΕΒ οἱ 

ργοίυφὶ υϑΐαθ6 ἐγγα 5, ΠΟ φυΐρρα οπιἶα ροϑὶ ἐγυ-" 

οὐπὶ ἰλοία βυηϊ. Ηϊος ογ’Ὸ υὙυθ]8 ὉΓῸ 5|61}}18. Πι|48}}}5 

ογυῃξ, Νάιη οογία πιαχιηυπὶ {Πυἃ 65. δἰριυπὶ, αιοά 

"414 ᾿ρβόγαην ἱπηθιοία πιδηδδιῖδ,, φυοὰ ᾿ππιπιογί8 (0- 

πηι 005, Παηο ροβϑὶ1 πιο ογὶ 18 }}5 41:5 ἴῃ Ὁ] ποι 

ἰρ5ῖ5. ἱπηπιῖ588 5ιιηϊ. δοά πὸ αυϊάσιι {Π|Π6 ἤθη ἀεὶ, 

γογι το! αι 68. οἱ ἰμσαηθσιὶ ΘΠ ΡΟΓΟ ᾿ρϑὶ5 οἷλιἃ 

να λ}} : ἰΠ1ΟΓΙῺΔ ΥΟΓῸ ΓΟΞΈΌΓΓΟΟΙΟΠἾΒ ΘΟΓΠΙΘΠΘΙῺ [Γ- 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΙΕΌΜ ΠΟ... ΧΕΙ. 41. ΧΕΙΥ. 4. 

οἴδι, οι) δο (τὶ Ἔγληΐς ΡῸΓ Π}3}Δ ᾿ρ505 μοπιπιίιμη 

ἰηναϑιγα. 40. δίοσμι δῖμι [μὶ Φομας, ἸΝ ΤΠ ἐμ τ ΘΗ Γὸ 
εεἰϊὶ (εἰπε εἰδιδιι8 οἱ (γἰϑμα ποσί ῦμ8., 5. οτὶ! εἰ Εις 

Ποιηϊιὶδ ἐν σον ὁ ἱἐτγῶ ἰγῖϑι 5 ἀϊοῦιιδ οἱ (γίδια ποοιῖϊθμς. 

0. ΓΟΒΙ ΘΟ ΓΙ. ΟἸΓα η01] ΟΑἰχ᾽!, Π6 56 ἰγείαγοηι : 

δ 016} 5.81}, αἱ σγούογα μοβϑϑοηὶ 86. ᾿ΠΠι6 

ρΓα δε ν᾽ 586. Ουοἱ ΒΟΓΓΟ ποβ56η!, ἀἰχαγυμ δά Ρἢ]ὰ - 

{πὶ : δεύμκειον {{{6 αἰχὶ! ἀπιμι ααϊμις υἱθογοί, ᾿οδί ἰγθ8 

ἄϊες τόσσα ( αι. 41. 05). Θνδπιημπὶ ἀπο ΡυΠ 

ἰοὺ ἱξηογαγοηῖ ; μ81}} 8Δῃ6ὰ Γυμίυγοα 8}}5 ογαθ : 4ι8- 

ΡΙΟρΡΙ͂ογ πὶ ἂχ δι. ᾿ἰρϑόῦι πὶ 56} 1641 ἀπ ημἰ δυμί. 

ὦ. (ιν δίας θογθ, δἰ ποὴ δροεὶθ απ ραδδιι5 65, μὶ 

Μαγεῖοι εοπίοη οϑα!. --- Δ αὐ φυμηγοίο {Ππ 16- 

ουγαία δι} οοι. ΝΟὴ Θηΐ) ἀὐχὶῖ, ἴῃ ἰονγὰ, 564, [5 

εοΥ Ιοὐτα ; αἱ οἱ 86} γαηι ἰπάἀϊσατοῖ, οἱ ἤθη [τᾶ 6 

8ροοία ἰληίυπι [οἰ δ5ρίατοία (4). Τγοβ δυίσιῃ αἶα 85 
ἴθ οὐμῃοοδϑὶί, υἱ πηογίυσπι [{ἰ556 πὶ ογοβογοίυγ. 

Νυη ον ὁχ ἐστυςσα ἰδηϊυη) [ἃ ΠΟΙ Πλλ ΔΓ οἱ ας Υἷδιὶ 

ΟἸΏ ἢ ηϊ, 56ι1 οἵη) ὁχ ἀϊόγυη πη ηΊΟ6ΓΟ. Ναπη ΓΟδι}- 

γοσιον! {πη ἴδοογα ἀο θεῖ ἰθιμυ 5 ΟἸ ΠΟ δι υθῃδ; 

ΟΓῸΧ νογο εἰσὶ αἱ απο Πδυ 556ι (αϑεἰπιοιΐα, 01) 

ογοάϊ [υἶσ80ι1 : δὶ ΠΟ] ΟΓΟΧ, "66 Γοδυγιίοοίίο ογοά ἃ 

[υἱδθ6ῖ. ἀ 60 5ἰσηιπὶ γοσδί ἢ}. 5] ἀυἱοπὶ οΓιοἔχυϑ 

π0η [υ͵5δοί, πο ἀδλινίσμ [τοὶ δίφηυμ). [060 ΠρΌΓμηι 

'π πιδάϊιπι δὐὐϑυςίι, οἐ νογίί35. ογοάλιαγ. Όϊο εὐ ϊ, 

411:550, 2 ΡΠ 511 ΘΓΔΪ δυϊ5. ἢ νοι τα 6ο} ἢ ΘΓ) 

ἰὰ ἀΐδεγα πο] ρο558. ἔγρο ἤθεα ΟΙ Γἰδίιν ἰῃ οοΓάὸ 

ἰσγγ ἔυ]558 ποζο5. Νϑααθ οἷ ἰγρὰβϑ ἢ γογίαία οἱ 

γΟΡ 15. ἴῃ ΡΠ 5] 651. [60 υδίηι!6 πιογίθιη οἷὰβ 

ΔΙ 61}8, 'ῃ πα δῖοι 15, ἴῃ ὑδριϊϑηιδῖα, ἴῃ 4|Π|5641|6 

ΘΙ 1}}15. ΓΔ εἶγοο οἱ ΡῬαυϊαβ. ϑρ᾽οηά ἃ νοοα οἰσιηδὶ : 

δΠ}ὶ ἀπο αϑεὶ! σἰονϊαγὶ πἰδὶ ἰδ οΥιοα ομιὶπὶ ποεινὶ 

θέσι ΟΠ ἰδ ((ἐὐα!. θ. 14}. πάς πιδιϑίυμη 6ϑὶ, αἷἶι- 

θῸ}} {Π|05 0556 085 4υἱ Βαγοι δ ἡ Ογ)ὺ Ἰαθυγαμί, 

οἰ} || ἀοϊοαμί, 4πα 6 ΔΡΟΪΟΓοΠτΓ δυμ πο δυο 

ΟἸιγίβίυα οὐὐῶν, 41τΣ υἱ Δ. 0 οΓοπίυΓ δι πιο δίυϊὺ 

ἰλθ)ο]υ5. σομαίυ9 65 ; ογυςσηὶ εἰἶἰ00 οἱ ρϑϑϑίοῃθηι. 

θΘυου νοι 4119} ἀἰοῖι : ϑοίυη [οι γΡίνηι ἰοος, οἰ ἐπ (γἰδϑιιδ 

αἰόϑιις ὀαεϊίαυο ἡ{μώ ( 32 οαη. 3. 19) ; οἱ, Πστιμ ἀϊρς, 

ημαπάο αἱ [6Υο Ὁ αὖ ἱμαὶδ δρονδιι6 ( αι. 98, 1}; αἱ 

νος, Νοι ἀαϑίιιν ᾿{{| 5 δἰσιηι, ηἰδὶ δίσηπι δον μγο- 

ρμ]οί ; ἀ οἰ γ 5 56 υΓῸ 118 ράδδυγυμι, οἱ {ΠΠ05. }}}}} 

ἱ(ὁ ἸμοὙ δουοθίυΓΟΒ 6556. ΠΟς Ομ} μυδίου ἀςοίλγα- 

Υἶι, οἱ (δηοη ΘΠ ας δοίγοῖ, πιουυυβ ὁδὶ : (2η(8 ΘΙ" 

6᾽5 ργον! ἀδἰ4. Νὰ μιι605 διν} δ ἀβογῖ} (165 Οχὶ» 
[0.5 Γαἰυγοϑ, αυδίοϑ !Γ}αγὰ Νἰ εἰ νασ, ἃς ἴογο ὧἱ ἐΠ}} 

σοηνογληίγ : 80 4ιδ6πιδι πιο ἢ ἸΠογυπι ἀγθθη ἸΔιὴ 
Ἰαυδηίθηι ογοχὶ!, θαγθαγοβαυς οομνογιί, δἰ. οἱ λι:- 

ἀκο8 Ροδὶ γοδυγγθοιϊμοπὶ οΟμνογίο 05 6586 : Δ1}}} 

ηυομιοία σομίγαιυμ ρΓΌΓΒι5 ἀοροίαγεῖ. Ναι) αυοί 

ἰηα ἢ} [γιιοίυ5 ρογοσρίυν! 51} ἰΐ θεηοἤοίη, 56ι} 

οἱ μι οἱ αγα 9} 1 ραϑδιγὶ, ἃ ἀείμν ο ἀςείγαν! ὁχ φινὺ- 

εἶα ἀχοιηρίο. Πα γῖ Ὑ6ΓῸ (6 8 απ5 ΡΆΒ51}1 ογαηὶ 

5686 ρυγραϊ, οϑἰοι 65. 605 {56 ράΒ5!Γ05 ὁ556. ΟμΕι- 

(4) Ετγαπὶ ἃ 1 νἱπεῖρίο Ἐοοϊοϑί αυδίαια Ἰκδγοιεῖ, αυΐ 
μυίαυαηι ΟΡ δρόσο ἰδ} πιά νϑηΐδδθ, 
οἱ ὁ χυπ ἰῃ ἔνα ο 5 παργϑηίν ρον οἶδθ6. 1)6. αυὶ- 
»ς ἰπογοιϊοία ρραι δ Μαγίγν Ἐρίδι. ἃ ΒΠλΥΓΏΘΟΞ, 11}- 

406 Ερίδι. )ὰ Ἡ τα! λη05, ἰγοριοὰς {|0. 1, δρὶ ἰνλμ δ, οἱ 
4}}}. 
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πιϊίλι6 5 φαλοιν οἱ οβοϊ! θη δι. οὐσιν 06. ΟΧΟΙΜΘΪῸ 

γαργβδιαΐ ; ἰΠ6υ ἢ νΟΓῸ ἀθοίαγαι, ΠΠ05. Πὰ 6 }ιδίο 

ράφβυΓΟ5 6556 ; ἰ4 4504 εἰΐδην ἴῃ νδίογ! [666 (ΔΟΙΟ ΔΙ. 

Νἧμ) ϑοίοιγα ἀαϑἰγαοίυγιβ, ἀρ ΔΌΥΑΠ ααπΠΔ. ὉΥ 105 

8656 ρυγραν! ((ὐδι. 18}, οδίσηοι5 ἀπάτῃ μαμεὶ εὐ’ 

σι οι δγομι ; οὐαὶ διΐμν ἰὰ τοι υτγλ λε5 πη ἀθζαη 

4πΐάδην γορογίγομμι φαΐ (Ομ ρονλϑηίοῦ νίναγθι. Π6π- 

«πᾶ οἰ μοῖο ἐμ οϑρ ΚΠ ἴδεν ᾿ροούι ταν ρ 55: Πη05- 

{π|6 Δι ογο5 ἀδπηο βιγαθϑϑὶ, ἰρποῖῃ ἱπηπηϊδὶ(. [{!ρϑιη) 

[οοἷκ μὰ ἀπ! ανῖο, ὁ οχ ᾿ροῖ5 ρου θυ5 ΟΔι15}Π| 501} 

«ἰοομἰο5οῖ. Εἰ ἀρυΐ Εθολοἴθμιν δἰ πιο γ, αν Βα γ- 

ἴοιο ἀοροπι {6:8 ΦαΓ ΞΟ  Π}}5 ἤδγοπΐ πη] ἀηῖ Οὐ 05 
μυϑιῖς ( Εξοοὶι. ὃ). Παπιαφαθ οὐαὶ δογθην ἀϊςσοθαί, 

Νοίϊ γγο ἱμεὶα ογατο, αἱ ολυβάιῃ βυλη εἰοἰεηίογειὶ 

αἰχία  Δπ ποὴ υἱο5 φιϊα ἰδεὶ [αεἰμπῖ (“2ν. Ἴ. 16. 17)} 

Ετ υϑΐχπο ἄδην (μεῖς : οἷο οἱ Ποο ἰοςο. Θιἀ οηἰπὶ Δ αΥ̓ 
41. Ἐὺὶ Δία δύσει, οἱ σοπἰθηιπαϑιμι φοπεγαιο- 

π θη} ἰδίαηι, ηιΐα γοπί οι ἴαηι θσογμη! ἱπ ργααϊςαιϊοπθ 

“οπα;. {δι τοα γμέιι5 γηαηι οὐ α5 Πἷς. ΠῚ ΠΔΙΊΠ] 16 ΒΘΓΨΙΘ 

δγηΐῖ, 650 [0 0} 1|5.; ΠῸ οχ 660 ΘΧἢ , 650 ΟΧ Ἰπογί6 

ΘΓΓΟΧῚ ; ΠΠ6 ὀχοὶ ἢ} ργα  Ἰολν!, σὺ ΓΟσΉΠΠὶ Δηιη- 

ιἰδπϑ νϑι]. ὉΠ] φυίάσπν ἀὔ δι π δίσηο σγο ἀόγαμ!, 

δσῸ Ὑ6ΓῸ Ππ|}}1ὰ ΘΧ ἢ υἱ 5ἰσηα. ΠῚ 4.1} 1 αιᾶπὶ 

114 νοῦν δυβίογυμι, ὁσὸ νοῦὸ ἢ0}14π ἤθη ἈΔΙθεὶ 

θΠΠοϑομ νι δρθοίαιῃ. ΠΠ6 πιϊηἰδίον δάνρηϊί, 650 'ρ56 
ἀοχαϊπδίοῦ οἱ οπιηΐυη Ποπιηε15 νοΐ, ΠῸ 1] ΠΟΙ ΠῚ Δ Ὴ5. 

Π0 ἢ ΓΑΙ ομ65 Ἔχροίθῃβ, δοά υδηΐϊλπη ἈΠΌΓΟΠ5. Εἰ 1] 

αυΐϊάοπι Παγθαγὶ,, Π' νοῦ ΟΠ βόχοοη 5. ὈΓΟΡΙ 15 

γογοδιὶ 8001. δ6. {0 ὐ}}5 ργαάίκογαῖ, ἠδ ἢ 

ΟἸμ68 ριποὐϊχογαηῖϊ., οἱ Οροῦα γογυϊδ ΘΟηΒ0η8 

[αὐγα. Π6 σία ΑυΠ]ὰ6 πὸ ἀογίἰογοῖιγ; οσὸ δά- 
γοιΐ, οἰδὶ εοἴγοιῃ οἱ ογυσοιῃ Οἱ ἰγγίϑοη 5. ρβΘΘΌΓΕΠῚ 

π6 6.580. Π|6 π6 ὀρργΟ γί πὶ ι πὶ (}Π{ θγῸ 15. 4ὰ 

δοῦναι! οὐ ΠΌΘΟΣ ΔΕ δυμπ, 650 ΠΊΟΙ [ΘΠ] 50.511}, Π]ΟΓΙ6πι- 

406 τυνρἰ55ἰ πγλπὶ, οἱ ρυδί ᾿ς 4]|105. πρίιιο. Εἰ ΠΠ|Ὸ 
αὐὐδονη ὀχινληθιι5. οὐδι οἱ ἰσηοῖυβ, 650 Β6οι ἀπ ΟἋΓ- 

πο ᾿ἰκιί πὶ ῥι σοπί ον 15 ογία5. δι. ῬΙΌΓα ἡ] 14 4015 

ἀϊδαιίνοιίο συηθόγογο Ρ 0551}. 

δ. ἰμρξὸ ν6ΓῸ ποη [ἰν"ἷς σγάιπὶ 5151} 56 δἰ ργο- 

γοηΐ! χορ απι, ἀΐοοηθ : 42. Περίπα Αἰδίγὶ δηγσεί ἐπ 

7ιαϊεῖο οἰ (ΘΗ ΥαΙ 116 δῖα, οἱ οοπα ηιπαϑὶ! 605 ; φιΐα 

ὑρηῖ! ὦ Πϊϑιι5 ἰοτΥ πἰ αμαὶγοῖ δαρϊον πηι δα! οΠιοΠὶδ. 

Ππ|οούο ρίπ8 σιπηι ϑαίοηιοπ Πἶς. ΗρσΟ μυ]ΟΓ6 Π18}115 65. 

Νὰ Φυηπὸ αἱ ΝΠ  ν} 5. 20} ; τοσίηα νόσο Απϑδιτὶ ποθὴ 

ΘΧΒΒΟΟΙν υἱ Θα]οιηοι) ᾿ρ58πὶ Δάΐγαί, 56} {ΠΠ14Δ ἔρϑυμι 

Δ}, 651 οἱ νυ ΠΡ οἱ θαγθην, Δ]ΠΟ41|6. ϑραιο Γα- 

πιυῖλ 6556, ΠΟ} Πηΐ18 514} 1}118, ΠΟῚ τΠΟΓΙ6ΠΊ (]- 

"6 1)5., 564 5010 520,6 Π| ὙΘΓΒΟΓΙΠ ἀπιογο. δ6 

"οοο μία φμαμι δαίομιοι ἰἶς. 111} δηΐτη πηι] ον δάνα- 
1, ἰὰς 660 νον}. ΠΠΔ ἃ ΠΝ ἸΟΓΓΩ ργοίδοί, 65ῖ, ὁ σῸ 

1})65. οἱ γίοος ασἰγαιπιοο. ἴδε ΠΠ|᾿π φυΐάσι ἀθ ἀγθοῦ θ5 

εἰ μ].η1}5 ἀΙβδόγουδί, σὰ αθ Π01 πη }} {ππ| 1141} 56 Δ6611)- 

ἴον ἤαναγο ροΟίογαιί ; 90 γόγὸ ἀδ ἱπο }}} 05 το 5 

Οἱ ἰγοιηθη 158 πη ἐδ 115. Ρυβίη δ} ογσὸ ΠΠὺ9 ἀδλιημ8- 

ὙΠ, ΟΠ] 6η8. 4}}) ΟΥῊΪ γα πΐῃ ΟΠ 6. ΔΙ ΊΘΠΟΘ 6556, {{10- 

τα 46 ἱπο οι οι ἴλην ὁχ ἰησγαῖ Πογιπν ἀπ πηο, πῃ 

δχ ἀοοίογὶβ ᾿πηῦθε!} ΠΠ|ἰὸ ργοβαεϊϑεὶ ἢ ΟΖ 6 ἰ) οχ 

41}18 πη} 118, ἔπ πὸ Ἔχ οι 010 ΝΙΝ συπι οἵ γορίησι οοπη- 

Δ) ΘΠ δίΓΥ : ἴα16 ΘῈ 0 ΠΟἾ 1} ᾿ρ505 Θχοορίμγυ} αἰ - 

5. ΦΟΛΝΝΙΒ. ΟἸΠΙΥΘΟΒΘΤΟΜΙ ΔΙΟΠΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ, 400 
δ: Δ 106. ΠΟΠΙΜ ΘΙ ΟΓ21. πη ττν ἴῃ ΠΔΓΓΔΙΔΟ ἰΟΥΓΟΓΑΠῚ 
ἰνργοη5. ΝᾺπὶ ἀἷι : 45. μοι ἐπιπιμπάμε δρίγ τα ἐχίεγὶῖ 
αὖ Ποπιῖπδ, απιμίαι ῬΕΙ͂ ἰοξα ἱιπημιοβα, ΙΎΘΗΣ γτοηιθηϊ, 
εἰ πον ἰηυοπίοηδ, 44. αἀἰεῖς : Πουογίαν ἱπ ἀογππῆι πιθανὴ, 
τ6 οχίυϊ. ΕἸ τορηΐδη5, ἰινομἶ! δαμι ϑαξαπίοιπ γ δεοῃῖς 
πιιδαίαμι, οἰ ογναίανι. 45. Τῆς ὑπαὶ, εἰ αδϑιιηι δδοιηὶ 
αἰΐυς δορίεηι φρὶγἰμμις Ἠδηιίογο5 86, οἱ ἱπίγαμίος Παὐϊιαμῖ 
ἰδὶ ; οἱ βιμιι πυυϊδδίμα [ον ιὶα {{{{πιδ Ῥοΐοτα ρτίοτίδιις. 
δίο οὐ οἱ φοποτγαιϊονὶ ἱμεῖς. [ἰἰπς ΟΒΙ 6 ηΉ} 1, 1Π|05 ἢοι 
ἴῃ ΓὉϊυγῸ ᾿δηΐαη βύροι]ο, βοά αἰΐδην ἰὴ ΒΓ βοΐ ρτὰ- 
Υἰβϑί πιὰ βῶβϑυ ΓΟ 5 6884. ΝᾺΠὶ ηυΐδ ἰἴσοῦυα!, ΝΙηϊν 88 
᾿Π5Ό ΓΘ ΟίυΓΟΚ ἴῃ ἰυάοἶο, δι ἸλιῸ ξοι!δγαι!! πο σοη- 
ἀομπημϑιυΓΟ5 : Ω6. ΟὉ ᾿οηρογίς ἀϊι!αγη αιοπι ἰὰ δρῃ- 
ἰΕΠΠΠΘΓΟΙ, Οἱ πο ρ θη 0 Γ6 58 ονδάθγοηϊ, ἢΔ6 ἰῃ νἱιἃ 
βδγλν] ἃ πη ἃ ἱρϑῖ5 ϑυβαυηαα βίδι αἱ. Ουοα οοιηπιΐπαπαο 
ΟΞ66 ργορβεία ἀΐοθθαι : Εγυηι {71 ῥγορίιοία ἐπι πιθηιὶδ 
ἐχοθδδιι, μὲ οπῖο α δρίγί σοττορίι8 ( εεε 9. 1); ἰὰ 
68., 5ἰουϊ ῃβο! ἀοργυρίιοία Πιγθηί65, ἀο θλοοδδπίας . ἃ 
Πγ Δ] πἰ5 ϑρὶ γί εἰ 5. ἀρίται!. Νδην Πἷς δΡΓΟΡ]οίδπ μι} - 
φῖν τπθηῖθ οδρίμπι, Ρϑθυδοργορίιοιαπι), φυλίοβ βυμὶῖ 
ναῖ65. Ηοο ἴρδυην ΟΠ γϑίυϑ δἰ ρηϊοδιθ “οι 'ῃ805 6χ- 
ἐγ πιὰ βάϑβιΓΟ5 6586. ὙἹΔΘΠ᾽ 400 ριοῖο ἰρβοβ ππιΐψπ6 
ἐπ ρ 6} 14ι αἱ ἀἸοΠ15 ΔΙΘπάληϊ, ἃ ργαβθυιίθυς, ἃ [πυγὶ ας 
4} [15 αι θ6π 6 γαπὶ σαββογυηΐ, ἃ ΝΙ αἰ νι ἰς, ἰπηθδην, οἱ 
ἃ ταρίπα, ἢ 15 4α] οΟΠ]Δρ 5] ὁυμι, Τ εὶς οἱ ϑοἀοπειῖς ἢ 
Ουοά δεἴαπν ργορίνείς: ΤΔοίθθαμ!, {Π|05 ΠοοΠα ΐη ̓πάα- 
ΟΟη[65 Οἱ ΒΡΟΠΒ8ΔΠ) 41:8 ΟΓηΔίυ5 ρΓΟμΥΪ οἱ ΣΟ ΘΠ» 
Ὧ0η ΟΝ] ν]ποίίαγ, οἱ θονθπὴ σαὶ πον! ΡΟ Β᾽  ΒΘΟΓΟΠῚ, οἱ 
Δ51Π11}}} Ὁ] ρΓθΘΘρ6 ΠΟΥΪΐ. ϑ|6 οἱ [υ6 ἴθ ἃ οοπηρᾶ- 
ΓΑ ΟΠ 6 ἰΠσΓαια πὶ {ΠΟΓ ΠΏ 8.1 πηι θου!άγαης, Βυρρ]! - 
Εἰπη} (ἀοἴποθρς ρῥγιπυμεαί. 

Μιιααογιηι μοδ ΟΠτίδγμηι σαϑιιθι ἀμμιιαιίῖο. 4 μάιδὶ 
δι Δπίαπο ἀροδίαία φομἴϑιις [ιμιειὶ. --- Ου 4 ρα Γ 
65. ἰὰ αιοι ἀϊείαν Ὁ δίοιι ἀπηιοπίμα, 2 Π1}, Οτ1 ΠῚ 
ΠΡΟγΆδταν 4}} ἱπΠγηλ 16 και, δἱ ΠΟΘΙ ΘΟ ΠΟΓδς ἤληξ, 
θδΓΑΝΊΟΓΟΠῚ 51}}} Διίγα!ιηΐ Β]ΙΔπ Αοίμην : δὶς δηΐπὶ τὸς 
[πο1|5. ΕἸαπῖπι δηλ ἃ ἀπ ΠΩ ΠῸ (ἰοὐἵπο θα πηϊπὶ, ΟΠ] 
᾽Δ4014 Δἀογαγοιῖβ, δι Π]Ϊο5. τ ϑίγοβς ἱπιιηοϊαγοιῖς ἀππιο- 
"15, πᾶσ ΠΔ1} ΘΧ ἢ ἢ ΠΟ" 165. ἰὨϑδιΔΠῚ Σ ΠΟς ἰδιποη εἰὸ- 
ΓΟΙΙ αἱ νο5, 561 ρὲ ῥγορβεῖδς οἱδοῖ ἀς:οπηόποιι ἢ τη ᾿ 
Οἱ ἰρθ6 γιγθὰ5. νϑηΐ, υἱ τὸς ΘΟΓΔΓΟΠῚ. 50([ αι τον 
Υυἶ 15 διιδπάογα, νΘΓιπῚ ἴῃ ΙΠὩ]ΟΓΟΠῚ ποι αν ργὸ- 
ΓΙ 5ι15. {ΘΙ πΐπι πη] 10 σγανίις ἀδιουυβηποὸ οὶ ρθη 
Ὀυπηίηαπι ἡ σιαγθ, 4υδη ργΟρ οί ας ὀσοίφοτο }, ἰἄςτο 
δγΆΝΙΟγᾺ Ργίογι] 8. μαι οι πἰ πὶ, οι ρα ἰΐς (Ὁ μα-5ὶ 
6515 Βαυγίοηα, ἰῃ ΚΕ σγρίο, οἱ 50} Απιΐοο!ο ρυος 
Νδη Ιοησα [5 ἀβϑρογίογα ἀοοίβόγιῃι γοθρασίδηο οἱ 
ΤΊιΟ ἀυοίμη5. Ουδργορίον. ἀϊτοραὶ : Εγ ἐγ μίαιο 
"ασπα, φιαίδ πμηιιαμι [μ|, ποῆτι6 οτῖ! ροδίφα ( Μυιι. 
“Ἐ.. 21}. Νό|υο ᾿ὰ δοῖιπν 06 ἜΧΟΠΊρΡΙΟ 5 σε Πα θαίωγ; 
56 (1 Οἰἴδ1 ἴὉΓ6 ἴρ505 Οπμμὶ νἰρίι!6 νάσυοβ, οὶ ἃ ἀ1:- 
ΠΟ 115. ΟΠ] 15. {πὴη} Δη16. ἰηναθοιάος. Νιην ἴῃς 
Οἰκὶ μεϑοοάγθηΐ.,, δ ογῶμῃΐ πίον οὺ5 τἰγίαι!ς οὐ Πογας ᾿ 
πεγας Ποῖ ργον!ἀδμεῖα, Βρ γι τυβθ 6. ἤγαι8 ἰρδὶς ῃγα- 
νἰάθη5, ἴρϑ05. ΘΠ] θη 3118, δι 876 οπιηΐᾶ μΡωβίδης : 
ΔῈ}. Δι! ἢ}, Αἴ, ργον 46 η118 {Π|4 ρτόγϑοας ναουὶ οτιηῖ, 
"Δ ὯΠ Π]Δ)ΟΥ 81 πηης νἰγιι|8 Γαγ 25, σι (15 νἱς, 
ΟἹ (αὐπιοθιην ΤΥ ΓΑΙ οΔ ροίοείαα, Νοδι18. σοι ἴῃ γ6- 
ΠΘΓΔΙΘΩ6 ᾿ς οαπὶ δι ἰ4ι5 ΓΠΓΘΓοΙ, φιοηιοίο Φυπὶ 
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ἔρωτας, τότε ἐπάγει τὸ πῦρ. Καὶ ἐπὶ τοῦ χαταχλυσμοῦ 
δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐποίησε, διὰ τῶν ἔργων ἀπολογησάμενος 
τῷ Νῶε. Καὶ τῷ Ἰεζεχιὴλ ὃὲ ὁμοίως, ὃτε 33. ἐν Βαθυ- 
λῶνι διάγοντα τὰ ἐν Ἱεροσολύμοις ἰδεῖν ἐποίγσΞ χαχά. 
Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ δὲ πάλιν, ὅτε ἕλεγε, Μὴ προσεύχου, 
ἀπολογούμενος ἔλεγεν" Ἢ οὐχ ὁρᾷς τί οὗτοι ποιοῦσι; 

ΚΚαὶ πανταχοῦ τὸ αὑτὸ τοῦτο ποιεῖ, ὃ δὴ χαὶ ἐνταῦθα. Τί 
γάρ φησιν; Ἄνδρες Νινευΐται ἀναστήσονται, καὶ 
καταχριγοῦσι τὴν γεγεὰν ταύτην" ὅτι μετεγόησων 
εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ" καὶ ἰδοὺ πιῖεῖον ᾿Ιωνὰ ὧδε. 
Ὁ μὲν γὰρ δοῦλος, ἐγὼ δὲ Δεσπότης χαὶ ὁ μὲν ἐχ χή- 
τοὺς ἐξῆλθεν, ἐγὼ δὲ ἐχ θανάτου ἀνέστην" χαὶ ὁ μὲν 
χαταστροφὴν ἐχήρυξεν, ἐγὼ δὲ βατιλείαν ἦλθον εὐαγγε- 
λιζόμενος. Καὶ οἱ [401] μὲν χωρὶ; σημείου ἐπίστευσαν, 
ἐγὼ δὲ πολλὰ σημεῖα ἐπεδειξάλην, Καὶ οἱ μὲν οὐδὲν πλέον 
ἥκουσαν τῶν ῥημάτων ἐχείνων, ἐγὼ ὃὲ πᾶσαν ἐκίνησα φ'- 
λοσοφίας ἰξέαν. Καὶ ὁ μὲν διχλχονούμενος παρεγένετο, ἐγὼ 
ὃὲ αὐτὸς ὁ Δεσπότης καὶ ὁ πάντων Κύριος ἣλύον, οὐκ ἀπει- 
λῶν, οὐχ ἀπαιτῶν εὐθύνας, ἀλλὰ συγχώρησιν χομίζων. 
Καὶ οἱ μὲν βάρθαροι, οὗτοι δὲ προφήταις συνανεστράφη- 
σλν δ μυρίοις. Καὶ περὶ ἐχείνου μὲν οὐδεὶς προεῖπεν, 

“ερὶ ἐμοῦ δὲ ἅπαντες, καὶ τὰ ἔργα τοῖς λόγοις συνέθαι:υε. 

Καχεῖνος μὲν ἐδραπέτευσεν, ἀπιέναι μέλλων ὑπὲρ τοῦ 
μὴ γελασθῆνα!" ἐγὼ δὲ εἰδὼς ὅτι χαὶ σταυροῦσθαι χαὶ 
γελᾶσθαι μέλλω, παρεγενόμην. Καὶ ἐχεῖνος μὲν οὐδὲ 

ὠνειδισθῆναι ἤνεγχεν ὑπὲρ τῶν σωξομένων " ἐγὼ δὲ χαὶ 
θάνατον ὑπέμεινα, καὶ "' θάνατον τὸν αἴσχιστον, χαὶ 
μετὰ ταῦτα πάλιν ἑτέρους ἀποστέλλω. Καὶ ὁ μὲν ξένος 
τις ἣν χαὶ ἀλλότριος χαὶ ἄγνωστο: “ ἐγὼ δὲ συγγενὴς 
χατὰ σάρχα, χαὶ προγόνων τῶν αὑτῶν. Καὶ πολλὰ δὲ 
ἕτερα ἄν τις συναγάγο:, τὸ πλέον ἐπιζητῶν. 

γ΄. Αὐτὸς δὲ οὐδὲ ἐνταῦθα ἵσταται, ἀλλὰ χαὶ ἕτερον προσ- 
τίθησι παράδειγμα, λέγων ὅτι Καὶ βασίλισσα Νότου 
ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, 

χαὶ καταχρινδῖ αὑτούς" ὅτι ἡθεν ἐκ τῶν περάτων 
τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σοιομῶγος " καὶ ἰδοὺ 

πιλεῖον" Σοιιομῶγος ὧδε. Τοῦτο τοῦ προτέρου πλέον ἣν. 
Ὁ μὲν γὰρ Ἰωνᾶς πρὸς ἐκείνους ἀπῆλθεν" ἡ δὲ βασί- 
λισσα τοῦ Νότου οὐχ ἀνέμεινε τὸν Σολομῶνα πρὸ; αὐτὴν 
ἐλθεῖν, ἀλλ᾽ αὑτὴ πρὸς αὐτὸν παρεγένετο, χαὶ γυνὴ χαὶ 
βάρῥαρος οὗτα, χαὶ τοσοῦτον ἀφεστηχυῖα, οὐχ ἀπειλῆς 
ἐπιχειμένης, οὐ θάνατον δεδοιχυῖα, ἀλλ᾽ ἔρωτι ῥημάτων 

μόνον σοφῶν. ᾿Αλλ᾽ ἰδοὺ χαὶ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 
Ἔχεϊ μὲν γὰρ ἣ γυνὴ παρεγένετο, ἐνταῦθα δὲ ἐγὼ ἣλ- 
θον. Καὶ ἡ μὲν ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀνέστη, ἐγὼ 
ὃς χαὶ πόλεις χαὶ χώμας περιέρχομαι. Κἀχεῖνος μὲν 
ὑπὲρ δένδρων χαὶ ξύλων διελέγετο, τὰ μηδὲν μέγα ὧφε- 
λῆσαι τὴν παρχγενομένην δυνάμενα " ἐγὼ δὲ ὑπὲρ ἀποῤ- 
ῥήτων πραγμάτων χαὶ μυστηρίων φριχωδεστάτων. Ἐπεὶ 

οὖν αὐτοὺς χατέχρινς, δεῖΐξα; ἐχ πολλοῦ τοῦ περιόντος 

ἀσύγγνωστα ἁμαρτάνοντας, χαὶ τῆς αὐτῶν ἀγνωμοστύ- 
νης, οὐ τῆς τοῦ διδασχάλου ἀσθενείας, τὴν παραχοὴν 
οὖσαν, καὶ τοῦτο ἀπὸ τε ἄλλων πολλῶν, χαὶ τῶν Νινευῖ- 
τῶν χαὶ τῆς βασιλίσσης ἀπέδειξε" τότε λέγει χαὶ τὴν 

χαταληψομένην αὐτοὺς χόλασιν " αἰνιγματωδῶς μὲν, 

λέγει δὲ ὅμως, πολὺν τὸν φόθον ἐνυφαίνων τῷ διηγήματι. 
Ὅταν γὰρ, φησὶν, ἐξέλθῃ τὸ ἀκάγωρτον πνεῦμα ἐκ 
τοῦ ἁνθρώπου, πορεύεται δι' ἀγύδρων τόπων, ζητοῦν 
ἀνάπαυσιν" καὶ μὴ εὑρίσκουν", .όγει" ᾿Επιστρέψῃω εἰς 
τὸν οἶκόν μου, ὅθεν ἐξῆλθον. Καὶ ἐλθὸν, εὑρίσκει 
σχοιάζοτα καὶ " σεσαρωμέγον καὶ κεκοσμημένον. 

ὅδ, ὅτι ΔῸ ρ. ἢ. διάγοντι Δ. (ἡ, δ συνανετράφησαν ΝΥΝ ἐὐ Ε. "1 χαί Δοσρ οχ οὐ, Ο. ἢ 
τ΄ ὑμῶν ΒΡ. 4 Μοβι}1. 45 ἦσαν ΛΑ. ") ἐπιλαθομένην Α. (. 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΕῸΝ ΠΟ}... ΧΏΠ|. «1. ΧΠΙΥ, δδὺ 

Τότε πορεύεται, καὶ παρα ϊαμδάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἕτερα 
ἑπτὰ πνεύματα πονγηρύτερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα 

κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίγνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου 

ἐχκείγου χείρογιε τῶν πρώτων. Οὕτως ἔσται καὶ τῇ 
γεγεῷᾷ ταύτῃ. Ἔντεῦθεν δείχνυσιν, ὅτι οὐχ ἐν τῷ μέλ- 
λοντι αἰῶν, μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐνταῦθα χαλεπώτατα πεί- 
σονται. Ἐπειδὴ γὰρ [62] εἶπεν, Ἄν» δρες Νιρευΐται 
ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει, καὶ καταχριγοῦσιε τὴν 

γεγδὰν ταύτην" ἵνα μὴ διὰ τὴν τοῦ χρόνου μέλλησιν 

χαταφρονέσωσι, χαὶ ῥᾳθυμότεροι γένωνται, ἐντεῦθεν 
ἑφίστησιν αὑτοῖς τὰ δεινά. Ὃ χαὶ ὁ προφήτης Ὡσηὲ 
αὐτοῖς ἀπειλῶν ἔλεγεν, ὅτι ἔσονται, Ὥσπερ ὁ προφή- 

τῆς ὁ παρεξεστηχὼς, ἄγθῥωπος ὁ πγευματοφόρος" 

τουτέστιν, ὥσπερ οἱ μαινόμενοι χαὶ βαχχευόμενοι ὑπὸ 
τῶν πονηρῶν πνευμάτων, οἱ ψευδοπροφῆται. Προφήτην 
γὰρ ἐνταῦθα παρεξεστηχότα τὸν ψευδοπροφήτην φησὶν, 

οἷοί εἰσιν "5 οἱ μάντεις. Τοῦτο δὴ καὶ ὁ Χριστὸς δηλῶν 
φῆσιν, ὅτι τὰ ἔσχατα, πείσονται. Εἶδες πῶς πανταχόθεν 
αὐτοὺς ὧθεϊ ἐπὶ τὸ προσέχειν τοῖς λεγομένοις, ἀπὸ τῶν 
παρόντων, ἀπὸ τῶν μελλόντων, ἀπὸ τῶν εὐδοχιμηπάν- 
των (ἀπὸ τῷ» Νινευϊτῶν λέγω χαὶ τῖς βασιλέσση "), 
ἀπὸ τῶν προσχεχρουχότων Τυρίων χαὶ Σοδομηνῶν; Ὃ 
χαὶ οἱ προφῆται ἐποίουν, τοὺς υἱοὺς ῬΡηχαδὶν παράγον- 
τεξ, χαὶ τὴν νύμφην τὴν οὐκ ἐπιλανθανομένην δ᾽ τοῦ 

χόσμου τοῦ οἰχείου χαὶ τῆς στηθοδεσμίδος, χαὶ τὸν βοῦν 
τὸν εἰδότα τὸν χτησάμενον, χαὶ τὸν ὄνον τὸν τὴν φάτνην 
ἐπιγινώσχοντα. Οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα ἀπὸ συγχρίσεως 
παραστίπας αὑτῶν τὴν ἀγνωμοσύνην, λέγει καὶ τὴν τι- 

μμιορίαν λοιπόν. 
Τί ποτ᾽ οὖν ἐστι τὸ εἰρημένον ; Καθάπερ οἱ δαιμο- 

νῶντες, φησὶν, ὅταν ἀπαλλαγῶσι τῆς ἀῤῥωστίας ἐχείνης, 

ἂν ῥᾳθυμότερο: γένωντα!, χαλεπωτέραν ἐπισπῶνται χαθ᾽ 
ἑαυτῶν τὴν φαντασίαν" οὕτω χαὶ ἐφ᾽ ὑμῶν " γίνεται. 
Καὶ γὰρ καὶ ἔμπρησθεν χατείχεσθε δαίμονι, ὅτε τὰ εἴδω- 
λα προσεχυνεῖτε, καὶ τοὺς υἱοὺς ὑμῶν ἐσφάττετε τοῖς 

δαιιλουίοις, πολλὴν ἐπιδειχνύμενοι μανίαν " ἀλλ᾽ ὅμως 
οὖχ ἐγχατέλιπον ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἐξέῤαλον τὸν δαίμονα ἐχεῖ- 
νον διὰ τῶν προφητῶν, καὶ δι᾽ ἐμαυτοῦ πάλιν ἴλθον ἐπὶ 
πλεῖον ἐχχαθᾶραι ὑμᾶς βουλόμενος. Ἐπεὶ οὖν οὐ βού- 
λεσθε προσέχειν, ἀλλὰ καὶ εἰς πλείονα ἐξωχείλατε πονη- 

ρἷαν (τοῦ γὰρ προφήτας ἀνελεῖν πολλῷ μεῖτον χαὶ χα- 
λεπώτερον τὸ καὶ αὐτὸν "" χατασφάξαι ) " διὰ τοῦτο χαλε- 
πώτερα πείσεσθε τῶν προτέρων, τῶν χατὰ Βαδυλῶνα 
λέγω, καὶ χατ᾽ Αἴγυπτον, χαὶ χατὰ ᾿Αντίοχου τὸν πρῶ- 
τον. Τὰ γὰρ ἐπὶ Οὐεσπασιανοῦ χαὶ Τίτου συμύόάντα αὖ- 
τοῖς; πολλῷ μᾶλλον "7 τούτων χαλεπώτερα. Διὸ χαὶ ἔλε- 
γεν᾿ Ἔσται θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐδέποτε γέγονεν, 
οὐδὲ μὴ ἔσται. Οὐ τοῦτο δὲ μόνον δηλοῖ τὸ ὑπόδειγμα, 
ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ ἀρετῇ; ἁπάσης ἔσονται ἔρημο! χαθόλονυ, χαὶ 
τῇ τῶν δαιμόνων ἐνεργείᾳ εὐεπιχείρητοι μᾶλλον ἣ τότε. 
Τότε μὲν γὰρ εἰ καὶ ἡμάρτανον, ἀλλ᾽ ὅμως ἦσαν χαὶ οἱ 
χατορθοῦντες ἐν αὑτοῖς, χαὶ παρὴν ἡ τοῦ Θεοὺ πρόνοια, 
χαὶ ἣ τοῦ Πνεύματος χάρις, ἐπιμελουμένη, διορθουμένη, 
τὰ παρ᾽ ἑχυτῆς ἅπαντα πληροῦσα " νυνὶ δὲ χαὶ ταύτης 
χαθόλου ἐρημωθήσονται τῆς χηδεμονίας, φησὶν, ὥστε 
χαὶ ἀρετῆς πλείων σπάνις νῦν, χαὶ συμφορᾶς ἐπίτασις, 
χαὶ δαιμόνων ἐνέργεια τυραννιχωτέρα. Ἴστε οὖν καὶ 
ἐπὶ τῆς γενεᾶς τῆς ἡμετέρας, ὅτε ὁ πάντας ἀπεθείᾳ νι. 
χήσας Ἰουλιανὸς ἐξεδαχχεύθη, πῶς μετὰ τῶν ᾿Ελλήνων 
ἑαυτοὺς ἔταττον, πῶς τὰ ἐχείνων ἐθεοάπενον. Ὥςτε χᾶν 

[405] μιχρόν τ' δοχῶσι σωφρονεῖν νῦν, διὰ τὸν τῶν βα- 

δ χα! 0"). 
δίς Δ. οἱ οοῦγγ. Ε. δὲς νονὲὶς σεεῖ (οί ος ὑφ᾽ ὁτιοῦν 

0. ὑφ μῶν Ο, Ε΄ ἐφ᾽ ὑμῖν ρ. 55 αὐτόν] αἰά4. ἐμέ ἢ, σι ςοάοχ αὐἰάαδην Βαεῖ5. ἀρόϑαν, δ᾽ ἄλλον οὐ. Δι Οςν ἢ 
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σιλέων φόδον ἡσυχάζουσιν" ὡς εἰ μὴ τοῦτο ἦν, πολλῷ 
τῶν προτέρων χαλεπώτερα ἐτόλμησαν ἄν. Ἔν γὰρ τοῖς 
ἄλλοις πονηροῖς ἔργοις νιχῶσι τοὺς ἔμπροσθεν, γοη- 
«Ξίας, μαγγανείας, ἀσελγείας μετὰ " πολλῇς ἐπιδειχγνύ- 
μενοι τῆς ὑπερδολῃς. Καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις δὲ, χαίτοι τοῦ- 
ούτῳ χαλινῷ χατεχόμενοι, πολλάχ'ς ἐστασίασαν, χαὶ βα- 
σιλέων χατεξανέστησαν, ὡς χαὶ τοῖς ἐσχάτοις περιπαρῇ- 

ναι γαχοῖς. . 

δ'. Ποῦ νῦν εἰσιν δ᾽ οἱ τὰ σημεῖα ζητοῦντες ; ̓Αχονέ- 
τωσαν ὅτι γνώμης χρεία εὐγνώμονος " χἂν μὴ αὕτη παρῇ, 
σημείων οὐδὲν ὄφελος. Ἰδοὺ γοῦν οἱ μὲν Νινενῖται χω- 
θὶς σημείων ἐπίστευσαν " οὗτοι δὲ μετὰ τοσαῦτα θαύματα 
χείρους ἐγένοντο, καὶ δαιμόνων ἀπείρων οἰχητήριον ἑαυ- 
τοὺς χατέστησαν, χαὶ μυρίας ἐπεσπάσαντο συμφοράς" 
χαὶ μάλα εἰχότως. Ὅταν γὰρ ἅπαξ τις ἐλευθερωθεὶς 
τῶν χαχῶν μὴ σωφρονισθῇ, πολλῷ χαλεπώτερα πείσεται 
τῶν προτέρων. Διὰ γὰρ τοῦτο εἶπεν, ὅτι οὐχ εὑρίσχει 
ἀνάπαυσιν, ἵνα δείξῃ ὅτι πάντως χαὶ ἐξ ἀνάγχης λήψε- 
ται τὸν τοιοῦτον ἡ τῶν δαιμόνων ἐπιθουλή. Καὶ γὰρ ἀπὸ 
δύο τούτων σωφρονισθῆναι ἔδει, ἀπό τε τοῦ παθεῖν πρό- 

τερον, ἀπό τε τοῦ ἀπαλλαγῆναι" μᾶλλον δὲ χαὶ τρίτον 
πρόσεστιν, ἣ τοῦ χείρονα πείσεσθαι ἀπειλή. ᾿Αλλ᾽ ὅμως 
οὐδενὶ τούτων ἐγένοντο βελτίους. Ταῦτα δ μὴ πρὸς ἐχεῖ- 
γους μόνον, ἀλλὰ χαὶ πρὸς ἡμᾶς εἰρῃσθαι χαιρὸν ἂν 
ἔχοι, ὅταν φωτισθέντες καὶ τῶν προτέρων ἀπαλλαγέντες 

χαχῶν, πάλιν τῆς αὐτῆς ἐχώμεθα πονηρίας χαὶ γὰρ 
χαλεπωτέρα λοιπὸν ἔσται ἣ χόλασις τῶν μετὰ ταῦτα 
ἁμαρτημάτων. Διὰ τοῦτο χαὶ τῷ παραλύτῳ ὁ Χριστὸς 
ἔλεγεν " "Ἴδε, ὑγιὴς γέγονας" μηχέτι ἁμάρτανδ,, ἵνα 

μὴ χεῖρόν τί σοι γένηται" καὶ ταῦτα πρὸς ἄνθρωπον 
τριάχοντα ὀχτὼ ἔτη ἔχοντα ἐν τῇ ἀσθενείᾳ. Καὶ τί χεῖ- 
ρὸν ἔμελλε, φησὶ, πείσεσθαι τούτων ; Πολλῷ χεῖρον χαὶ 
χαλεπώτερον. Μὴ γὰρ δὴ γένοιτο τοσαῦτα ἡμᾶς ὑπυμέ- 

γειν, ὅσα δυνάμεθα παθεῖν. Οὐδὲ γὰρ ἀπορεῖ τιμωριῶν 
ὁ Θεός. Κατὰ γὰρ τὸ πολὺ ἔλεος αὐτοῦ, οὕτω χαὶ ἡ ὀργὴ 
αὐτοῦ. Τοῦτο χαὶ δ' τῇ Ἱερουσαλὴυ. ἐγχαλεῖ διὰ τοῦ ἸἾΞ- 
ζεχιὴλ" Εἶδον γάρ σε, φησὶ, πεφυρμένηγν ἐν αἵματι, καὶ 
ξδίουσα καὶ ἔχρισα, καὶ ἐγένετό σοι ὄνομα ἐν τῷ 
κά,.1.:1δι σου" καὶ ἐξεπόργευσας, φησὶν, ἐπὶ τοὺς ὅμο- 

ροῦντάς σοι" διὸ χαὶ χαλεπώτερα ἀπειλεῖ σοι δ" ἀλαρ- 
τανούσῃ. Ἐντεῦθεν δὲ μὴ τὴν χόλασιν λογίζου μόνον, 
ἀλλὰ χαὶ τὴν ἄπειρον τοῦ Θεοῦ μαχρομυθίαν. Ποσάχις 
γοῦν τῶν αὐτῶν ἡψάμεθα χαχῶν, χαὶ ἔτι μαχροθυμεῖ! 
᾿Αλλὰ μὴ θαῤῥῶμεν, ἀλλὰ φοδηθῶμεν. Καὶ γὰρ ὁ Φα- 

ραὼ, εἰ ἐχ τῆς πρώτης πληγῆς ἐπαιδεύθη, οὐχ ἂν ἔλαδε 
πεῖραν τῶν ὑστέρων, οὐχ ἂν μετὰ ταῦτα ἅμα αὐτῷ τῷ 
στρατεύματι 82 χατεποντίσθη. Ταῦτα δὲ λέγω, ἐπειδὴ 
πολλοὺς οἷδα χατὰ τὸν Φαραὼ χαὶ νῦν λέγονιας, Οὐχ 
οἵἷδα τὸν Θεὸν, χαὶ τῷ πηλῷ χαὶ τῇ πλινθείαᾳ προσηλοῦν- 
τας τοὺς ὑπευθύνους. Πόσο!, τοῦ Θεοῦ χελείοντο: ἀνιέ- 

ναι τὴν ἀπειλὴν, οὐδὲ τὸν [404] πόνον ἀνέχονται χαλά- 
σαι; ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἔστιν ᾿Ερυθρὰν θάλατταν λοιπὸν διαδῆναι 
νῦν. ᾿Αλλὰ πέλαγός ἐστι πυρὸς, πέλαγος οὐ τοιοῦτον, 
οὐδὲ τοσοῦτον, ἀλλὰ πολλῷ μεῖξον χαὶ ἀγριώτερον, ἐχ 
τοῦ πυρὸς ἔχον τὰ χύματα, πυρὸς ξένου τινὸς χαὶ φρι- 

χώδους. “ΑΛθυσσός ἐστιν ἐχεῖ μεγάλη φλογὸς χαλεπωτά- 
τῆς ὅδ. Πανταχοῦ γὰρ πῦρ περιτρέχον ἔστιν δεῖν, ἀγρίῳ 

95. ΦΟΑΝΝΙΘ ΠΓΠΒΎΥΒΟΘΤΟΜΙ ἈΠΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ, 462 

τινὶ θηρίῳ ἐοιχός. Εἰ γὰρ ἐνταῦθα τὸ αἱ:θητὼν τοῦτο 
καὶ ὑλιχὸν πῦρ, ὥσπερ θηρίον ἔἐχπηδῆσαν τῆς γαμένου, 
ἐφήλατο ὅδ τοῖς ἕξω χαθηυένοις, τί οὐχ ἐργάσετα! ἐχεῖνο 

τοὺς ἐμπεσόντας δ᾽: Λχουσον περὶ τῆς ἡ μέρας ἐχεΐνης 

εγόντων τῶν προφητῶν" Ἡμέρω Κυρίου ἀξκίατος, θυ- 

μοῦ καὶ ὀργῆς πιήρης. Οὐδεὶς γὰρ ἔσται ὁ παριστά- 

μενος 57, οὐδεὶς ὁ ἐξαιρούμενος " οὐδαμοῦ τοῦ Χριστοῦ 

τὸ πρόσωπον τὸ ἥμερον χαὶ γαληνόν. ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ οἱ τὰ 
μέταλλα ἐργαζόμενοι χαλεποῖς τισι παραδίδονται ἀνθρώ- 
ποις, χαὶ οὐδένα τῶν οἰχείων βλέπουσιν, ἀλλὰ τοὺς ἐς- 

εστηχότας μόνους" οὕτω δὴ χαὶ τότε" μᾶλλον δὲ οὐχ υὕ- 
τως, ἀλλὰ χαὶ πολλῷ χαλεπώτερον, Ἐνταῦθα μὲν γὰρ 
δυνατὸν χαὶ προσελθεῖν χαὶ δεγιθῆναι τοῦ βασιλέως, χαὶ 
λῦσαι τὸν χαταδιχασθέντα " ἐχεῖ δὲ οὐχέτι“ οὐ γὰρ ἔφίε:- 
ται ὅδ. ἀλλὰ μένουσιν ἀποτηγανιζόμενοι, χαὶ τοσαύττν 

ὀδύνην ἔχοντες, ὅσην δ᾽ οὐδὲ εἰπεῖν δυνατόν. Εἰ γὰρ τῶν 
ἐνταῦθα χαιομένων τὰς δριμείας ἀλγηδόνας οὐδεὶς δύναται 

παραστῆσαι λόγος, πολλῷ μᾶλλον τῶν ταῦτα ἐχεῖ πασχόν- 
των. Ἐνταῦθα μὲν γὰρ ἐν βραχείᾳ χαιϊροῦ ὁοπῇ τὸ πᾶν γὶ- 
νεται" ἐχεῖ δὲ χαίεται μὲν, οὐ δαπανᾶται δὲ τὸ χαιόιλενον. 

Τί τοίνυν ποιήσομεν “5 ἐχεῖ; Καὶ γὰρ πρὸς ἐμαυτὸν 
ταῦτα λέγω. Καὶ εἰ σὺ, φησὶν, ὁ διδάσχαλος, περὶ σεαῦ- 

τοῦ ταῦτα λέγεις, οὐδὲν ἐμοὶ μέλει λοιπόν. Τί γὰρ θαυ- 
μαστὸν ἐμὲ χολάξζξεσθαι; Μὴ, παραχαλῶ, μηδεὶς ταύ- 
τὴν ζητείτω τὴν παραμυθίαν " οὐ γάρ ἐστιν αὕτη 
παραψυχή. Εἰπὲ γάρ μοι, οὐχὶ ἀσώματος δύναμις ἣν 
ὁ διάδολος: οὐ τῶν ἀνθρώπων βελτίων ; ̓ λλλ᾽ ὅμως 

ἐξέπεσεν. ἾΑρ᾽ οὖν ἔστιν ὅστις παραμυθίαν ἐχ τοῦ μετ᾽ 
ἐχείνου χολάζξεσθαι λήψεται; Οὐδαμῶς. Τί ὃξ 51: οἱ ἐν 
Αἰγύπτῳ πάντες ; οὐχὶ χαὶ τοὺς ἐν ἀρχαῖς ἑώρων χολα- 
ζομένους, καὶ ἑχάστην οἰχίαν πένθος ἔχουσαν; Αρ᾽ οὖν 

ἐντεῦθεν ἀνέπνευσαν χαὶ παρεχλήθησαν δ᾽; Οὐ δῆτα" 
καὶ δῆλον ἐξ ὧν μετὰ ταῦτα ἐποίησαν, ὥσπερ ὑπό τινος 
φλογὸς μαστιζόμενοι, συνεπιστάντες τῷ βασιλεῖ, χαὶ 
ἀναγκάσαντες ἐχδαλεῖν τῶν ἙἭ ὄραίων τὸν δῆμον. Καὶ 
γὰρ σφόδρα ψυχρὸς οὗτος ὁ λόγος, τὸ νομίζειν παρα- 
υυθίαν φέρειν τὸ μετὰ πάντων χολάξεσθαι " τὸ λέγειν, 
ὡς πάντες χαὶ ἐγώ. Τ1| γὰρ χρὴ λέγειν τὴν γέενναν: 
Ἐννόησόν μοι τοὺς ὑπὸ ποδαλγίας χατεχομένους, οἵ 

ὅταν ὑπὸ δριμείας ὀδύνης κατατείνωνται͵ χἂᾶν μυρίους 
δείξῃς χαλεπώτερα πάσχοντας, οὐδ᾽ εἰς νοῦν λαμδά- 

νουσι. Τὸ γὰρ ἐπιτεταμένον τῆς ἀλγηδόνος οὐ συγχω- 
ρεῖ τῷ λογισμῷ σχολὴν τινα ἔχειν, εἰς τὸ λογίσασθαι 
ἑτέρους χαὶ παραμυθίαν εὑρεῖν. Μὴ τοίνυν ταῖς ψυ- 
χραϊς ταύταις ἐλπίσι τρεφώμεθα. [465] Τὸ γὰρ δέξασθαι 
παραμυθίαν ἐχ τῶν τοῦ πέλας χαχῶν, ἐν τοῖς συμμέ- 
τροις γίνεται τῶν παθῶν ὅταν δὲ ὑπερέχῃ ἡ βάσανος, 
χαὶ ζάλης ἧ πάντα μεστὰ τὰ ἔνδον, χαὶ μηδὲ ἑαυτὴν εἰ- 
δέναι ἡ ψυχὴ λοιπὸν ἔχῃ, πόθεν χαρπώσεται παραμυθίαν; 

ε΄. Ὥστε γέλως πάντα ταῦτα τὰ ῥήματα, χαὶ μῦθοι 
παίδων ἀνοήτων εἰσίν. Τοῦτο γὰρ, ὅ λέγεις, ἐν ἀθυ- 
μίᾳ 55 συμθαίνει, χαὶ ἐν ἀθυμίᾳ συμμέτρῳ, ὅταν ἀχού- 
σωμεν, ὅτι ὁ δεῖνα τὸ αὐτὸ ἔπαθεν " ἔστι δὲ ὅτε οὐδὲ 
ἐν ἀθυμίᾳ" εἰ δὲ ἐχεῖ οὐδεμίαν ἰσχὺν ἔχει, πολλῷ μᾶλ)» 
λον ἐν ὀδύνῃ χαὶ πόνῳ ἀῤῥήτῳ, ἣν ὁ βρυγμὸς τῶν ἐδόν- 
τῶν δείχνυσι. Καὶ οἶδα μὲν φορτιχὸς ὧν χαὶ λυπῶν ὑμᾶς 
διὰ τῶν ῥημάτων τούτων ἀλλὰ τί πάθω ; Οὐ γὰρ 

48 μετά] πάντα μετά Μοι. [δοη!. 5 ΗΘΙΚΟΝ. Ὅτι οὐ δεῖ ταῖς ἑτέρων ῥᾳθυμίαις ἀτορῶντας ἡμᾶς καταπίπτειν 
χαὶ ἀθυμεῖν’ ψυχρὸς γάρ ἐστιν οὗτος ὁ λογισμός Α. 
δι Καὶ τοῦτο χαί μι. δ" σοι οἵη. ΄. 5" στρατῷ ὃ 

δ. Ἰῃοἱρὶι τὸ ἢθικόν. ΑΥγηι. Ταῦτα] αὐι! δέ [). οἱ οοττ, Εἰ. μὴ] οὐ ἢ. 
δν χαλεπωτάτῃη Α. (.. ὅδ ξιρήλλατο Α. Ε, οἵ οοΥΓ. Ε. αὶ Εαά. 

Ταοίι οογίοχῖι ΕΠ ον Βὸμ. 24", θυ ἀδ ροϑὶ χαθη μένοις νυ !σο βυ]) οἴτιν ἐπὶ τῶν τρίων παίδων, ρτοσαὶ ἀυο ὃ 
πιαγρίπα Ἰηγθοί, (αγθηὶ 60 Ε΄. ὦ». ΑἸ. δῦ 56] πηλη11 ΓΘοοΠιὶ ἰμβογῃ Δ. Ε΄. δ' ἐκπεσόντας Ε΄, ἐμπεφοῦντας 
δοίωρε Εἰ. 57 προϊστάμενος Ἀ. (ὐ. Πὰς ἢ 5.1.1} ἀτσιηοο ρογιι λίαν Τόμν, χ Ρ. 599 Ὁ. 58 ἀκέεται Α. Ε΄. Ε΄ 
ἀφίενται 500 Ὁ ταϑύγαιῃ Ε, ἐφεῖτα: 11. Πϑ1 ἀμη]ο, ΟἿἃκ, Ἴθι. αν ».. 598 Ο, οἱ Εὶ. δ᾽ ὅσον Ἁ. ὦ, δ χοιήύσωμεν 
Ἐς. 61 δὲ] δα! Ὁ. 4᾽ ἀνέπ. χαὶ παρῖὶ [χα παρχ χχὶ ἀνέπ, Ὁ, ὁ ἀθυμίαις Δ, Ος Εν, Ε. 
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5656 οὐπὶ φοη 5 ᾿σύγοηι, οἱ ΠΠΟΤΙΜΏ ΙΠΟΓΟΒ 80- 

εἰαγαηίηνγ. ἢ {π6 οἰἰδηγδὶ ἀπο (ἈΠΕ Π} πὶ πιο ΓΔ ΓΘ 5 

νἱ δαηῖυγ 6856, αυΐὰ [πιραγαϊογαπι το αυΐαβομηί : 

οαγία πἰϑὶ οὶ 6ϑϑοί, τ]ὸ στανυΐίογα Ζυδπὶ Δμ16 λι5) 

[εἴξεοη!. Νδηι 'π 4118 ορογὶ 5 Π14}15 ρ 5608 105 50- 

γΡογαηῖ, ἴῃ ργιβε ἐς, πιϑ οἷ γι ἰδ, οἱ ἴῃ Ἰαβεϊνία, 

οἰ ηἶ ἰδία ϑυργα πιοάππ) Ἔχεγοθη:65. ΕἰΐΔη) ἴῃ 4118, 

οἰϑὶ ᾿νοῦ ἔγθῃο δι ποαπίυγ, βρα 860} 0265 πιογογυμ, 

ΠΟΠΙΡΓΆ [πΠρογδίογοϑ ἰῃδυγγοχαγιηῖ, [8 υἱ ἴῃ ΟΧ ΓΕ πιῶ 

ἀδ᾽ θογθινῖιΡ πιαἷᾶ. 
ὁ. ὕδίπδι ογρὸ βαηὶ 1}}} φυΐ 5ίξῃ σιφγυμῦ ϑοίδηϊ, 

ῬΓΟΌΟ οἱ ζγϑίο οριι8 6586 δηΐπηο : αυἱ πἰδὶ δα δὶί, β'ξῃο- 

Γυπὶ πυ} Δ τὶς α{{|48. σδγία ΝΙ ἐν τ ΔΒ4ΌΘ 5:6 Π|5 
ὁγοὐίἀογυηὶ : πὶ ν6ΓῸ Ροβὶ ἰοἱ πηῖγϑο δ ΡΟ) ΟΓ68 δηηϊ 

εἴοοι!, 56406 ἱπημι πη γογπὶ ἀ:πηοπηπὶ (οιηΐο:} πὶ 

οοηϑίἀδγαηί, οἱ Βαχορ 45 δ δ] ραραογογυηί οαἰδη} "Δ[65 

ἴαγα ΠΙαῖας. Οὐπὶ οηΐπι 4015 ἃ Πη8}}5 ἢ! 6 γαῖι5. ποι Γεβὶ- 

νἰϑεῖι, ἰΙοπξα φγανίογα ῃγίογι δυ8 ραιοίυγ. [ἀ60 δηἷπὶ 
εἰχίι, Νοη ἱπυοηὶ! τοφιΐδηι., αἱ οϑἰοπάαί, ἀ:Βπιοηι!πὶ 

ἰη5᾽ 145. ̓ ς ποοαϑϑασγὶο Οογγορίυγηθ 6556. Νδὴ ἂὉ 
[ἰ|8 ἀποθιι5 δι ϑ8πδ1}) πιοπίοπὶ γοααςὶ Ορογιυΐβοοῖ, οἱ 

ψιοι ραϑ55ὶ, οἱ φιιοά 6 ΓΑΠῚ 6566η1 ; ἱπ|0 ἰογιΐαπὶ 410- 

406 δάἀαϑὶ, ἢδπηρα σομηπιηδι]0 η6 υϊά ἀεἰοτγὶι15 601- 

εἰσαῖ. Αἰἰλπηδῖν ΟΧχ ΠΕ} 0 ΘΟΓυΠῚ πη 6] Ογθ8 δνϑθιυηί. 

Πα ὑοῦ ὨῸη δὰ ᾿Π|ὁ58 ἰδπίαπι, 56ἀ οἰΐηπὶ 824 Π05 

εἰςία [υ͵556 Ορρογίιπα ὁγοάδηνυβ, φυληάο ᾿ΠΠππ|ΐηδι] 

εἱ ἃ ῥγίβοϊβ ογαριΐ πιὰ} 18, Γυγϑυβ οἰάοπι Π6 αι Ἶπ 11:8 - 

Γδίηι5 : ἢΔπὶ ΟὟ Δἀπιῖςϑ8 ροϑβὶ 86 ραοολία ργανίοσὶ 
"ἴοι 6 ρἰδειοπηυν. [460 ρλγα]γιῖοο ἀἰσοθαὶ ΟΠ Ἰδίυ 5 : 

εοε, δαπιις [ἀσίϊι8 68 ; ποίϊ ανιρίϊιι8 ρόσζατα,, πᾶ φιϊά 

εἰϑὲ ἀφιοτῖις σοπιϊπφαί (Φοαπ. ὅ. 14) : οἱ πο ἰνοπιίηϊ 

ἀϊοῖα βυηῖ, φυὶ (γἰσίηϊα οοῖ0 Δ ηἶ5 Ὁ σοῦ [}06γὰϊ. Βοχαϊά, 
Π 4010 8., σγΆνἾ 5 ρΆΘ5ΌΓ.18. ογαϊ,, η02Π| Δπ(68  [,Οηρ6 

ροΐογα οἱ σγανίογα. Α])511 δηΐπὶ ἢ6 δῖα ραϊϊλΊ 0, 

υδλιία μαι] ροβϑιυηνυ5. Ναηὰα οηἰπὶ 60 δυρρ] οἷα ἀὸ - 

5ιπ|. Νά υἱ τπηῶρη δ δου σΟΓ ἴα οὖ118,, 114. Οἱ σΓΩΥ δ 

6ϑὶ ἰγὰ ο͵υ5. Ηλς ἀ6 Γ6 Το γοβο υπιϑιῃ ἀρυ ΕΖος ἴοι 
δοσιιδαῖ. γ)4ὶ οπῖηι (6, ἰμ!}1, ροί{ίαηὶ δαπσιῖνθ,, εἰ 

ἰαυὶ εἱ μηχὶ, οἱ [αοἰπηι 684 {ἰδὲ ποιπέπ ἱπ ριιοἠγὶμαάϊπ6 

{πα ; οἰ [ογιἴσαία 68 οἰπὶ βηϊ ἰηιὶς ἰμἰὶς (Επεεῖι. 10. 6. 9; 

44.926) : ἰάοο ργανίογα 6101] ρϑοσδηι μηϊηδίωγ. Ππς 
Υ6ΓῸ ποὴ 5 ρρ!οίυπι (τπΐυπ, 86 ππηπιοδδη} δὶ ρᾶ- 

εἰδηεἶατι (αουπὶ ΓΟριἃ. 5:Ὁρ6 ΠαΠΊ]06 ἴῃ ΘΔ 6ηὶ πη] 

ἀοϊαρϑὶ βυϊηιι5, οἰ Δ νς 1116 Π05 10] γαῖ. Υ γιπὶ Π6 ὁ0η- 

βάασπιυϑ, 56 ροιΐυ8 {Ππποαπια5. Εἰοηΐπὶ Ρ]ΔΓΆο, 5] 6χ 
Ῥγΐπια ρΙΔ6Ά Γαδ ρει ποῖ, ΠΟΠ 5640 668 Οχρογίῃϑ, ΠΘῸ 

γΡοβίθα οὐπι ἰοῖο ὀχογοῖίι ἀσπηογβυ [υ͵βε6ι. Πα δ0- 

ἰδηὶ ἀΐοο, 41} πιυ!05 πον πιηο 5ἰουΐϊ ΡΙᾶγλ0 ἀΐοθη- 

(65, Νοη πονΐ δύῦπ; αυἱ Ἰυϊο οἱ Ἰαιον)υθ. δυ 108 

ουο5 δά ίοσυηι. Οὐοῖ Ποιηΐ65, λιθοιῖα Π60 πιίηδν ΓΟ6- 

πιἰιογα, πὸ ἸἉθογοηιὶ αυϊάδπι γοίασχαγα νοϊυμ Ὑ γαπὶ 

ποη 6β [1πὶ Πεθγυπι πάτο ἰγα]} οἱ δηάτιπ). 504. ροϊδσυ8 

ἰσηΐβ οϑί, ρδῖλϑιβ 0} οηὶ ἢΠ|0 σοηϊεγοινάσι., 86 

"π}10 τηδὴ}15 οἱ δοογθϊ8., 61}}}5 ἥπο5. ᾿ξ η}5 δυηὶ ; 

ἰσιΐβ οτος πούη9 οἱ ᾿ογγθηάιβ. ΑἸ  γϑδιι5. ΠΠ  πιαθηᾶ 

δοϊ ἤλιηηνε σγαν ϑϑίσγα. 101 Θηΐην ἰση οι 5ΕΠΊΡΟΓ ΕἰΓ- 

σππιοῦγγογο υἱθυο οδὲ, [ΌΤΙ ΠΠΠΙΠ] Δ} 51}}:8 51Π}}}0}}}. 

Οἱ οπΐπι ἢ|16 56 ῃ51}}}5 οἱ πιδίογ 15 σιν 5, ́υλδὶ [ΌΓᾺ Οχ 

[γα σχϑι ΠΟ ἢ5., 5} ἣν ὁ05 41} ΟΧΊΤᾺ [9 Πα 

οἸδηΐ, αὐ} [ΓῸ5 ΡΠΟΓῚ ἰμἴ|5 οβϑ6ηϊ " : {ἃ ἤθη (Δοΐοῖ 
᾿ψη}5 116 115. 4 ἴῃ π᾿} ᾿νοίάδηι ̓  Αἱ ᾿ΓΟρ] δίδ5 ἀ6 

1Π0 ἀἰα Ἰοφιση!ος : δ ]65 Ποηιϊηὶ ἱπομταβὶ δ, [ἰτοτ οἰ 

ἱγα μίεπιις ([αἱ. 15. 9). Νοαπιο ομΐμ οὐ χυΐ δἀδίοι, 

60 4οΐ ἀγηδί ; 5] πὴπὴ ἢ] ΟΠ ΓΙ 51} [εἴθ πν ἢ 6 πὶ 

εἰ δογθιδίῃ. σοηϑρίεἶθ5. δορά αιρδιηδἀπιοίξιπι ἢἰ αηὶ 

1) 6814 ἰγαοίμηϊ, δΔοσγυὶς ἰγαὐιπίαγ ᾿οπηϊηΐθεις, ποπιῖ- 

ΠΕΠΊΠΙΟ δηνοογυπιὶ,, 56} 608 ἰδηιι τ ηυἱ ργαϑυηΐ, νἱ- 

ἀδηϊ : 5ἷα οἱ σης ; ἱπ|0 ΠΟΗ 5|ς, 568 [σα ΠΟΓΡῚ ΠΟΥ 6 

τηοάο. ἰΞιΐο οηἰπὶ ᾿πΊρογαίογθπὶ ροϑϑιπιυβ δάΐγα οἱ Γὺ- 

δᾶγο, οἱ 5ἷς ἀφιηποίυηι 50 ΐνογα : {ΠΠ|6 γ ΓῸ βοου5. ΝΌΠ1Ἃ 

ΘΠΪπΠΊ ΓΟΠ Ἶδ5510, 866 πη 6ηϊ ἐπ ἰλη[0 οτιοίαίι αἱ ἀο] τι, 

41} ποὴ ροδϑὶϊ δχργίη!. Νὰπι 8] δογιιῆὶ 4πΐ [6 601 - 

ὈυΓυπίην Δ 105 (ἀΟ]ΟΓ65 Πυ  05 Ροίοοί 86 Γη0 ἀσϑοτῖὶ- 

"γα, π|0}10 πιΐῃι5 1118 γον 8 δχργί! ροβδιμῖ. ἢΠς 

ΘπΠ ἢ ὈΓΟΥΪ ἰΘΙΏΡΟΓΟ ἰοίυμ ρογἤοίϊιυνγ : {ΠΠ|Ὸ νόγο αι 
ὈΠΠῸΓ, ποι} ΠΟΙ 51} 10. 

Αη δἰ! εοπδοία[ϊο δοοὶος ἤαϑεγο εἰρρί]εὶϊ.--(υ ᾿ρ 1" Ὁ 

1 [Δοϊδιηι5 ἢ Μεῖρϑυπι χηΐρρο 41οχυοτγ. 85: τυ, ἰπην 65, 

ἀοεῖον ἰεἶρδιιπ ΔΟηυ δ γῖ5., Π0}} αΝ}}} συγ Βιραγοβι. 
Ουϊὰ πιγυπι δἰἷπὶ δὶ οἱ ὁφ0 ρ]θείαγ ὃ Νὰ, η"α 80, πὸ 

4υ}8 ἤδις ΄υθγαὶ οομ 80] αἰϊοποῖη. Νοησὸ ΟΠ Π ΜΠ 

ἡ δὲ δοϊα(ί μη). Απηοῃ, 4150, ᾿πΠΟΟΓρΡΟΥΘα νἰγίι}8 ογαὶ 

ἀἰοθοϊαβ ἢ ποηπθ ῥΓυ δίῃ οΓ Ποπλἰΐδιῷ 7. Α(ἰΔΙ1Π 6. 

091. 6581. Αῃ νοΓῸ 4υϊϑρ᾽8πὶ πο ὁομ 80] [ΟΠ ΘΙ 86- 

αἰρίει ᾳφυοΐ οὐηλ 119 οτγυείοιιν 3 Ναχυλφύδαι. Ουἱ 

Ροττο ΖἜΡΥρΡΑΪ 1Π}} οπηποϑ ἢ δῆποη ρῥγιυ δοίος. διΪ δὴ 
ρΡίαχοβ ν  ογυηῖ ἢ δἰ ἀοπΠ|08 51η61}}28 ἰη [ποῖ Α΄. ἰά00 

(ΟηΞΟἸαἰἰοπόπὶ ΔΟΟΟΡΟΡΌΗ ,γ0] γαδρίγγυηι ΜΙΝ Π16 σοΓ- 

6 : Ἰὰ αυοὰ ᾿ἰφυϊάυπι 651 ὁχ 118 φυ: ροϑβίϑα [δοθγυηΐ, 

415] Παπιπιὰ αυδάδπι Πα φο Δἴ γαροιη δὐϊογυη, οἱ 116 - 

ὑγαυγαπι ροριίπη ΘΠ ογα οοδφογυ!, Ετφ ἀα οοτία 
οοηϑβοΐδιϊο ἐγ ποίδι! , φιοά οὐπὶ 8115 ρυηϊλίι, χυοῦ ροϑϑίι 

ἀΐεογο, Εδάάδοπ οοπά οη6 Βυπὶ φυὰ 4}1}1. δε ηυἱὰ ἀο σο- 

Βοηηᾶ ἰΙοαυοῦ 7 Οομ᾽12 608 41 ρούαστγα ἰΔθογδηῖ : 4εὶ 

οὐ δοιεῖ5 ἀοίογιθιι8 ογυς Δι, δ ἰλ|8] Θοχοδηίοϑ 08 - 

ἰ6πἀ45 ζγΓΑΥΙΟΓΆ ρϑιἰδη(65, 6 αἰἰο!άο γα αι άσιη νο] υμῖ. 

Υ]Β (μιΐρρα ἀοίϊογὶ 5 "6 ἰοσυπὶ 4φυΐά6ηι 5ἰηΐ αἱ 41108 Π0- 

εἰίοηι,, πίποσια οοηϑοίδιοη6πὶ Δοοϊμίαπ!. Νὰ [4416 
μδς {τί ἀὰ 5ρ6 δἰδιηυγ; οοΟηδβοϊαἰο υΐρρα ἢ} ον 6}0υ5- 

ἄδπβ πιαὶϊὶ σου βογι 5 ραγία., ᾽ν πο Ἰοογὶ ἰληΐυπι 

φγυηῖηα Ιοσυπὶ Παθοῖ ; 41.410 Δι}16 0} Π} ΔΊΣ 681 ΟΓιὶ - 

εἰδίυβ, οἱ ἰῃηιογίογα ἰοὶ Πυοιΐ θυ5 οα ϑ1, οἱ 116 861}- 

881η ροβϑι1 διϊπμα ΘΟΘΠΟΒΟΟΓΟ, υπάθηδιῃ οΟηφουϊαιίο- 

ηθπη) δοοϊρίοι 

δ. ἰϊάχυς τἰἀΐουϊα βυηΐ μθς οἷα νοῦθα., οἱ μιὸ- 
ΤΟΥ ἱπδὶ ροηίίαπι θυ], Νὰπὶ ἰἃ, αιιοὰ ἀΐς!5., ἰμ 

"πσγογα πιοάϊοογὶ ἰοουτη μα... οὐ δἰ ἰδ ρϑιμν 
ραιὶ δυάδίπιυϑ ; ἰπη0 ΠοπηυΠπΊ]υλιη 6 ἰπ πΘγΟ ΓΘ (ἡ - 

(δπι; τυ ]Π1061| ἡ 0.5 ᾽π ογιιοίαια {ΠΠ0 ἰπο Πἀ},}}}, φυύτπ 
διγϊάονῦ ἀδιιίυ) ἀχργηῖ. ΝΟΥΪ ἐδγίθ ἰαρο ΟἸΘ ἢ 6 

γοἱδ ομογὶ δ ἀο]ογὶ 6586 : οεἀ αι [Δεἰδηι 7. Ὑ 6161} 

ποι πὸ ἀΐσογα, 566 οἱ πη6 αἱ ν05 ΟἸΏ)65 Υἱ γί πὶ Οὐ - 

Ἰδη.68 δοπβρίςογο : 4ιΐα νόγοὸ ρον 06 ποϑίγαηι ἰῃ 

Ροοοδι 5 ἀοσίπηι5., η115 παν  ἀοάθγιι, υἱ νΝῸ5. νΟΓΟ πη 

ἀοϊουγοιι σοη)ϊεΐαην, δυάϊ!ογυμαυα δηΐηαν πη σϑιι 

Τυΐς τις Ποῖ ἀϊσοηάὶ ([Ἀσογοι. Δι θη {609 

4 ́ τφςο λοηι, ἐπὶ τῶν τριῶν παίδων, αυῷ, αυΐὰ ἴῃ ορί)- 
παῖδα 5051 415 ἀσδυηΐ, πορ᾽ αχισιι5. ἔρισ. 



ἀ(ὃ 

πὸ αιἠρίαπι ἀϊεῖδ ἑοπιοιπαηί, πον Οὗ λυ θη απὶ Π6- 
εἰ φονεΐδιη πιϑτ5 δα ρρ] οἰυηι ἀνδάαι, Νόαῃς ἐπίπὶ δὶ, 

᾿όγο τομὰς ἰοδηία,, Βαγνούη 49 σοηϊθηγηδαῖ, 

ἐρπης Πιογῖί , ἴθνο 00 τη )ογὶβ Βα ΡΠ ΟἿ σϑυδϑὴ ΟΥΊΙ. 

Ομ νον γον γοσὸ, ἀὸ ρό!οπη δι 1665 ΘΟΠΙ τ 5 1 - 

πμγ. ΝΙΒΙ͂ οὐἶμν ἀυ]οίυ5 ᾿ος βογηϊοιθ, αυϊα ΓΘι15 ᾿ρ- 

οἷβ ὨΜΠ}} δηιαγίυβ. Εἰ φυοιποίο ἀυΐϊοα (ποτὶ, ἰη 4.165, 

ἐὸ φοϊιοηπᾷ δυάϊγα ἢ Οὐ δ) συμ άυτῃ οϑέ εν οἰ οη δι 

ἱποίάδιε, συοὰ πιαίαι ἄξονος νου ἢ, αυς νἱ - 

ἀἰθτιγ ὀμογοϑβα; }Π}8πὶ νόγο ρχιρϑίδηϊ νοϊΪυριδίοπι, αιοὰ. 

νἰο σαι δἰ σοηνογίαμξ, οἱ δὰ ρἰοϊαιοπ) ἔγλίὰ - 

ολῆΐ,, ΠΙΘηΙ6ΠῚ δ] πιϊογοι., τγιὶοοϊπίαν οχροα  ἰυ8 

οὔ εἰαη!,, ἃ σοηροιρίβοοηι 5 ΟὈδα588ηὶ 2η πὶ [}06-- 

φρηΐ : ἰν8 6 γογα μιοθϊοίπα 6ϑῖ, Ουδργορίον σοπῃοσαϊίθ 

}} αἱ ροδίᾳφυδηι ἀδ δι ρμ] οἷο ἀϊχὶ, ἀθ ρυάογα οἱἵαπὶ 

8. ἀδάοδοογα ἀΐϊσαηι. Νηπὶ βίου! Νηλϊν 5 ἰαης δυά:508 

«Ομ πα θυ ηΐ, 56. δ᾽ η05 Τη0}] φοπἀσπιαῦυηι,, 4! 

μῆς ν᾽ ἀθηίυγ Ἰοησα ἱπίδγιογοϑ 6556. (Οφί(6η}}5 ΟΓΡῸ 

πϑπῖιβ Γἰδι}5, συληία ἀπ) ι[0Π85 ΘΓ ηϊ : ΘΟ (ΟΠ08, 

ἰμὰ} ἀυσαιηι5, Δ δπὶ ρου δπι5 δα ρΟΡηἸ ΟΠ 811. 

Μα ἰρϑυη ΔΙΌ ΠΟΓ., πῺ6 ῃγΓαυπι ἰυΥΙῸΓ : ΠΘιμῸ υἱ 

ἀληπηηλίι8 ἰγαδοαίυγ. Απρυδίϑπι νίϑ δίδδπηι5. ἰ}5- 
“π6αιο ἀδ] οἰα; ᾽ ἀϑαυσυο οϑοί Δα ἢ ποη δδιἰϑπ}1 

εἰοϑἀϊλ, γι ἀθι65, ργοογδϑεϊηδηϊθοῦ ΑΒ 6Δἀ6Π| 56 ΠΠΡΟΓ 

ΘΓ, πηοΠ88, 584 {ἰ6ῖ85., ΒΌΠΠ ἰ 0548. ΡΟΟΌΠἾ5, ρ08- 
ΒΟΒΒίΟΠ65, δα ϊῇοὶα  Ἐςαιι 5 δογιπὶ ἢ ἢ ΜοΓβ. Ουΐ5 

(15 Ὁ ΟἸηἶ5, ρι]ν5, Ἰοοα}}, γθγη)65. Νονδ!} ΟΓΖΟ Υἱἴϑ πὶ 

δου] θαλπυ5 : [ΔοἰΔηγι}8 ἰαΓγα ΟΠ} : ΪΩ 6 οβίθη- 

λυ φοη  ι.8 αυοὶ σγοδηΐ Ὠ0π}8. ΝαΙ Οὐ "08 
Υἱἀουυηι γοοία νἱίληὶ ἀρθηί68, ΘΟάοΙ δϑρθοίυ γορησιη 

σοι. οοηθρίοἰθηῖ. ὅμ 08 νἱἀοστίηϊ πιοάοσδίος, 

γδου05 ἰγὰ, σοποιριϑούηιίᾳ τηἷΔ, ἰμν ΐὰ, Δναρἶ 8, ἰη 

οπει θυδαια ργοθοϑ, ἀΐσοῶι : 8] Ἰο φηκοῖ! ἤυηι ΟἸτί- 

διἱληΐ, 4165 ΟΓυηϊ ροϑί οχοθδβϑι ὁχ [86 Υἱ (8 3, 5] υἱὲ 
Ῥογοοτίηἱὶ δυηῖ., ᾿8 Γ]σοηΐϊ,, οὐπ ραϊγίαπι γοοίρίθι!, 

“υ4 165 ὁγυηῖ ἢ 8). οἱ {Π}} τιϑ! οτος νδάσηϊ, οἱ ρἱοίλι 5 

Β0ΓΠ10 ΟΠΓΓΟΙ, ΠΟ. πΠιη05 Πυδιη ΔῃΟΒίΟΙΟ Γι πὶ νο. ΝΠ 

δὶ Π| ουπ) ἀυοάοοΐη 501υ1π| 6556ι}, οἰν Δί 5 ᾿πιο 3 Γᾶ5, 

ΓΟ ΙΟΠΟ540.6 σοηνΘΓΙΟΓΙἢ1; 5] ΟΠΊΠ68 ΘΧ ΔΟΟΌΓΔΙα Υἱ 5 

ταιοηα ἀοοίογος οἴαείδιν, οοσ α φυϑιηίδη) δι 90}}}}- 
ΗΝ  ἀἰ6π) Ποδίγα ϑἷηϊ ἡδοδηβαγα. Νοα6 οηἿπὶ σοι 6 

΄ 

5. ΦΌΟΆΝΝΙΘ. ΟἸΒΥΒΘΟΘΤΟΜΙ ΑΒΟΙΕΡ, ΟΟΝΘΤΆΝΤΙΝΟΡ. ἀρὶ 

δἷς διίγδῃϊ πηογίυι 5 το νίνυϑ, αἱ Υἱγ Ρ}}ΠΟπορ ῖοα νυἱ- 

γοΠ85. Αἀ ᾿Πυὰ οη!πὶ δρασίδοι 0} δια 0 6 Ὀ]1", 40 ἰ,ο 6 

δυΐαιη Ἰυόγιπὶ ἴλοίοι. ΠΠΠυἀ [Δοίυτ 651, οἱ ᾿γΆη8}}}; ἢο6 

᾿ηϑι οὶ, οἱ ΒΘ ΡΟ Γ {15 δη πηι ὄχ ο0}}{. υγαπι οΓ5 9 

ποκιΓὶ ἀφηνμ5, αἱ οἱ [1105 ᾿ΠΟΓΘΙΠΌΓ. 

γ χω ἰὰ Ομ σοπα ίομα οοἰὰ ρμοί6δ.----}}}}} ὁπογο- 

51:11} ΙΟ]ΠΌΟΣ : ἢ00 ἀἰοο, Να ὕχοόγοηὶ ἀπο, υγθδϑ ΓΟ - 

ἰἴπ486, ἃ Γοθιθ Γθ 815 (6 ΓΟΙΟΥΘ : 5606, [ἢ [}}8 τοῦ- 

5829 Υἱγίμοι Ἔα ἢ] 0. ΜΔ 16 Θὰ ρρ6 608 4υὶ ἴῃ Ὠϊ6- 

ἀἰ5 υγῇ!υβ ναΓθ Ὁ Υἱγία!6 ἤογορο,, ΄συδηὶ 608 αυὶ 

"ΟΜ 65 ΟΟΟΙ ρα. ἡ υογὸ  Θυΐα μὲρρ πλι  πὶ ἰυογὶ Δ0 - 

οοὐϊι. Νϑηιο οηΐπ ἰμεθγπαμὶ προσομαϊί, οἱ ρομἱ! δαμὶ κι 

πιοάϊο (αἰ. ὃ. 15), ἀούγεο νϑ θη Ομ. 5 ̓υ ΟΓΏΔ8 

ΒΌΡΓΑ ΘΙ ΜΘ 0 Γγ 6556, υκ 114 ᾿υχ οἰαμιἰογαίιγ. Ας- 

οθηάυπηι5 λημπ6 ἰσῆοη απ, ἰΔ οἰ ΜμὨ115. 0 ᾿ἰ φαυὶ 

ἰὴ ἰΘηου τς βδοάοη!, Ὁ ὀγγόγα Ἡδϑογοηίγ. Νὼὸ πεμὲ ἀἱ- 

ολ5 : ὕχογαρῃι [3] 6, Β}105, ἀϑελῖη, 6 6 μβοϑδυ! [16 

Ργαδίλγα. ἘΠ᾿ πιϑὶ ολὶπὶ ογυπὴ ΗΒ] ἢ θΟΥ65, 5ἱ βορηΐθ 

69855,010}}18 ΡΤ ΟΓ Αὐβοοάογρηῖ; 5] ΡΟ Οπλΐα ἤλυοδς, 

δ ΓΘη. 54:16 518 4146 ργοθυς,, Υἱγι πο 60165. ΠΥ 
΄Ζυλν γι, Δηϊπ|ὰ ΞΟ ΠΟΓΟΘ:0 ἰδοῦ 25 : οἱ Π66 ἰδθ, 

Π6Ο ραυρεγιῶ8, Π60 αἰνι(., 66 ΠΙΟ]65 πΠοσοίογυπὶ, 

γὙ6} αυϊἀφύυλπι αἰδυὰ, ἰ ροα! πγδηο ΘΓιη!. ΝᾺ) 56Π68, 

᾿πνοηθθ, οοη αι, ΠΟ γο5 οὐἰμοδηιοϑθ, ἀγίβοες, τῇ} }- 

(05, ρΓοορία οπληΐλ ἱπιρ γόγιηι. ΕΘ) πὶ Ὀαιθ] 1- 

γοη 5 ογαΐ,, Ζοβορὶ! βδογνὰθ, Α4υ}α ἀρίδπι ὀχαγοου αὶ, 

ΡυΡρρυγαγία (α) οἰδβοὶηὉ ργίδογαι, 4.108 οἸ5[05 ΘΆΓΟΘΥ5 

ογαὶ, 4]1ὰ5 οοηίηγιο, υἱ Οογηθ᾽ 5 ; Δ}}π|5 1|{ΠΠλ1158.. υὕἱ 

Τιιποι δὺς ἢ δἰΐιβ Πρ νὰ, αἱ Οηοϑίνηϑ : 86 μ1}}}} 

μογῖ ουἱρίδιαα οογυιη Οὐυϊ!, φιΐίη τοῖα νη ϑιη ἰη511- 

{π ΓΟ, δι ᾿ηνοηβ οἱ 5οη6 5, οἱ δογνὶ εἰ ΠΟΥ, πὶ} }}- 

ἰ65. οἱ ἰἄϊο!:α. Νὰ 6 νλη05 αΠ:γλπι5 Οὐϊοηίυβ, 

86] ργοροπίίμην νοϊ111}5 ρα γοηλ5 ΟΡ απ. Ου}15- 

νἷς σΟη ΠΟ ἷ5. δ 8, Υἱγί τ) ΟἸἾΠ ΘΑΡΟΒΘΔΠΉΙ5., 

οἱ (τὰ σΟΠ ΞΟ Ζιλπη θοθὰ, σγαιΐα οἵ θομἰφηίαι6 

Ὀοιπΐηΐ ποβιγὶ δόϑι Οἰγίϑιϊ, φυΐουηὶ ῬδΙ οἱ ϑρίγ υἱὲ 
ΒΆΠΟΙΟ φἰαγία οἱ ΠΡΟ Υ .Π, ΠΟΠΟΡ πιιης οἱ δοιροῦ, 

Οἱ ᾿") 5:01 ΒΘ ΟΌΪ] ΓΝ. Απλαη. 

(αἢ ῬυγρυγΓδιΐα 1[Π4 ΤΠ γαιγοηα, ἀ6 404 ἰη Αοἰἰι5 ἀροβίο- 
Ἰογυμι 16, 14 

ἨΟΜΠΠΙΑ ΧΗΠΙΝ. ἃ]. ΧΗ. 

σλρ. 12. ν. 46. Αὐδμπο αμίδην ἐο ἰοηιιοπίς αὐ ἰμτῦαξ, 

606 ΠΙΩ͂ οἱ [Γαϊγάδ 6115 δίαϑαπί [οΥγὶς, ΠιΕΥοπί65 οἱ 

ἰοψιιὶῖ. 41. διχὶ απίθηι γιϊάαια οἱ : ἔδοξα πιαίον (μα 

εἰ [αἰνὸς {μὶ [οτὶς δίαπί, γιιτοπίος {ἰδὲ ἰοηιιὴ, 18. 

ν Ἰγμ86 αϑθηὶ γοδροηάθιι αἰεομίὶ δἰδὶ αἷί : Ομ 6ϑί 

μια ΕΥ̓ Ἠϊεα, οἱ φιὶ δι} [Γπίγο8 νδὶ 3 49. ΕΙ ἐχίοπάοης 

1παππηὶ ἧι αἰφξοὶριίος διο8, αἰχὶί : Εσσοδ πμιῖο πῖοα 
οἰ [Γαιγ88 Ὠϊοὶ. , 

1. ΟΘιιοὰ προγ ἀϊσοθδηι βἰπα νἰγία!α οἶα Βυροῦ- 
ἤιι2 956, 06 ΠΠ ρΡΘΡ ϑϑίιο ἀἰϑηγοηϑίγοῖυγ. Ὠῖσο- 

")1π| οοὸ, αἰλίοιῃ,, ΠϑιΠ Δη}), ἀόϑογι! [14 {10 Π 01}, 

οα Θγη06 ἰ) υδιηο(! ἰη 0} 6550, 5. νοϊυη 5 ρ0Ὸ - 

Ῥοβιαηλ ποι! 811 θοηυπι : Βούΐα νογο ἈΠ] ἀπ} 15 
αἰ νοηι15.,. "6 αὐ θαι ΟἸνἸδίυηι ΡΟροΥ 586. οἱ γἶγαῖ- 

0] ὁπ} Πἢ ραν απη οα  ἀ856, ΑΙ} αἀΠΠπ211}5 Πα θοτὸ 

δῖ νἱγία!6. [ἃ νθγὸ πο πιαχίο Πἰυ!άτ οκ( : παι 

ὀϊεῖα : Αἀδιις 60 ἰοφμορίς αὐ (μγϑας,, αἰχὶ! φμϊάμῃ εἰ; 
Μαωιοὸν ἱμα οἰ [ταΐγος {ιὶ φιιώγιι 6. 1 Π| τότο αἰχῆ, 

(μα ἐδ υἱαίεν ηϊθα, Εἰ φυὶ διιηῖ [Γαἰτὸς πιεὶ ̓  ΤΟΣ ἐπ- 

ἰδ ἀἰσα αὶ, ποθὴ φυοα ἀθ πιαίγο ρηάδγοι.,, πθὲ αιοιὶ 
σοι ιγίσθηι μορᾶγοὶ : δ] ϑυΐπὶ ἰΔ 1} ρυάοτῖ [{ἰϑϑοὶ, 

"θη μ6" υἱαγυτη ἢ|11}}} ΕΓΔ 5556; 80] ἱ ΟὐἰοπάσΓοι, 

1} Ἰπδ πιδινῖ Ὁ} Πλι1}.86 μγονθηϊυγιηι {{|55 6. εἱ5ὶ 

δγΡοαρία οπιηΐὰ βογναβδοῖ. ΝΆη] 4η0( 11 [υοἷϊ οχ 
φῆ υ ΠἸοπ6 ργΟἢ οἰϑσ  υδιΡ : νοΐοθαι δηΐ ρορι]ο 5688 

Οϑἰμ 16 ἐ0 οἱ πῃ ραγαγοὶ {Π1Π0, ὁ φηὸ ἢ} πάϊς πν- 

σιν αἰ πο θίηγ, ἰἀδογ ἡ ρμογία. ἀοσοβοῖ. γε 

ΟἸ δὺ οἵ 0}05 οἱ (γαίγιιπλ ΔΓΓΟ δἰ, η). Οὐ) Ορογίογει 
Ομ} ἐσ ΓΟΒ505. 8 ΘΟ} (υ})α, ν 6] αἱ ἰὰ ἡ οι}, 

ΟΧοροοίατο σΟΒΟ θη ἶ5. ἤἥποῃι, οἱ τὰς δοσούίογο, ἃ [υΓ]» 



λἀὺδ Σ 

ἐθδουλόμην ταῦτα λέγειν, ἀλλὰ χαὶ ἑμαυτῷ καὶ πᾶσιν 

ὑμῖν ἀρετὴν συνειδέναι " ἐπειδὴ ὃὲ ἐν ἀμαρτύ μασίν 

ἔσμεν οἱ πλείους, τίς ἄν μοι δοίη ἀληθῶς δυνηθῆναι 
λυπῆσαι ὑμᾶς, χαὶ χαθιχέσθαι τῆς διανοίας τῶν ἀχροω- 

μένων ; 1ότε ἂν οὕτω: ἀνεπχυσάμην δ5."5,͵ Νὺν δὲ δέδοιχα 
μὴ τινες χαταφρονήτωσι τῶν λεγομένων, χαὶ μείζων 
ἡ χόλασις διὰ τὴν ὀλιγωρίαν τῆς ἀκροάσεως γένηται. 
Οὐδὲ γὰρ εἰ, δεσπότου τινὸς ἀπειλοῦντος, τῶν συνδού- 

λων τις ἀχούων χατεφρόνει τῆς ἀπειλῆς, ἀτιμωρητὶ 
παρέδραμεν ἂν αὐτὸν ὁ ἀγαναχτήσας, ἀλλὰ χαὶ τοῦτο 
ὑπόθεσις αὐτῷ χολάσεως ἂν ἐγένετο μείζονος, Διὸ παρα- 

χαλῶ, χατανύξωμεν ἑαυτοὺς τῶν περὶ γεέννης ἀχούον- 

τες λόγων. Οὐδὲ “5 γὰρ ἥδιόν ἐστί τι τῆς διαλέξεως: ταύ- 
τῆς, ἐπειδὴ τῶν πραγμάτων οὐδὲν πιχρότερον. Καὶ πῶς 
ἦἧδὺ τὸ περὶ γεόννης ἀχοῦσαι; φησίν. Ἐπειδὴ ἀηδὲς 
τὸ εἰ; γέενναν ἐμπεσεῖν, ὅπερ ἀποχρούεται τὰ δοχοῦντα 
φορτιχὰ εἶναι ῥήματα, καὶ πρὸ τούτου ἑτέραν τίθησιν 
ἡδονὴν " συστρέφει γὰρ ἡμῶν τὰς ψυχὰς, καὶ εὐλαθε- 
'στέρους ποιεῖ, καὶ μετεωρίζει τὴν διάνοιαν, χαὶ πτεροῖ 
τὸν λογισμὸν, χαὶ τὴν πονηρὰν τῶν ἐπιθυμιῶν ἐχδάλ- 

λει πολιορχίαν, καὶ ἰατρεία τὸ πρᾶγμα γίνεται, Διὸ δὴ 
μετὰ τῆς χολάσεω; δότε μοι χαὶ τὴν αἰσχύνην εἰπεῖν. 
Καθάπερ γὰρ τοὺς Ἰουδαίους οἱ Νινενῖται καταχρινοῦσι 
«ότε, οὕτω χαὶ ἡμᾶς πολλοὶ χαταχρινοῦσι τῶν δοχούν- 
των χαταδεεστέρων νῦν. Ἐννοήσωμεν τοίνυν ὅσος ὁ γέ- 
λως, ὅση ἡ χατάγνωσις " ἐννοήσωμεν καὶ βάλωμέν τινα 
ἀρχὴν χἂν νῦν, χαὶ θύραν μετανοίας. Πρὸς ἐμαυτὸν ταῦτα 
λέγω, πρῶτον ἐμαυτῷ ταῦτα παραινῶ, χαὶ μηδεὶς ὀργιξέ- 
σθω ὡς χαταχρινόμενος, ᾿Αψώμεθα τῆς ὁδοῦ τῆς στε- 
νῆς. Μέχρ! πότε τρυφή ; μέχρι πότε ἄνεσις ; Οὐχ ἐνεπλή- 
σῦημεν ῥᾳθυμοῦντες, γελῶντες, ἀνχθαλλόμενοι- Οὐ τὰ 
αὐτὰ πάλιν ἔσται, τράπεζα, χαὶ χόρος, χαὶ πολυτέλεια, 
καὶ χρήματα, καὶ χτήσεις, χαὶ οἰχοδομαί ; Καὶ τί τὸ τέ- 
λος ; Θάνατος. Τί τὸ τέλος ; Τέφρα-χαὶ χόνις χαὶ σοροὶ 
χαὶ σχώληχες. ᾿Ἐπιδειξώμεθα τοίνυν χαινὴν τινα ζωήν " 
ποιήσωμεν τὴν γῆν οὐρανόν " ἐντεῦθεν δείξωμεν “Ἕλλη- 
σιν, ὅσων εἰσὶν ἀπεστερημένοι καλῶν. “Ὅταν γὰρ ἴδωσι 
χαλῶς ἡμᾶς πολιτευομένους, τὴν ὄψιν αὐτὴν θεάσονται 
τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, Ὅταν γὰρ ἴδωσιν ἐπιειχεῖς, 
ὀργῆς καθαροὺς, ἐπιθυμίας [466] πονηρᾶς, βασχανίας, 
πλεονεξίας, τὰ ἄλλα πάντα χατορθοῦντας, ἐροῦσιν - Εἰ 
ἐνταῦθα ἄγγελοι γεγόνασιν οἱ Χριστιανοὶ, τί ἔσονται 
μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀποδημίαν : εἰ ἔνθα ξένοι εἰσὶν, οὕτω 
λάμπουσιν, ὅταν τὴν πατρίδα αὐτῶν ἀπολάθδωσιν, η)ῖ- 
χκος γενήσονται ; Οὕτω χαὶ ἐχεῖνοι βελτίους ἔσονται, χαὶ 
ὁ λόγος τῆς εὐσεδείας δραμεῖται, οὐχ ἔλαττον ἣ ἐπὶ τῶν 

δι ἐπαυσάμην Α.(. 
γάρ. (. 54 τούτοις Α. (. ". "9 ἐπ] χαὶ ἐπί Α.α. 

ΙΝ ΜΑΤΤΗῸΜ ΠΟΜΠῚ,. ΧΙ. ἃ]. ΧΙ. 

56 Οὐδέ] Οὐδέν Α, (6. 0. ρὑ. ρΡ. τι ὁπ. }). 
11 αὐτοῦ] τοῦτο Ε΄. 15 χαὶ στρατευόμενοι 01). Εἰ, ὅὐς 
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ἀποστόλογ», Εἰ γὰρ δώδεχα ὄντες ἐχεῖνοι πόλεις ὁλοχλί- 

ρου: χαὶ γώρας ἐπέττρενψαν 57.» εἰ πάντες γενησόμεθα 
διδάσχαλοι διὰ τῆς χατὰ τὸν βίον ἐπιμελείας, ἐννόη τον 

ποὺ ἀρθήσεται τὰ ἡμέτερα. Οὐδὲ γὰρ οὕτως ἐπισπᾶια: 
τὸν Ἕλληνα νεχρὸς ἀνιστάμενος, ὡς ἄνθρωπος φιλοσο- 
φῶν. Πρὸς μὲν γὰρ ἐκεῖνο ἐχπλαγήσεται, ἀπὸ δὲ τούτον 
χερδανεῖ. Ἔχεῖνο γέγονε, χαὶ παρῆλθε" τοῦτο δὲ μένει, 
χαὶ διαπαντὸς αὐτοῦ γεωργεῖ τὴν Ψυχῆν. Ἑπιμελησώ- 
μεθα τοίνυν ἡμῶν αὑτῶν, ἵνα χαὶ ἐχείνους χερδάνωμεν. 

Οὐδὲν 55 λέγω φορτιχόν " οὐ λέγω, Μὴ γάμ:ι" οὐ λέγω, 
Καταλίμπανςε πόλεις, χαὶ ἀφίστασο πολιτιχῶν πραγμά- 
των ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς 65 ὧν δεῖξον τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ 

τοὺς ἐν μέσαις πόλεσι “τρεφομένους βούλομαι μᾶλλον 
εὐδοχιμεῖν τῶν τὰ ὄρη χατειληφότων. Διατί; “Ὅτι πολὺ 
πὸ χέρδος ἐντεῦθεν γίνεται. Οὐδεὶς γὰρ καίει 1ύχνον, 
καὶ τίθησιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον. Διὰ τοῦτο βοηύλο- 

μαι ἐπὶ 5 τῆς λυχνίας χεῖσθαι τοὺς λύχνους ἅπαντας, 
ἵνα πολὺ τὸ φῶς γένηται. ᾿Ανάψωμεν τοίνυν αὑτοῦ 1" 

τὸ πῦρ, ποιήσωμεν τοὺς ἐν σχότῳ χαθημένους ἀπαλλα- 

γῆναι τῆς πλάνης. Καὶ μή μοι λέγε, ὅτι Γυναῖχα ἔχω, 
χαὶ παιδία χέχτημαι, χαὶ οἰχίας προΐσταμαι, χαὶ οὐ δύ- 
ναμαι ταῦτα χατορῇοῦν. Κἂν γὰρ τούτων μηδὲν ἔχῃς, 
ῥάθυμος δὲ ἧς, πάντα οἴχεται" χἂν ταῦτα πάντα ἧς 
περιχείμενος, σπουδαῖος δὲ ἧς, περ'ιέσῃ τῆς ἀρετῆς. 
Ἕν γάρ ἐστι τὸ ζητούμενον, γνώμης γενναίας παρα- 

σχενή" καὶ οὔτε ἡλικία, οὔτε πενία, οὐ πλοῦτος, οὐ 

πραγμάτων περίστασιξ, οὐχ ἄλλο οὐδὲν, ἐμποδίσαι δυ- 

νήσεται. Καὶ γὰρ καὶ γέροντες χαὶ νέοι, χαὶ γυναῖχας 

ἔχοντες, χαὶ παΐδας τρέφοντες, καὶ τέχνας μεταχε:ριζό- 
ἅενοι, χαὶ στρατενόμενοι 12, χατώρθωσαν τὰ ἐπιτα- 
χθέντα ἅπαντα. Καὶ γὰρ ὁ Δανιὴλ νέος ἣν, καὶ ὁ Ἰωσὴφ 
᾿δοῦλος ἦν, χαὶ ὁ ᾿Αχύλας τέχνην μετεχειρίζετο, καὶ ἡ 
πορφυρόπωλις ἐργαστηρίου προειστήχει, χαὶ ἄλλος 
δευμοφύλαξ ἦν, χαὶ ἄλλος ἑχατοντάρχης, ὡς ὁ Κορνή- 
λιος, χαὶ ἕτερος ἀσθενὴς, ὡς ὁ Τιμόθεος, καὶ ἄλλος 

δραπέτης, ὡς Ὀνήσιμος - ἀλλ᾽ οὐδὲν οὐδενὶ "τούτων γέ- 
γονε χώλυμα, ἀλλὰ πάντες εὐξοχίμησαν, καὶ ἄνδρες χαὶ 
γυναῖχες, χαὶ νέοι χαὶ γέροντες, χαὶ δοῦλοι χαὶ ἐλεύθε- 
ροι, χαὶ στρατιῶται χαὶ ἰδιῶται. Μὴ τοίνυν περιττὰ 
σχηπτώμεθα, ἀλλὰ γνώμην παρασχευάπωμεν ἀρίστην " 
χἂν ὁτιοῦν μεν, πάντως ἐπιληψόμεθα ἀρετῆς, χαὶ τῶν 

“μελλόντων ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν, χάριτ: χαὶ φιλανθρω - 
πίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ Πα- 
τρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, δόξα, χράτος, τιμὴ, νῦν 
“χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμῆν. 

51 ἐπέστρεψαν] ἐπαίδευσαν Ε. 545 Οἱ δόν] «({, 

ΒΥ 

. ὉΜΙΛΙ͂Α ΜΑ', 

Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχιϊοις, ἰδοὺ ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ [407] καὶ οἱ ἀδε.ϊ::οἱ εἱστήκεισαν ἔξω, ζηῃ- 
τοῦντες αὐτῷ «ἰωϊλῆσαι. Εἶπε δέ τις αὐτῷ" «ε Ἰδοὺ 

μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδε.1.»οἱ σου ἔξω ἑστήκασι 13, 
ητοῦυντές σοι «.ἰαλῆσαι. ν Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε 
τῷ εἰπόντι" ε Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου, καὶ 1" οἱ 
ἀδε.1:»οἰ μου; ν Καὶ ἐκτείγ'ας τὴ» χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ 
τοὺς μαθητὰς 1", εἶπεν" « Ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ 
οἱ ἀδειϊφοί μου.» 

α΄. “Ὅπερ πρώην ἔλεγον, ὅτι ἀρετῆς ἀπούσης ἅπαντα 
περιττὰ, τοῦτο χαὶ νῦν μετὰ πολλῆς δείχνυται τῆς πε- 
ριουσίας. Ἐγὼ μὲν γὰρ ἔλεγον, ὅτι χαὶ ἡλικία, χαὶ 
φύσις, καὶ τὸ ἔρημον οἰχεῖν, χαὶ ὅσα τοιαῦτα ἀνόνητα, 
γνώμης οὐχ οὔσης ἀγαθῆς σήμερον δὲ χαὶ πλέον ἔτε- 

ρόν τι μανθάνομεν, ὅτι οὐδὲ τὸ χυοφορήσαι τὸν Χρι- 

στὸν, χαὶ τὸν θαυμαστὸν ἐχεΐῖνον τόχον πεχεῖν, ἔχει τι 

χέρδος, ἀρετῆς οὐχ οὔσης. Καὶ τοῦτο μάλιστα ξντεῦθεν 

δῆλον. Ἔτι γὰρ αὐτοῦ «.αλοῦντος τοῖς ὄχιῖοις, φησὶν, 
εἶπέ τις αὐτῷ, ὅτι Ἣ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδε.1:; οὐ 

σου ζητοῦσί σε. Ὃ δὲ λέγει" Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ 

μου, καὶ τίνες οἱ ἀδε.ῖ:»οί μου; Ταῦτα δὲ ἔλεγεν, οὐχ 
ἐπαισχυνόμενος ἐπὶ τῇ μητρὶ, οὐδὲ "7 ἀρνούμενος τὴν γε- 
γεννηχυῖΐαν " εἰ γὰρ ἐπῃσχύνετο, οὐδ᾽ ἂν διῆλθε διὰ τῆς 
μήτρας ἐχείνης" ἀλλὰ δηλῶν, ὅτι οὐδὲν ὄφελος αὑτῇ 

τούτου, εἰ μὴ τὰ δέουτα ποιεῖ ἅπαντα. Καὶ γὰρ ὅπερ 
ἐπεχείρησε, φιλοτιμίας ἣν περιττῆς  ἐδούλετο γὰρ ἐν. 

ἦ5 εἰστήχεισαν Α. (, 2 Μυ5η4. ἾἷὈ εἰπόντι] “1. αὐτῷ ΕΔ. 15 χαί] «4. τινες Εἀ4, Ἶ5 μαθητάς] ἀὐ|. αὐτοῦ 
Α. 11 πὸ τῇ μητρί] τὴν μητέρα ΚΕ, Ερ. 



ἀὺὺ 

δείξασθαι τῶ δήμῳ, ὅτ: κρατεῖ χσὶ αὐθεντεῖ τοῦ παιδὸς, 

οὐδὲν οὐδέπω περὶ αὑτοῦ μέγα φανταζομένη " διὸ χαὶ 
ἀκαίρως προσῆλθεν. Ὅρα γοῦν καὶ αὐτῆς καὶ ἐχείνων 

τὴν ἀπόνοιαν. Δέον γὰρ εἰσελθόντας ἀχοῦσαι μετὰ τοῦ 
ὄχλου, ἣ μὴ τοῦτο βουλομένους ἀναμεῖναι καταλῦσαι 
τὼν λόγον, χαὶ τότε προσελθεῖν" οἱ δὲ ἔξω χαλοῦσιν αὖ- 
πὸν, χαὶ ἐπὶ πάντων τοῦτο ποιοῦσι, φιλοτιμίαν ἐπιδει- 

χνύμενοι 18. περιττὴν, χαὶ δεῖξαι θέλοντες, ὅτι μετὰ 

πολλῆς αὐτῷ ἐπιτάττουσι τῆς ἐξουσίας. Ὅπερ καὶ ὁ 
εὐαγγελιστὴς δείχνυται 19 ἐγχαλῶν αὐτὸ γὰρ τοῦτο αἱἷ- 
νιττόμενο: οὕτως εἴρηχεν " Ἔτι αὑτοῖ' λαλοῦντος τοῖς 

ὄχ.ϊοις " ὡσανεὶ ἔλεγε’ Μὴ γὰρ οὐχ ἦν χαιρὸς ἕτερος; 
“ἢ γὰρ οὐχ ἦν κατ᾽ ἰδίαν διαλεχθῆναι ; Τί δὲ χαὶ λαλῆσαι 

ἐθούλοντο; Εἰ μὲν γὰρ ὑπὲρ τῶν τῆς ἁληθείας δογμά- 
των, χοινῇ ταῦτα προσθεῖναι ἐχρῆν, χαὶ ἐπὶ πάντων 

εἰπεῖν, ὥστε χαὶ τοὺς ἄλλους χερδάναι" εἰ δὲ περὶ ἐτέ- 

ρων τῶν αὐτοῖς διαφερόντων, οὐχ ἐχρῆν οὕτω χατεπεί- 

γειν. Εἰ γὰρ πατέρα θάψαι οὐχ ἀφῆχεν, ἵνα μὴ δια- 

χόπτηται ἡ ἀχολούθησις, πολλῷ μᾶλλον τὴν αὐτοῦ δη- 

μηγορίαν χαταλῦσαι οὐχ ἐχρῆν ὑπὲρ τῶν οὐδὲν προσ- 

ηχόντων. Ὅθεν δῆλον, ὅτι κενοδοξίᾳ τοῦτο μόνον ἐποίουν " 

ὃ καὶ Ἰωάννης δηλῶν ἔλεγεν, ὅτι Οὐδὲ οἱ ἀδειφοὶ αὖ- 

τοῦ ἐπίστευον εἷς αὐτόν" [4608] χαὶ τὰ ῥήματα δὲ 

αὐτῶν ἀπαγγέλλει τὰ πολλῆς γέμοντα ἀνοίας, λέγων ὅτι 

εἶλχον αὑτὸν ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα, δι’ ἕτερον μὲν οὐδὲν, 

ἴνα δὲ αὐτοὶ δόξαν ἀπὸ τῶν ἐχείνου σημείων καρπώ- 

σωνται᾿ Εἰ γὰρ ταῦτα ποιεῖς, φησὶ, δεῖξον σεαυτὸν 

εῷ κόσμῳ. οὐδεὶς γάρ τι ποιεῖ ἐν κρυπτῷ, καὶ ζητεῖ 

αὐτὸς φαγερὸς εἴγαι" ὅτε χαὶ αὐτὸς δ᾽ αὐτοῖς ἐπετί- 

μησε, τὴν σαρχιχὴν αὐτῶν αἰτιώμενος γνώμην. Ἐπειδὴ 

γὰρ οἱ Ἰουδαῖοι ὠνείδιζον, καὶ ἔλεγον" Οὐχ οὗτός 

ἐστιν» ὁ τοῦ τέχτογος υἱὸς, οὗ ἡμεῖς ἴσμεν τὸν πα- 

τέρα καὶ τὴν μητέρω; καὶ οἱ ἀδειϊροὶ αὐτοῦ οὐχὶ 

παρ᾽ ἡμῖν εἰσι; τὴν εὐτέλειαν βουλόμενοι τὴν ἀπὸ τοῦ 

γένους ἀποχρούεσθαι, ἐπὶ τὴν τῶν σημείων αὐτὸν ἐχά- 

γοῦν ἐπίδειξιν, Διὰ τοῦτο αὐτοὺς διαχρούεται, κὸ πά- 

θος αὐτῶν βουλόμενος ἰάσασθαι" ὡς εἴγε ἀρνήσασθαι 

ἤθελε τὴν μιιτέρα, ὅτε ἐχεῖνοι ὠνείδιζον, τότε ἂν ἠρνή- 

σατο. Νῦν δὲ φαίνεται τοσαύτην αὐτῆς ποιούμενος πρό- 

νοιαν, ὡς χαὶ πρὸς αὑτῷ τῷ σταυρῷ τῷ πάντων μά- 

λιστα ποθουμένῳ μαθητῇ παρακαταθέσθαι αὐτὴν, χαὶ 

πολλὰ ὑπὲρ αὐτῆς ἐπισχῆψαι. ᾿Αλλ᾽ οὐχὶ νῦν τοῦτο 

ποιεῖ, χηδόμενος αὐτῆς χαὶ τῶν ἀδελφῶν. Ἐπειδὴ γὰρ 

ὡς ἀνθρώπῳ προσεῖχον ψιλῷ, καὶ ἐχενοδόξουν, τὸ νόσημα 

ἐχδάλλει, οὐχ ὑόρίξων, ἀλλὰ διορθούμενος. Σὺ δέ μοι μὴ 

τὰ ῥήματα ἐξέταζε μόνον τὰ ἐπιτίμησιν ἔχοντα σύμ.- 

μέτρον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀτοπίαν χαὶ τὴν τόλμην τῶν ἀδελ- 

φῶν, ἣν ἐτόλμησαν, χαὶ τὸν ἐπιτιμῶντα τίς ἣν " ὅτι οὐχὶ 

Ψιλὺς ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ " καὶ 

τί βουλόμενος ἐπετίμα " οὐδὲ γὰρ ἑξαπορῆσαι θέλων, 
ἀλλ᾽ ἀπαλλάξαι τοῦ τυραννικωτάτου πάθους, χαὶ χατὰ 
μιχρὸν ἐναγαγεῖν εἰς τὴν προσήχουσαν περὶ αὑτοῦ ἕν- 

νοιαν, χαὶ πεῖσαι ὅτι οὐχὶ υἱὸς αὐτῆς μόνον ἐστὶν, ἀλλὰ 

χαὶ Δεσπότης χαὶ ὄψει σφόδρα πρέπουσαν χαὶ αὐτῷ 
τὴν ἐπιτίμησιν, κἀχείνῃ λυσιτελοῦσαν, χαὶ μετὰ τούτων 
πολὺ χαὶ τὸ ἥμερον ἔχουσαν. Οὐδὲ γὰρ εἶπεν, ΓΑπελθε, 
εἰπὲ τῇ μητρὶ, ὅτι Οὐχ εἴ μου μήτηρ, ἀλλὰ πρὸς τὸν 
εἰπόντα ἁἀποτείνεται λέγων Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου; 
μετὰ τῶν εἰρημένων καὶ ἕτερόν τι χατασχευάζων. 
Ποῖον δὴ τοῦτο; Τὸ μῆτε ἐχείνους, μητε ἄλλους "', συγ- 

γενείᾳ θαῤῥοῦντας, ἀρετῆς ἀμελεῖν. Εἰ γὰρ ταύτην οὐ- 

δὲν ὠφελεῖ τὸ μητέρα εἶναι, εἰ μὴ ἐκεῖνο εἴη, σχολῇ Υ᾽ 
ἂν 3" ἑτερός τις ἀπὸ συγγενείας σωθῆσεται Μία γάρ ἔστιν 

ς. ἸΟΆΝΝΙΒ ΟΠ ΥΒΟΒΤΟΝΙ ΑἸΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡ. ἀ06 

εὐγένεια μόνη, τὸ 5 τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιεῖν. Οὗτος 
τῆς εὐγενείας" ὁ τρόπος βελτίων ἐχείνου χαὶ χυριώτερος. 

β΄. Ταῦτ᾽ οὖν εἰδότες, μήτε ἐπὶ παισὶν εὐδοχίμοις μέγα 
φρονῶμεν, ἂν μὴ τὴν ἀρετὴν αὑτῶν ἔχωμεν " μῆτε ἐπὶ 
πατράσι γενναίοις, ἐὰν μὴ ὦμεν αὐτοῖς ὁμότροποι. Ἔττι 
γὰρ χαὶ τὸν γεννήσαντα μὴ εἶναι πατέρα, χαὶ τὸν μὴ 
γεννήσαντα εἶναι. Διὰ δὴ τοῦτο χαὶ ἀλλαχοῦ γυναιχός 
τινος εἰπούσης " ἥαχαρία ἡ γαστὴρ" ἡ βαστάσασά 

σε, καὶ μαστοὶ οὗς [469] ἐθήλασας" οὐχ εἶπεν, Οὐχ 
ἐδάστασέ με χοιλία, οὐδὲ Μαστοὺς οὐχ ἐθήλασα " ἀλλὰ 
τοῦτο Μεγοῦνγε μαχάριοι " οἱ ποιοῦντες τὸ θέλημα 
τοῦ Πατρός μου. Ὅρᾷς πῶς ἄνω χαὶ χάτω οὐχ ἀρ- 
νεῖται τὴν χατὰ φύσιν συγγένειαν, ἀλλὰ προστέθησι τὴν 
χατ᾽ ἀρετήν; Καὶ ὁ πρόδρομος δὲ λέγων, Τ᾿ εργήματα 
ἐχιδνῶν, μὴ δόξητε «1έγειν, Πατέρα ἔχομεν τὸν 
Ἁδρωὰμ, οὐ τοῦτο δείχνυσιν, ὅτι οὐχ ἦσαν ἐχ τοῦ 
᾿Αόραὰμ κατὰ φύσιν, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδὲν αὐτοὺς ὠφελεῖ τὸ 
εἶναι ἐκ τοῦ ᾿Αθραὰμ, εἰ μὴ τὴν ἀπὸ τῶν "5 τρόπων 
συγγένειαν ἔχοιεν" ὃ χαὶ ὁ Χριστὸς δηλῶν ἔλεγεν " Εὲ 
τέχγα τοῦ 'Λδραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αδραὰμ ἐποιεῖτε" 
οὗ τῆς συγγενείας αὐτοὺς ἀποστερῶν τῆς χατὰ σάρχα, 
ἀλλὰ παιδεύων τὴν μείζονα ταύτης χαὶ χυριωτέραν 
ἐπιζητεῖν. Τοῦτο δὴ χαὶ ἐνταῦθα χατασχευάζει, ἀλλ᾽ 

ἀνεπαχθέστερον χαὶ ἐμμελέστερον" καὶ γὰρ πρὸ; μὴ- 
πέρα ἣν ὁ λόγος αὐτῷ. Οὐδὲ γὰρ εἶπεν, Οὐχ ἔστι τον 
μήτηρ, οὐδὲ ἀδελφοὶ ἐχεῖνοι, ἐπειδὴ οὐ ποιοῦσι τὸ θέ- 
λημά μου᾿ οὐδὲ ἀπεφήνατο χαὶ χατεδίχασεν - ἀλλ᾽ ἔτι 
χυρίους αὐτοὺς ἐποίει τοῦ βούλεσθαι, μετὰ τῆς αὑτῷ 
πρεπούσης ἐπιειχείας φθεγγόμενος. Ὁ γὰρ ποιῶν, 
φησὶ, τὸ θέλημα τοῦ Πατρός μου, οὗτός μου ἀδε.1- 
φὸς καὶ ἀδειϊφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. Ὥστε εἰ βούλονται 
εἶναι, ταύτην ἐρχέσθωσαν τὴν ὁδόν. Καὶ ἡνίχα δὲ ἐδότ- 
σεν ἣ γυνὴ λέγουσα, Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά 
σε, οὐκ εἶπεν, Οὐχ ἔστι μου μήτηρ, ἀλλ᾽, Εἰ βούλεται 
μαχαρία εἶναι, τὸ θέλημα ποιείτω τοῦ Πατρός μον. Ὁ 
γὰρ τοιοῦτος, χαὶ ἀδε) φὸς χαὶ ἀδελφὴ χαὶ μήτηρ ἐστί. 
Βαδαὶ τῆς τιμῆς βαδαὶ τῆς ἀρετῆς ! εἰς ὅσην ἀνάγει. 
χορυφὴἣν τὸν μετιόντα αὐτήν. Πόσαι γυναῖχες ἐμαχάρι- 
σαν τὴν ἁγίαν Παρθένον ἐχείνην χαὶ τὴν νηδὺν, χαὶ ηὔ- 
ξαντο τοιαῦται γενέσθαι μητέρες, χαὶ πάντα προέσθαι. 
Τί τοίνυν τὸ χωλύον ; ̓Ιδοὺ γὰρ εὐρεῖαν ἔτεμεν ἣ μῖν 
ὁδὸν, καὶ ἔξεστιν οὐ γυναιξὶ μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἀνδράσιν 
ἐπὶ τῆς τοιαύτης γενέσθαι τάξεως" μᾶλλον δὲ χαὶ ἔτι "5 
πολλῷ μείζονος. Τοῦτο γὰρ πολλῷ μᾶλλον μητέρα ποιεῖ, 
ἣ αἱ ὠδῖνες ἐχεῖναι. Ὥστε εἰ μαχαριστὲν ἐχεῖνο, πολλῷ 
μᾶλλον τοῦτο, ὅσῳ καὶ χυριώτερον. Μὴ τοίνυν ἁπλῶς 
ἐπιθύμει" ἀλλὰ χαὶ τὴν ὁδὸν τὴν φέρουσάν σε ἐπὶ τὴν 
ἐπιθυμίαν βάδιζε μετὰ πολλῆς τῆς σπουδῆς. Ταῦτα 
τοίνυν εἰπὼν ἐξῆλθεν ἐχ τῆς οἰχίας. Εἶδες πῶς χαὶ 
ἐπέπληξε, χαὶ ἐποίησεν ὅπερ ἐπόθουν ; Ὃ δὴ χαὶ ἐπὶ 
τῶν γάμων 55 ποιεῖ. Καὶ γὰρ ἐχεῖ χαὶ "6 ἐπετίμτ, σεν 
ἁχαίρως αἱτούσῃ, χαὶ ὅμως οὐχ ἀντεῖπε’ τῷ μὲν προ- 
τέρῳ διορθούμενος τὴν ἀσθένειαν, τῷ δὲ δευτέρῳ τὴν 
περὶ τὴν μητέρα εὔνοιαν ἐπιδειχνύμενος. Οὕτω δὴ καὶ 
ἐνταῦθα τῆς τε χενοδοξίας τὸ νόσημα ἰάσατο, χαὶ τὴν 
πρέπουσαν πιμὴν τῇ μητρὶ ἀπέδωχε, καίτοι χαὶ ἄχαιρα 
αἰτούσῃ. Ἐν γὰρ τῇ ἡμέρᾳ, φησὶν, ἐχείνῃ ἐξελθὼν 
ὁ Ἰησοῦς ἐκ τῆς οἰκίας, ἐκάθητο παρὰ τὴν θάϊζασ- 
σα». Εἰ γὰρ βούλεσθε, φησὶν, ἰδεῖν χαὶ ἀχοῦσαι, ἰδοὺ 
ἐξέρχομαι χαὶ διαλέγομαι. Ἐπειδὴ γὰρ σημεῖα πολλὰ 
ἐποίησε, πάλιν τὴν ἐχ τῆς διδασχαλίας ὠφέλειαν παρ- 
ἐχει. Καὶ χάθηται παρὰ τὴν θάλασσαν, ἁλιεύων καὶ 
σαγηνεύων τοὺς ἐν τῇ γῇ. [410] Ἐχάθισε δὲ παρὰ τὴν 

18. ἐγδειχνύμεναι Δ, 75 δείχνυσι Ε. ΜΚ σύτός:} αὐτό ὅλγΥ. αὐτός ὁη!. Μον. Βοη. 5' ἄλλους) τἀ. μηδένα Ὦ. Ε', 
8: σχολῇ γ᾽ ἄν) σχολή γε εἰ Α. (Σ. 0}. ἡ. Μυχ ἔστιν οἵ. [). ας. δό τό ἀευδ η- ἀμ. 85 συγγενείας Ἐς ὅθ. Ατηι. 

τῆς οι". ΕΒ. δ᾽ γαστὴρ] κοιλία 6. δ᾽ τοῦ 

8: ὧν οὐι. Α. (. 9. 5" ἔτι οἵη. [). ἔτι} ἐπί ϑδὰν. 
δὲ τοῦτο μόνον" ΔΙαχάριοι ἃ. (ἡ. "). Ε. Μὸν προτίθησι ᾿Ἰοφοναπι Πα γρι. 

"Ὁ τὸν γάμον }). τῷ γάμῳ ΚΠ. 95 χα (065. με [ἐω., ͵ 



ἀ0ὃ 

γοσοπῖ οὐ ἰ ΘΟΉΘΡ6ΟΙ ΟὨἸηΐπι, ϑυρογυδλι 6 οχ- 

᾿θδοῖ δηινθὶϊοιαπν, αἱ οοἰοηἀληΐ, 56. 1} τπρᾶρηδ οὑπὶ 

Ροϊοδίαία ἱπιρόγαγο. Ομοὰ εἰΐαη) Θνδηρο] δία ἰποι!- 
5460 «ἰαοἰεγδῖ ; Πος ἰρδυπι δηΐπὶ 5101} ]108η5 αἰχὶ( : 

Αάλις εο ἰοημθηῖα αὐ ἰμλϑαδ; ἃς 5ὶ ἀἰξογεί : ἀπηοη 

ΑἸ ἃ τοπηρυβ ογαὶ ἢ ϑῆποι ροίογαηί βδογϑίιη Ποὺ] ἢ 

Ουϊὰ μοῦγὸ Ἰοχυΐ νοϊαυαηὶ ἢ Νὰ πὶ 5] 46 υουϊα16 ἀο0- 

οἰγίπ ἀϊοίυγὶ ογαπί, ἤδὸ μα ]2πὶ οἱ ΘΟΓΆΠῚ ΟΠ ηἶ 15 

ΡΓΟΙΈΓΓΟ ορογίυϊ!, δὰ Δ]|1}υτιη 4ηοῆιο ν}}Π|Π4|6η} ; 5] 

ἀ6 41115 δὶ Γ65 5135 βρϑοίμη ἢ 15, ΠΟ 5]6 ἰῃϑί ΓΘ ΠῺΓ 

ογηί. Νἧέπη δἱ }ΠΠ| ρδίγαπι 5 ρο γα ΠΟῚ ΡΟΡΙΗἶΞΙ Πα 56- 

4] 56 ἰμιογι ογϑὶ : Π}}{0 ΠλΪπι115 ΟΟΠΟΙΪΟΠΟΠῚ ΓΙΙΠ)- 

Ρογα ἀσυυΐὶ ῥγο γοῦυς π0}}}08 πηοιηδηιὶ!. ΟΘυλΓα ρα ]Δ πὶ 

ο5ῖ, 605 8011π| ΟΣ γδηᾶ φίογία {Πυὰ οα͵556 ; ιοιὶ 51- 

δηϊεληθ Ζοληπ65 ἀϊσαῦλι : Νόηιε [γαϊτὲδ ὁ}ιι5 ογοαἐ- 
θαπὶ ἱπ δμι ( Ζοαπ. Ἵ. 5); ᾿Πογυπίχιο ἀϊοῖα γοίογι αὐ- 

ηιοάμην ἰδ, ἀΐσοηθ 0905 ἰγΓαχίϑδα {Π0πὶ 6 Γο50- 

Ἰγιμδη, ΠΟ Οὗ Δ᾽ ἰδ σϑι52Π|, απ8πὶ υἱ 6Χ 6]1.5 5: 51}}8 

εἰογίδπ) σλρίλγοηϊ : πωπὶ ἱπαιίυηϊ, δὲ ἤαο [αεὶξς, 

οδίοπάς ἰεἰρδιηι πιμπᾶο : ποηῖὸ ημῖρρε ἱπ οεοιμίίο φιιὶά 

{εἰς οἱ φιιΥῖ! ἵρδ ραίαπι βετὶ ( δῖα. υ. 4); ἴρ86 νοτυ 

105. ᾿πογοραν, σΑΓΠΔ [6 ΠῚ ΠΟΤ πὶ ΘΌ] ρα 8 ΔηϊπΊΠ1. 

Α)υἱα οηἰπὶ δι οἱ Θχργοῦγϑη 65 ἱροὶ ἀἰσαυδιι : ΝΌΝΠΘ 

μὲς δι [αὐτὶ βίδιιδ, οἰ}ι8 π05 δοΐπιιι 5 Ῥαίγθηι οἴ πιαίγθηι 3 

οἱ [γαΐγὲξ 6}}8 Ἰοῖπὸ αρμά πο8 διπί ( Ἠαι(ἠ. κὅ. δ5. 

56; ἈΙαγο. θ. 5) Ὁ ἱφξποθ!!ίοπη σοποῦὶβ υἱὰρογϑηιαϑ, 

Ῥγομίογοα ἰρϑιπὶ 24 β8ἰσιόγυπὶ οβιθηίφι οι π) νοοᾶ- 

υληῖ : ἰ6ο0 'ρθο5 ἀδρϑὶ!!, νοϊθης ᾽ν ᾿ὰς δηΐπηΐ ρτὶ- 
{ῶ|π|ὸ ΠΠΟΓΆΓΟ : 41} 81 πηιαίγα πὶ ΠασΆΓα γΟΪ 1856, ἴΠ6 

πορη556ῖ, οὐπὶ ἰὰ ̓ 0,95] σι] ορργοῦγίο νογίογθηί. Νυης 

Δη 6 ΠῚ (ΔΠ|8Π| 6115 ΘΌΓΔ ΠῚ ΘΧ 6 ., υἱ οΔπ ἰῃ ΟΓΙΙΟΘ 

ἀἰδείρυ!ο, ΄συθπὶ πηαχὶ πα ΟὨλἶυ πὶ αἰ ἰσοῦαί, Θοπηηηθη- 
ἄδγεῖ, πηλφηδπ406 6115 501 υἀ θη) ὀχ ογοῖ. Αἱ 

ΠΙΠΟ ΠΟῊ 5.1} 6 Ρ (40}1, αἱ 1}}} οἱ [γαῖ γι 05 81:19 γοοῖα 

σοηϑι]ογοί. θυ͵8 δηΐπὶ {Πυπν πυάυπι ΟΠ 6 πὶ ο6Π56- 

Βληι, αἰαυὰ ἰηδηὶ σίοτῖα δγοθαπινρ, πηογϑαπι {ΠΠπ|πὶ 

ἀδρο!!, ποη δὰ σοπειπ)ο]δηι, 568 8(1 οπηδηἀαιἰοΠ6Π]. 
Τὰ γ6γῸ πθ γϑγῦη ἢΠ|4 ἰδηίυτη μογραπά:5, φυαὶ ποι 6- 

ΓΙΔΠ| σοπίἰ πδηΐ ἱπογαραι οηθπι,, 564 οἰἰδπ) ἱπιρογία- 
Ὠἰἰδί6ιη δυἀδοϊ πη 4116 [ΓΔ Γι ΠῚ, 86 41}}5 οἷὉ 16 φιΐὶ ἰη- 

ΟΓΘρΑὶ : ποθὴ Θηΐπὶ Πι0118 Ποπηο0, 56 πηϊσοηΐ5 Ὠ οὶ 

ΕἸ! 5; οἱ φυϊά νο] 6 Π8 ἱπογαρανογὶὶ : ποη δηΐηι υἱ []- 

ἴδηι ἰῃ ἀυθίυπι σοπΐοογοῖ.,, βοα υἱ 3 {Ὑγαι 60 ΠΊΟΓΒῸ 
Πθογαγαῖ, ἃς ρϑιυ]διΐὶπι ἰπάτισαγοὶ δὰ οοηστυθδηίδηι ἀ6 

86 Ορἰπίοη6 πῃ), δι Δι γοίηιια ἱρ5ῖ, 586 πο πηοάο ἢ 

ἰρβϑίυςβ 6536, 5864} οἰΐδη θοηλίπυμ ; υἱἀ ες 4ιι6 ἴπογα- 
Ραιΐοπϑιν ἀὐπιοίιπη δὲ 5 δὶ σοησγηιθηίθπ), δὲ πηδιγὶ 

Δ Πεἰῆ, δπιθ να] πηληδυθδίαπι. ΝΟ4υ6. οδηΐηι 
αἰχῖι, ΑΌΪ, ἀϊο τηδιγὶ, ἢΠΠ]ΔΠ} Πηοδ ΠῚ ΠΟΠ 6886 ΠηΔίΓΟΗΙ ; 
δοα Ἰοψαθδηι! γοβροόνάοι ἢἶ56 νοῦ ]δ : Ομ δδί ἡπαῖοῦ 
1η6α ᾽ συμ Βιργὰ ἀΐο1}5 4]. οἰΐπὶ εἰ Ποΐθης. Ο- 
ἤδη ἢΠυἀ 7 ὕι1 πους {}}}, πράι6 4}}}, οοφηηιίοι ἢ - 
ἀθηῖ68, ν᾽ Γι 6 ΠΕΡ ζογοηι. ΝΆη οἱ ΠΠδτὴ αἰ }}}} }ι- 
νοὶ 4υοα ΠΠΔΙΘΓ 65586ῖ, ηἰδὶ 6586ΐ νἱγίιΐ δα ϊοία, νἰχ 
80 ὯΘ Υἱχ αὐυϊάδπι 4115 Γμλιοη 6. οορηδιϊοηῖς 5816 Π] 
ΟΟηβδεσυθίυγ. 804 αυρρα πο 115. οϑὶ νυ ϊη 2 16Π] 
θεῖ ίλσεγο. ΠΙς ποδὶ Π τα πνούτς πιο! ογ οἱ ργαβίδης 
(ἴον δϑὶ {Π|0.Ψὄ 

2 (ογπαιϊο ερὶ τ αἰὶα μα υἱγιμ(6 γγααά εἷς α[ῆιιος 

ΙΝ ΜΑΤΤΙΙΕΙ Μ ΠΟΜῚ,. ΧΕΙΥ, ἃ]. ΧΙ. 40) 

διηιιιδ, δοία ποὺὶς Ῥγοάόεί. δ ατία ἡμι6 ὑδαία ργαραάϊεα.- 

μι. -- ΠὩι΄ὰ ἀγροῸ οὐπὶ δοϊδλι5,, πος ἀκα [5 νἱγίαὸ 

ΟἰαΓΙΒ Δ] 0 πὶ δορίλπιυ5., ἢἶδὶ Θλἀοπὶ αι 111} νἱγίι! 6 

ΡΓΘΟΐ Εἰ δ᾽ πΊ05; ποήπα ἀ6 φοπογοβὶς θγουίβηυα ραι}- 

θυ, Πἰ5' 51π|}1658 1}}18 [6 Γ π5. Ῥοίοδί οηΐπὴ {ον ι"} 

4υἱϊ φαιε, ρα ΠΟη δὶ!, εἴ χυΐ ΠΟ σοηι!, ΠΔΙΟΡ 

5'1. ΟμΔρΓΟρΡίοΓ 4}}0| οὑπὶ Πλ0]}16 χιοδηη ἀϊςοτγαῖ : 
Βεαίμδ υοπίεν ημὶ [6 μογίαυϊ!, εἴ ἰϑότγα φιδ διαὶ εἰὶ (πο. 

11. 27}; ποη τϑβρομάϊᾳ ᾿ΠΠ|6, ΝῸΠ}5 πιὸ γοη [6 Ὑ ρουΓίΔ- 

γ΄, ἢ0}} δυχὶ υὑὐθγὰ : δα, ᾿μἰπίπηιο,, δεαιὶ γφμὶ [α- 

εἶμιπί νοϊιπίαίφηι Ῥαιτὶς πιεὶ (1ϊά4. υ. 48). ὙἸἀΘη᾽ αιιο- 

πιοὰ0 πΠοη υϑρίδηι ποραὶ πδἰυΓΆ] 6 πὶ ἤδπο ΘΟ ΔΙ ΟΠΘΙΗ: 

56 διίέδαι "|| πὶ [ν᾽ ἴοπλ, συ: δοουμάππι Υἱδί 161} 
6512 ῬΓΘΟΌΓΘΟΓ που οὐπὴ αἰοῖι, (ὐδοίηιπα υἱρόγα- 

γι, η6 υἱάραηιϊπὶ ἀἴσοτο, βαίΐίγοηι παϑοριις Αϑγα]ιαηὶ 

(Μαιει. δ. Ἴ. 9), πὺη ἀσοίαγαι 605 ἢοἢ 6586 βδοιιηάι 

ΠλίιΓΔΠ) οχ ΔΌγα] δι Οὐἱο5, 50 ΠῚ} }} 1118 ργοάσεδα 

αυοὰ οχ ΔυγΑΙΔη1Ο δἰηὶ οΥὔἱΐ, αἰπὶ οἰΐδι ᾿ηογυηὶ 00- 

ξυαιϊοιδηι πα ογοπὶ : ηοά εἰἴαπὶ ΟΠ γί ϑίι5 ἀσο γαὶ 

})}}8 νου] 5: δὶ Δι Αὐταῆ 68δοιἷδ, ορέτα αἰ μὲ Δθτα- 

μα {μοργεἰὶς ( ἤοαπ. 8. ὅ9 }) : ΠΟ 605 ἃ (ἄγη Δ]} 

ΘοΟβπαιίοη6 γοιῃονθηϑ, 566] ἀοσρη5 4181} ἢ 6 ΠῚ) ΟΓΟΠῚ 

Δ ΥΟΡΙΟΓΟΠῚ 6556 αι-οΓοηἰαπι|. 106 διΐᾶπι ἢΐς [ἀς, 

866 πιούεγηιυ5 οἱ ᾿6 18 : Π8πὶ ἀδ πηλίγα 58 56 ΓΠΙῸ 

᾿αυουαῖαν. Νοηια δεΐπὶ ἀϊχίι, ΝΟη 6ϑὶ πιο" πιοᾶ, Π6- 

4ι6 ἢ [γαῖγθβ δυηὶ, 4ιΐὰ οὴ [Δοϊ πη γο 816 Π| 

ΠΊ64Π| ; Π0Ωυ6 56η οι ἰδι 1.1} γ6] σοπμἰαπηηδνῖ : 5οὰ 
ἴῃ φΡθΙγ] 0 ἰρϑόγυπὶ γε! φυΐ αἱ [4 ν ] ] δ, ἸΟ] 65 οὐϊῃ 
τηδληδυοίυάίΐης 5:}}] σοιργυση! : ὅθ. Ομὲ ἐπὲπ [αεῖΐ,, 

ἰπηυΐϊί, υοίαπίαίθηι ᾿αιγὶς πιοὶ, ἐ{ 6 ἡιθμδ [ΓαΙΦΥ δἰ ΣΟΤΟΥ εἰ 
ἨϊαΙΟΥ οδ(. (υᾶγα 5ἷ 515. οἰΐδηι 6556 το] ηϊ, ἰαπς ἰποϑηὶ 

γνίλιῃ. Εἰ οὐπὶ οἸδιηδν! πηι} 16 Ὁ ἀΐσοης, οι Ὁσπί εν 

γιιὶ (6 μοτγίαυϊί, τνοη εἰἰχὶῖ, ΝΟΏ 6ϑὶ ΠΏΔΙΘΓ πιθὰ ; 5ϑὰ, 

δὶ νυ}1 6556 "υοθδία, νυ]ιιηϊδίαη) ᾿ιιΓὶ5 πηοὶ (οἶδ. Νὰπιὶ 

4υἱ (2115 65ί, οἱ ἔγαδιογ, οἱ ΒΟΓΌΓ, δἷἱ ΠΏ 16 δϑί. Ῥαρ, 

αυδηίαπι ΠΟμΟτὶβ8 ' ρᾶρα!, Πιϑι8 65ὶ νἱγίυβ᾽ δὶ ιδη - 

ἵππῷ οὐἸπιθη 56 διἰδυμίσηι ογί αι Τ αιοὶ λυ} 668 6 8- 

ἰΔπΊ ἀϊχογυπὶ 8201 3π| {Π|4πΔ Ὑἱγαίηοπι,, δ᾽ βαυ6 υ16- 

ΓΙΙΠΊ, οἱ ορίδγιη! [4|65 6556 ΠΊΓΓ65., σἴογάηια Δ }}}-- 

οαΓα ! Θιὰ ἀγο ργο] θεῖ 2 Εδοδ [αἰδπὶ νἱᾶπὶ πο} 5 

ΦΡΟΓΊΙ, οἱ ᾿ἰΙσαὶ ποη πλυ ]] ογὶ 5 πιοίο, 564 οἰἶδη νἱνὶ8 

ἴῃ [4}} ἸΙοσατὶ ογάϊπηα ; ἱπ)0 οἱ ἐπ ἰοπφο πια]οῦὶ. [« διΐμ 

ἴυψα πιδρὶβ Πηϑίγοηι ἰμεϊ!, (υδι ραγίης. Πᾶη406 9ἱ 

υοδίιπὶ 6ϑι {ΠΠπ|ἃ, πη} 10 π|8}}}8 οἱ νογί5. ἰνος, πἰροία 

ΟΡΙΔθΙ 05. Νὰ ἰσὶ (Ρ 501 0πὶ ἀοοί ἀργΓος, βοὰ οἱ νἵδιν, 

αππὶ 6 δὰ ταπὶ ἀδϑ ἀδγαΐδηιν ἰυςὶ!. ο ρο 556 6} ΠΉΔΡΠΟ 

διυάΐο. Πθς οὔζο οὐηὶ αἰχίδβοὶ οχὶ νι ἄς ἀυπιο. Υἱ(!- 

δι1π᾿ ΄ιιοπηοαο 6ἱ ἱπεέγορανῃ, εἰ [οἷ ἰἸὰ αιοιΐ ἀυ516- 

γαθλπηὶ ̓  Ουοά ο(ἶαπι ἰπ πιρι}15 Γοοἰϊ (Φοαπ. 3. ὅ, 4}. 

Νδιὴ οἱ "Π| ς ἱπαγαρανὶ ᾿μ οπηραϑίνο μοϊειίοῃν, π6 710 

ἰληιθῃ ροϑίιλίυηι ΠΟΘ ; (υπὴ υἱ ᾿μν θΟ 0. }}}8ιἰ πιὸ- 

ἀοτγοίωγ, (πὶ Ὁ] δυ)πὶ ΘΡρᾺ ᾿παῖγθηὶ θοπανο οί 
ΟΧ] θα γοῖ. δ. οἱ ᾿ιος Ιοοο ᾿πδ}}}5 σ᾽ οὐῖτθ πλοῦ θη 5:- 

πανὶ, οἱ ἀοἐτπν πηαῖγὶ ΠΟΠΟΓΟΙΝ ργαλδ1}}, ᾿ἰσοῖ 1112 

Ἰμορρογίηπα ροίογοι. ( ὕαρ. ΧΠΠ} 1. 1. {Π|ο αἷΦ. αἷῖ, 
ὑχϊοης Ζ68ι8 6 ἀοπιο, δοιίοϑαί δροῖιι8 ἤιαγδ. ΝΆΉΙ 5ὶ νης, 

Ἰηαο, νἱάογα οἱ δυάδίγα, νηὶ ΟΧΘ0Ὸ υἱ ἀΐκδογδην, Ου}8 

ΘΝ Ἶ ἢ} βδίδσυδ πλιὰ (Δοΐοθαὶ, Γυγϑυθ ὁχ ἀφοίγι δ ̓ ΓΟ- 

ἀοδι., ΕΊ φοάοῃς 56611}5 ΠΊΏΓΟ, (ΘΥΓΘΙ]Ὸ5 [Ν0:1}}}}68 ᾿ 508» 



10] 

λδιΡ. βοά! τ ΓῸ 8608 ΠΔΓῸ, ΠῚ 5[Π|6 σ4ι|5.}, Αἰδηο 
πος ἰρϑιπ δι ἱη δ λπ8. ροϑυΐϊι ονδηρο δια. ἴἰ οπῚπὶ 

οϑιομογαῖ, 56 ἀοσιγαῖα νος {Π|ϑί γι ΘΟ ΘΙ ΌσαΓΟ, 56 

᾿Ἰιὺς 51ἃ ροβηΐ, αὐ ποι ἴθ πὶ ἃ ἀθγδὸ ἰΠ 6 οἴ, 564 

ΘΠ ΠῸΒ δἰ 586 σοηνοῦβο8. 9. ΕἸ σονιστοσαίς δπί, ἰηηυ}}, 

«(ἱ δῶν [ἀὐϑθ αἱ; ἐἰα τι τ πατισμίαμι ἀδοοπα 9:8 

οι ογοῖ; δἰ οημῖς (γα ἵν {ον 8ιαθαί. 1] ΝΘΓῸ ΒΘ 6118, 

θῸΓ μΑνΔθ 0145 Ἰοχυίίγ. ὃ. τ Ιοηππ|8 651 οἷς, ἸΏΨ0}, 

“Πα ἴῃ μαγαὺο! δ. ΑἸ΄αὶ ἢν πιο 6 ποι 1ἃ [6011, πο ητι6 

ῬΘΓ [οἱ ρΡΑΓΆΒΟΪ]Δ5. 86 πη 6 πὶ σοῃίοχυϊ : τὑὐς ἀὐτῖα 

δοίυιη δγαμπί, οἱ ρους γυαὶθ; ᾿ς νοῦ οἱ δῦ]: οἱ 

ῬΙναγίβϑαὶ, Τὰ τοῦ πλ}} τηἰπιδάνογία αιδπὶ ργηδιη 

ροιαῖ ραγΆ 0] πὶ, οἱ οι ο0 1115 ΜΔΕ]} 8115 ΡῸΡ ΟΥ- 

ἀϊιοιη ροηλι. Ουδι Ἔγροὸ ρυἰπηαηὶ ἀἰεἰῖϊ ὃ Θυλιη πᾶ - 

χίπια ρυηληὶ ἀΐσογα ορον 6 θαι, παρ δι ογοιη τοὶ: 

ὦκι Αἰἰοπιἰογαπ). Νο ἢ συΐὰ αἰ σηδίϊοα μι Δ ΌΓι15 

ογαΐ, Δ ἀΠΟΓΙΠῚ Δ} 1Π}}}}} ὈΓΪΠΟ ΡῸΓ ῬΆΓΔ πὶ ἐχεὶς 

(Δι. [460 Δ]16Γ ἀνδησο! ἰϑῖα δἷιϊ, δὶς ᾿μογύραθβα 1105. 

΄υοὰ ποη ἰμ αἰ]! ραγοηὶ : Ονονιοάο ποπ ποϑίϊ8 ματαθο- 
ἰαηι ( Ματο. ἃ. 15 }} Νὲο ἰ460 501ππ} ἢ“ ρα γα 015 10- 

ηυΐίυν, 564. υἱ π|8}01 6. Οἵ} ΟἹ ]851 ἡ γθα [Δοογοῖ, οἱ 

πιδα!5. πιοπηογία πη ΡΓΪΠΟΓΟΙ, ΓΟΒΉ 06 51}}}} ἀδροσίυτη μ0- 

ῃόγοι. 5:16 δι ργορίνοια (Δολτηῖ, 

ὅ. (Πιγὶ δία φιιομιοῦο ὁαϊ!.---- Οὐ 65. οὐ 50 μά. 3}}012 3 

Γορο οχὶ φιὶ δομιΐναὶ δοηιίνανθ. ὑπ 6 Θχε 40} α 116 
ῬΓΆΔ5018 65ῖ, 4} οπλι π Ρ οἱ 3 ψυοιηοά40 οχὶ! 3 Νόη 

Ιοςο, 5064. Ππαυλυ 6ἱ ἀἰβραηδαιοηα αἰτῶ ΠΟϑιγΓ ΠΌΡΩΝ, 

δγορίοΡ πο ἷ5. (οῖυ5 01} δι]! ηὶ ΟΑΓΙ5. Οεΐὰ -6πἢη 

"05 ἱπσγοαὶ ποτ: ροϊαΓΆΠΊ05., φιυοκὶ ραςσοδί, ΠΟϑΊΓΆ Π0- 

υυ]ῖ5 Δἀ στη ἰγουἀογαιί, ἰρθ6 δὰ ποὸ5 ριον. Εἰ 

ΟΠ" ΟσΥ 5518 οδὲ ̓  ] ρογάογοῖ (ΘΓΓΔΙ 5Ρ1}}}5 μ᾽ ΠΔΠ 

δἰ μυθονάος. ργίου]ια ἢ Νοηφυσχγιδπι; 564 λα 6νοο- 

Ἰονίαι σὐγαπδ! Πη6΄ [ΟΓΓΔΠΙ, Οἱ Δι} 56 η} 4 Π {11} ρί6- 

(15 ΒΡ θπ6 πηι. 566) αυίρρα Ἰ᾿ΐο εἐἰσοιεηδην αἸΟ}} : 

Γνατ γ6ΓῸ, πο τ} δῆ μα 5; 56} Π4101 6η], δοΐρδαμ. 

(υϊά ἰφίιων ἢι ἀς 6 86 πη) 7 Τγοθ ρϑγοιμηῖὶ ὈΔΓί65, 

8 δαύναίυγ. 4. Εἰ πῆι δομϊπαγοῖ, αἰἰα, ἰπηλῖι, εθεὶ-- 

(ογὸ δϑειιδ υἱαιπ, οἱ υδμογιηί υοἱ ογο8 οἰ, οἱ σοπιξαέ «- 

γμη σα. Νροηϊ ἀἰχὶ!, 56 100 596, 8561 σου {556 δ θη. 

ὅ. βθιιασάαπι ϑέγῸ δι! 06} μείγοδα, πρὶ ποι ἢαὐοϑαμί ἰοΥ̓αηι 
πιμ!ἀηὶ; δἰ σον 10 ΦΤΟΥ͂ δμη!, φιεῖα ποῖ μαϑόθαμί αἱ - 

“Πα δῖη ἰογγ. θ. δοίο αμίθοι ΟΥἱΟ ἐὐδιμαὐφνιι, οἱ φιῖα 

πο μαϑόϑαηι! τα εοιπ, αὐιόγμμ!. Ἵ “Οπμαά αἰομι σ6- 

εἰἰογλ ἱμ!Ὑ δρίπαᾷ; Οἱ ΟΥ̓ΟΌΘΓΜΗΙ δρίπα, οἱ δι {Πυσαῦυο- 

γμηΐ εα. 8. θιασὐαηι ὑϑγῸ ἴπ ἰουγαπι ϑοπαμι; εἰ ἀαθαπί 

[γμοιηι, αἰ σρη! ὁδί ιιαι, αἰμι4 δοταρσοείπιμηι, αἰϊμά 

(γἱσοδὶ μι. 9. (Οἱ παϑοῖ αν θα αἰ ομ αὶ, απάϊα!. Ουλτιλ 

ΡῚΓ5 ΒΕΓΝΆΪΑ 661; ΠΟ]ῸῸ {Π4 ἀμ ΠΙὸγ, ϑθεὶ οἰϊαην ᾿ς 
1) ΘΉ1}}}} ἀἸΒΟΓΙΘ θ51. {Π|5 δι σι σδι, 55. Δ {1} ΟΠῚ- 

εἶθιι5 Ιοαι!. δ᾽ ει επΐμι ἰ5 41} δο ηαἱ π0}}) ἀἸ5ι δ. 

ΔΓΜ, 56(1 5] οἰ 6. οἱ ἰ ἀἰΒου Δ 86 Π)}Π8 

{01 : δἷς οὐ Π6 θὰ ἀνθ, ποθὴ ρΔυρο οι ἀϊδιη- 

Εὐΐπι, θη δα μθιίθ, ἤοη ἰδ ρ᾽ στο). ΠΟ ΒΡ Ή ΟΝ, 

"θη δἰυἀϊοπιπι, ΒοΝ διγοιαυμ, 0. αἰ 1}, 561 01}- 

μ}} 118. ἸΟσυθθϑιι,, 41: 50 Θγδηΐ ἱπηρ]θ8., οὐἰδηιϑὶ 

[τπγὰ γα βοίγοι αἴ ΑἸ σΘΓα μοϑϑοῖ : (εὐ τὉ Ορογ 

[{ἀεογδ. εἰ ποη [εοὶ ([4αἱ. δ. 4) Ὁ ἘΠ᾿ ργομίνοιαι φυΐάσηι 

ἀδ γορε!ο0 4ιυϑὶ ἀῤ νίοϑ Ἰοσπαι ον - Ῥδα δαΐμ [α- 

εἴα 66( αἰίεοιο (1 4.) ἱπηυῖι: οἱ, Ἐΐπ σηι (ὁ “σι ο 

᾿ . 
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ταν δι ( Ῥεαὶ. 19. 9): 16 νὰγοὸ αιιδϑὶ ἀα βθηγῖινδ. 

θυ͵ὰ δυΐδηι βἰ συ ποδὶ ἢ ΡῬγοπιμίδι ἤμης ἴοΓα Οὐοαΐδε - 

ι12π|, 6ι (ΟῚ ΠΠγϑη, οἱ οἱ [γτσίτ ἢ ἀδιγᾶπ). Οἴπι δι:- 

16} 24}]5 : Καὶ φιιὶ δομιῖπαί δοπιλιαγο, ΠΟΠ ἰἰ δι ᾿16 - 

ΓΩΓῚ ρυ65. Θρ6 δπι (0 561 ἀργοῦ τὰ αἰΐϑτη 

Τοῖη, ΝῸ] ᾧὧσἱὐ πον] 05 δι ]σοῖ, νοὶ τι πα ]15 μ]ληι5. τὸ - 

δ6οοῖΐ, νοὶ υἱ δρίηῦ5 στο αὶ, νοὶ δἰ αι} δἰ] ὸ 

οἴΠοείαι : 'ρ56 γϑγὸ διὶ βδι ἰδ ἀ)Πὶ ΘΓ 5515 Οδί. 

ΔΟηΙΘΝ ΡΟΥΪ ποδίγα, ποὴ δοη! ἐμ αλ5 σμΐμα. Οιαγο ΟΠ τ- 

δίιι5 αἰἰοφονῖὶοθ πιαίο αἱ δροδι 5 απΐ μας (δι φηανογῖ!. --τ- 

τὐάσμηδιη, 4ια}50., (οί ο5ῖ, αὐ μι χίηνα ρᾶγϑ ϑοιμεῖ- 

ἶ5. μοιίγοι ἢ ΝΟ ΟΣ βοι 86 ἰ( Οὔ ἢν οδὲς κοι οχ 

ἴ6ΓΓᾺ δοπ]6η οχοϊμίσηία - (1 οδ΄, οχ δῃΐνα πο αὐυΐίοι- 

(6. Εἰ φυὰ ἀς ολιιδα "01 (Το, ἐνου 165. Π1ὰ ΘΟΙΉΪ Δ 5115» 
σα ἶ556., ΘΔ4016 ΡογΟ 1588 : 14 αἰ νας, οἱ οὰ βαῖο- 

(8556; 4114 πιὸ. }]65, σάφια μγοῦ ἀϊ550 Νοῖν νὰ φὸς 

νοἰοι Θῃ.105 ᾿πϑοοίασὶ, 6 ἴῃ ἀἰοβρογαιτομθηιν οομ οἷαί, 

80} ΠΠ 00] ἀγρυσπάυπι διιἀϊ ογὰπὶ σοηφαϊθιε)α: γε παι}. 
ΝΟΙ) Δυ 6 Π| 50 Πη61) 0 η1 ΠΟ. μάσδυῃι 651, 56] οιῖδηι 

βάβοιῶ. Νδ οἱ {ΠΠ4 ἰπ0{}}Π|ὰ πη] τ} Π{. σης. ρόγγο 
Ραγωθοίδηι ἀἰχὶῖ, αἱ ἀϊβεῖρυ]ο5 Ἔχθγοογοὶ ἀοοθγοίψης, 

ι1 5. ᾿πίογ 605 41} β6ηοη γοοϊμαγοηΐ, ρίυΓα5 οβϑδοηξς 

41} Πυἀ ρογάογθηί, πὰ δηΐπηο ουποίάσΓρι!, Νά οἱ 

διυιηΐηο ἰὰ δοοίαϊ! ; οἱ αἱ μ᾽λπ6 πονογαῖ, "αὸ 6550 

[υττὰ, ΘΠ πᾶγ ἠο ἀοδι 1. Εἰ φῦ ἀδ οὐππι, ἴμ- 
4165, ἦν Θρί ἢ. 56 ΠῚ ΪΠΉΓΘ,, ΒΌΡΓΩ ροίτγαιη, ἴῃ νὶα ἢ [ἢ 

δ πη} 0.5, οἱ ἣν ἰαγγα, π}}} ἃ οεβοί γι ]ο : ἴῃ δηΐηγα- 

θυ5 δυίοπι εἰ ἰη ἀοοἰγίηα,, ἰ« δυμπομόγο Ἰλα δηά τι. 

ἈργίοΟ]Δ δηΐηὶ ᾿πΓ6 σα μαγοίαγ δὶ ἰὰ (σθγοῖ : πο ροὸ- 
(εδἱ Θη]πῈ ρδίγα [6γὶ ἰογγα, ΠΟ Υἱᾶ Π0} 6856 νἱα, 

Ποημ ροοϑυμῖ ϑρίπ ΠΘῊ 6556 5μ᾽ηα : [5 γι ηδί εις 

δυΐίδη ΠΟΗ δἷ6 : ροϊαοὶ 6} }Π}) ρα ῖγὰ Δ Δ1ἱ ἴῃ ἴοι. 1. πὴ 

(ΟΓΓΔΠΊ, νἱΔ4}6 ΠΟΙ υἱ1γὰ ΘΟ] ατγὶ 40 οὐ θι}5 ρτα"- 

(ΘΓΘι ἢ ἰἶνι15, 6656 486 Ρἰπσυΐδ 336 Γ ; βρίητι6 ροβϑι 

οΥΟἾ δὶ, [14 υἱ δοηλη ἰἰ5 Προ γαῖα [γυο! σοι. Νίκι δι 

ἰ« ροδ86ι ἢογὶ, "0ι}) δϑιπίβαδϑαὶ 1116. Ὁ το 5ἱ [νι ς ἢὺ- 
ἰχιῖο 'π οπμθιι5 [Δο Δ Ἰ0Ω 5[}, [ἃ 01} 6χ δοιηὲπδῃ! 

ργονοηΐ!,, δορὰ ὃχ ᾿ἰ8 4} πηυϊαγὶ ποϊθόγοη!. Νάπὶ Π|ὰ 
αὐυϊάθηι η15 ἰμδίι5 οΥϑηὶ οἴΐροϊα : δ' νϑγοὸ |Π} (δ δὲ- 
ἙΘρογαμ! 0 60 ρμγοάϊάσγυμ!,, δὰ σὰ] ρα 16 6δὶ φυὶ 
(Δι ὑοη συ! δίουν δχ  ἶε!. Τὰ νόγο ἢπμ 4 μὲ 
“Ῥογρδηάρ, ποῃ αὐ) 6556 ρογηϊεοὶ ν᾽διη, 5ϑα ἀΐνογεας 

6556 4 [}54116 41} 41}}5 «5515. ΑΔ] ππιπηι6. νἷπ δἰπιὶ- 
[05 δ}, "1 [ΓΟ 568, ΒΟΒΙ 5 δἱ πο ἰσοηίος; 4}}} μα- 

{γ8η} ΤΟΙ Γὁἢϊ68, ἱμΠ ΓΙ ΟΓ65 διιη!. 21. ᾿μοά ἵμ ρμειγα 
δο αἰ μν δ. ει, ἸΏ 411, τ [εν ἡ μηι φιῖ πογδιωμ ἀμάϊ!, 

εἰ δίαι πὶ οι σαμάϊο ἀοεῖρὶϊ; 21. 564 ποπ παϑεὶ ταάϊεθιι 
ἐν δεῖμδ0, εἰ αὐ (θη ρει5 ἰαγνίμὴ σοπδἰξιϊς : δορά αὐἀυδηλδηις 
ῬΓΟΡΙΟΥ νέτϑμηι σαἰαηιίίαιε, υεἱ μετεοφωμμίίονο, «αἰΐπι ο[- 
[ἐμἀϊι.19. πηι υϑγὸ φιιὶς αμάΐ υόγϑαηι υοτὶ ταις ". οἱ τυα 

ἐπιο  ἰσὶ!,, υϑηΐ πα! σηῖιδ, οἱ ταρὶϊ ἰᾳ πιιοα δυνιλιαί μι: 

ἐταί ἵν ΠΟΥ ὁ ἱρδῖτι5. 1106 ὁδὶ δρηιθπ πισία τἴαλ ἡπείμοι. 

Νοι! δι δίυοι! αἰηηα] δ, πο νοχμία, νοὶ μιοϊο- 
δίίλην ἰηίο 6, ἀθοιγηλπ) οχϑίσογὶ, οἱ ᾿ηϑίλη!δ ἰ6ιι- 

(ἰοηα ἰἀΐρϑυιη ἤοτγὶ : 4 νΟΓῸ Βρί 5 δἰ] 6 5. δαμῖ, 

}}}}}05. 1}}5 δι νη 8 ἀἰχηὶ. 

ἃ. Νὲ ἰῴταγ οογαμ 4  ἀρίδην μϑι!]ΔιηΓ, ἰ5ς ϑϑηΐην 

1.ΑἸΠἰ, ῬοΓθι,. γορηὶ. 
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θάλασσαν οὐχ ἁπλῶς ̓  καὶ τοῦτο αὐτὸ τέθειχεν αἰἶνιτ- 
τόμενος ὁ εὐαγγελιστής. "ἵνα γὰρ "' δείξη, ὅτι βουλό- 
μενος μετὰ ἀχριδείας συγχροτῆσαι τὸ θέατρον, τοῦτο 
πεποίηχε, καὶ ὥστε μηδένα ἀφεῖναι χατὰ νώτου, ἀλλὰ 
πάντας ἀντιπροσώπους ἔχειν, Καὶ συγήχθησαν, φησὶ, 

πρὸς αὑτὸν ὄχιῖοι πο.1.λοὶ, ὥστε αὑτὸν εἰς τὸ πλοῖον 
ἐμδάντα καθῆσθαι" καὶ πᾶς ὁ ὄχιϊος ἐπὶ τὸν αἱἰγια- 

ιλὸν εἱστήκει. Καθίσας δὲ ἐχεῖ, διὰ παραθολῶν φθέγ- 
γεται. Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς, φησὶ, πο.λ1ὰ ἐν παρα- 
δο.ιαῖς. Ἰαίτοιγε ἐπὶ τοῦ ὄρους οὐχ οὕτως ἐποίησεν, 
οὐδὲ διὰ παραδολῶν τοσούτων τὸν λόγον ὕφηνεν " τότε 
γὰρ ὄχλοι μόνον ἧσαν χαὶ δῆμος ἄπλαστος ’ ἐνταῦθα δὲ 
χαὶ γραμματεῖς χαὶ Φαρισαῖοι. Σὺ δέ μοι σχόπει ποίαν 
προτέραν λέγει παραθολὴν, χαὶ πῶς. κατὰ ἀχολουθίαν 
αὑτὰς τίθησιν ὁ Ματθαῖος. Ποίαν οὖν πρώτην λέγει ; 
Ἣν μάλιστα πρώτην ἐχρῆν εἰπεῖν, τὴν ποιοῦσαν τὸν 
ἀχροατὴν προσεχτιχώτερον. ᾿Επειδὴ γὰρ αἰνιγματωδῶς 
ἔμελλε διαλέγεσθαι, διανίστησι τὴν διάνοιαν τῶν ἀχουόν- 
πων πρῶτον διὰ τῆς παραδολῆῇς. Διὰ τοῦτο χαὶ ἕτερος 
εὐαγγελιστὴς φησιν, ὅτι ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ὅτι οὐ 

νοοῦσι, λέγων: Πῶς οὐκ ἔγνωτε τὴν παραδο.1ήν; Οὐ διὰ 

τοῦτο δὲ μόνον ἐν παραδολαῖς φθέγγεται, ἀλλ᾽ ἵνα χαὶ 
ἐμφαντιχώτερον τὸν λόγον ποιήσῃ, χαὶ πλείονα τὴν 
μνήμην ἐνθῇ, χαὶ ὑπ᾽ ὄψιν ἀγάγῃ τὰ πράγματα. Οὕτω 
χαὶ οἱ προφῆται ποιοῦσι. 

γ΄. Τίς οὖν ἐστιν ἡ παραθολή ; ἸΙδοὺ ἐξηθεν ὁ σπεί- 
ρων τοῦ σπείρειν, φησί, Πόθεν ἐξῆλθεν ὁ πανταχοῦ 

παρὼν, ὁ πάντα "" πληρῶν ; ἣ πῶς ἐξῆλθεν ; Οὐ τόπῳ, 
ἀλλὰ σχέσει χαὶ οἰχονομίᾳ τῇ πρὸς ἡμᾶς, ἐγγύτερος 
ἡμῖν γενόμενος διὰ τῆς χατὰ σάρχα "" περιδολῃς. Ἐπειδὴ 
γὰρ ἡμεῖς εἰσελθεῖν οὐχ ἐδυνάμεθα, τῶν ἁμαρτημάτων 
διατειχιζόντων ἡμῖν τὴν εἴσοδον, αὐτὸς ἐξέρχεται πρὸς 
ἡμᾶς. Καὶ τί ἐξῆλθεν ; ἀπολέσαι τὴν γὴν ἀχανθῶν γέ- 
μουσαν; τιμωρήσασθαι τοὺς γεωρνούς ; Οὐδαμῶς: ἀλλὰ 
Ἱεωργῆσαι χαὶ ἐπιμελήσασθαι, χαὶ σπεῖρα! τῆς εὖτε- 
θείας τὸν λόγον. Σπόρον γὰρ ἐνταῦθα τὴν διδατχαλίαν 
φησίν" ἄρουραν δὲ, τῶν ἀνθρώπων τὰς ψυχάς " σπορέα 
ὃς, ἑαυτόν. Τί τοίνυν γίνεται ἀπὸ τοῦ σπέρματος τού- 
του; Τοία ἀπόλλυται μέρη, χαὶ σώζεται τὸ ἕν. Καὶ ἐν 
τῷ σπείρειν αὐτὸν, ἃ μὲν ἔπεσε, φησὶ, παρὰ τὴν 
ὁδὸν, καὶ ἦ.1θε τὰ πετειγὰ, καὶ κατέφαγεν αὑτά. Οὐχ 

εἶπεν, ὅτι αὐτὸς ἔῤῥιψεν, ἀλλὰ ὅτε ἔπεσεν. Ἅ δὲ ἐπὶ 
τὴν πέτραν 3", ὅπου οὐκ εἶχε ΥΥΡ πολλήν" καὶ 
εὐθέως ἐξαγέτειιε, διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς" 
ἡ ἰίου δὲ ἀνατείλαντος, ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ 

ἔχειν ῥίζαν, ἐξηράνθη. Ἃ δὲ ἐπὶ τὰς ἀκάνθας " καὶ 
ἀνέδησαν αἱ ἄχαγθαι, καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά. Ἃ δὲ 
ἐπὶ τὴν γὴν τὴν καλήν" καὶ ἐδίδου καρπὸν, ὃ μὲν 
ἑχατὸν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ᾧ δὲ τριάχογτα. Ὁ ἔχων 
ὦτα ἀκούειν, ἀχουξζω. Τέταρτον μέρος ἐσώθη " χαὶ 
οὐδὲ τοῦτο ἐξίσης, ἀλλὰ χαὶ ἐνταῦθα πολλὴ ἡ διαφορά. 
Ταῦτα δὲ ἔλεγε, δηλῶν ὅτι μετὰ ἀφθονίας ἅπατι διελέ- 

γετο. Καθάπερ γὰρ ὁ σπείρων οὐ διαιρεῖ τὴν ὑποχει- 
μένην ἄρουραν [111],ἀλλ᾽ ἁπλῶς καὶ ἀδιαχρίτως βάλλει 
τὰ σπέρματα" οὕτω χαὶ αὑτὸς οὐ πλούσιον, οὐ πένητα 
διαιρεῖ, οὐ σοφὸν, οὐχ ἄσοφον, οὐ ῥάθυμον, οὐ σπουδαῖον, 

οὐκ ἀνδρεῖον, οὐ δειλὸν, ἀλλὰ πᾶσι διελέγετο, τὰ παρ᾽ 
ἑαυτοῦ πληρῶν, χαίτοι προειδὼς τὰ ἐσόμενα " ἵνα ἐξῇ 
αὑτῷ λέγειν" Τί με ἔδει ποιῆσαι, καὶ οὐκ ἐποίησα; 

9! γάρ οπι. Ἐ΄. 
Εἰὰ. »» 0} τὴν ποῦ Ὁ. Ε. Υἱά. αἰ(ἰποί. 
πάντα προει 
Μοηιοῖ, στ! ἰἀπι6η υἰτἰοϑιιπὶ ἐγχαλεῖτο νοιϊμε!. ἐνεχαλεῖτο (6 8110 ἀθ1}1, πὶ Βοη, 2 αῦι οι ταν, 

" τὰ πάντα Ερ. 55 Υ) 20 χατὰ τὴν σάρχα. Ατ(ουΐυ οπι. Ε΄. Ερ. οἱ ργ. Α. 
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Καὶ οἱ μὲν προφῆται ὡς περὶ ἀμπέλου διαλέγονται τοῦ "δ 
δήμου" ᾿Αμπειὼν γὰρ ἐγενήθη, φησὶ, τῷ ἠγαπημένῳ" 
χαὶ, Αμπεῖον ἐξ Αἰγύπτου μετῆρεν᾽ αὐτὸς δὲ ὡς 
περὶ σπόρου. Τί δήποτε δηλῶν ; Ὅτι ταχεῖα ἔστα! νῦν 
ἡ ὑπαχοὴ, χαὶ εὐχολωτέρα, χαὶ εὐθέως τὸν χαρπὸν 
δώσει. Ὅταν δὲ ἀχούσῃς. ὅτι Ἐξηιῖθεν ὁ σπείρων τοῦ 

σπεῖραι, μὴ ταυτολογίαν εἶναι νόμιζε. Ἐξέῤχεται γὰρ 
ὁ σπείρων πολλάχις χαὶ ἐφ᾽ ἕτερον πρᾶγμα, ἣ ὧττε 
νεῶσαι, ἣ ὥστε τὰς πονηρὰς ἐχτεμεῖν βοτάνας, ἣ ὥστε 
ἀχάνθας ἀνασπάσαι, ἣ ἄλλο τι ἐπιμελήσασθαι τοιοῦτον " 
αὐτὸς δὲ ἐπὶ τὸ σπεῖραι ἐξῆλθε. 

Πόθεν οὖν, εἰπέ μοι, τὸ πλέον ἀπώλετο τοῦ σπόρου: 
Οὐ παρὰ τὸν σπείραντα, ἀλλὰ παρὰ τὴν ὑποδεχοιλένην 
γῆν" τουτέστι, παρὰ τὴν μὴ ἀχούσασαν ψυχήν. Καὶ τί- 
νος ἕνεχεν οὐ λέγε:, ὅτι τὰ μὲν ἐδέξαντο οἱ ῥάθυμοι, χαὶ 
ἀπώλεσαν" τὰ δὲ οἱ πλούσιοι, χαὶ ἀπέπνιξαν τὰ δὲ οἱ 
χαῦνοι, χαὶ προὔδωχαν ; Οὐ βούλεται αὐτῶν σφόδρα 
χαθιχέσθαι, ὥστε μὴ εἰς ἀπόγνωσιν ἐμδαλεῖν, ἀλλὰ 
χαταλιμπάνει τῷ συνειδότι τῶν ἀχουόντων τὸν ἔλεγχον. 
δὺχ ὁ σπόρος δὲ τοῦτο ἔπαθε μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἡ σαγήνη. 
Πολλὰ γὰρ καὶ ἐχείνη ἤνεγκλεν ἄχρηστα. Ταύτην δὲ λέγει 
τὴν παραθολὴν, τοὺς μαθητὰς ἀλείφων, χαὶ παιδεύων, 
χἂν πλείους τῶν δεχομένων τὸν λόγον ὦσιν οἱ ἀπολλύ- 
μενοι, μὴ καταπίπτειν. Καὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ Δεσπότου τοῦτο 
γέγονε" χαὶ ὁ πάντως 35 προειδὼς, ὅτι ταῦτα ἔσται, 
οὐχ ἀπέστη τοῦ «σπείρειν. Καὶ πῶς ἂν ἔχοι λόγον, φησὶν, 
ἐπὶ τὰς ἀχάνθας σπείρειν, ἐπὶ τὴν πέτραν, ἐπὶ τῇ» 
ὁδόν ; Ἑπὶ μὲν τῶν σπερμάτων καὶ τῆς γῆς, οὐχ ἂν ἔγο; 
λόγον" ἐπὶ δὲ τῶν ψυχῶν χαὶ τῶν διδαγμάτων, χαὶ πο. 
λὺν ἔχει τοῦτο τὸν ἔπαινον. Ὁ μὲν γὰρ γεωργὸς εἰχό- 
τως ἂν ἐγχαλοῖτο "7 τοῦτο ποιῶν" οὐ γὰρ ἕνι τὴν πέτρον" 
γενέσθαι γῆν, οὐδὲ τὴν ὁδὸν μὴ εἶναι ὁδὸν, οὐδὲ τὰς 
ἀκάνθας μὴ εἷἶνα: ἀκάνθας" ἐπὶ δὲ τῶν λογιχῶν οὐχ οὕτω. 
Δυνατὸν γὰρ τὴν πέτραν μεταθδληθῆναι, χαὶ γενέσ"σ!’ 
γῆν λιπαράν" χαὶ τὴν ὁδὸν μηχέτι χαταπατεῖσθαι, μτδ: 
προχεῖπσθαι τοῖς παριοῦσιν ἅπασιν, ἀλλ᾽ εἶναι ἄρουρα" 
πίονα" καὶ τὰς ἀχάνθας ἀφανισθῆναι, χαὶ πολλῆς ἀπο- 
λαύειν ἀδείας τὰ σπέρματα. Εἰ γὰρ μὴ ἐξῆν, οὐχ ἂν 
ἔσπειρεν οὗτος. Εἰ δὲ μὴ ἐγένετο ἐπὶ πάντων ἡ μετα- 
δολὴ, οὐ παρὰ τὸν σπείραντα, ἀλλὰ παρὰ τοὺς μὴ βου- 
λομένους μεταδληθῆναι. Αὐτὸς μὲν γὰρ τὸ αὐτοῦ πεποίν- 
χεν" εἰ δὲ ἐχεῖνο! τὰ παρ᾽ αὑτοῦ προὔδωχαν, ἀνεύθυνος 
αὐτὸς ὁ τοσαύτην φιλανθρωπίαν ἐπιδειξάμενος. Σὺ δέ μο! 
ἔχεῖνο σχόπει, ὅτι οὐ μία τῆς ἀπωλείας ἡ ὁδὸς, ἀλλὰ 
διάφοροι καὶ ἀλλήλων διεστηχυῖαι.Οἱ μὲν γὰρ τῇ ὁδῷ ἐοιχό- 
τες [472] εἰσὶν, οἱ βάναυσοι χαὶ ῥάθυμοι χαὶ ὀλίγωροι" 
οἱ δὲ ἐν τῇ πέτρᾳ, οἱ ἀσθενέστεροι μόνον. Ὁ γὰρ ἐπὶ 
τὰ πετρώδη σπαρεὶς, φησὶν, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν .16γ0}" 
ἀχούων, καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς ωμδάγνων αὐτί" 
οὐχ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστι" 
γενομένης δὲ θλίψεως ἣ διωγμοῦ διὰ τὸν «1070», 
εὐθέως ἐσκαγδα.λίσθη"". Παντὸς, φησὶν, ἀκούοντος 
τὸν λόγον τῆς ἀληθείας "", καὶ μὴ συνιέγντος, ἔρχε- 
ται ὁ Πογηρὸς, καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐκ τῆς 
καρδίας αὐτοῦ". Οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπιι- 
{εἰς. Οὐχ ἔστι δὲ ἴσον, μηδενὸς ἐπηρεάζοντος, μτδς 
ἀναμοχλεύοντος, τὴν διδασχαλίαν μαρανθῆναι, χαὶ πε’- 
ρασμῶν ἐπιχειμένων. Οἱ δὲ ταῖς ἀχάνθαις προσεοιχότες͵ 
πολλῷ τούτων ἀσυγγνωστότεροι. 

δ΄, “ν᾽ οὖν μὴ τι τούτων πάθωμεν, ἐπιχαλύψωμεν τῇ 
προθυμίᾳ τὰ λεγόμενα, χαὶ τῇ διηνεχεῖ μνήμῃ. Εἰ γὰρ 

" ἐπὶ τὰ πετρώδ 
"6 πάντων ΠΟΥΓ. Α. « ΑἸΐιι5 ὁ πάντα προειδώς. »οπιο[. Ἰλοοιϊι5 Ε΄. ὁ ὡς, εἰδώς. Ραυ]ο 416 Καὶ γὰρ χαὶ ἐπέ Εαἀ. 57 ἐγχαλοῖτο] δὶς ΟΠ 5. πιεὶ, εἰ « 4] ἀπ » ἁριά 
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γαὶ ἁρπάζει ὁ διάδολος. ἀλλ᾽ ἡμεῖς κύριοι τοῦ μὴ ἁρπα- 
γῆναι" εἰ χαὶ ξηραίνεται τὰ σπέρματα, οὐ παρὰ τὸν 
χχύσωνα τοῦτο γίνεται (οὐ γὰρ εἴπεν, ὅτι διὰ τὸν 
χαύσωνα ἐξηράνθη. ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν )" εἰ 
χαὶ ἀποπνίγεται τὰ λεγόμενα, οὐ παρὰ τὰς ἀχάνθας, 
ἀλλὰ παρὰ τοὺς συγχωροῦντας " ἀναδῆναι ταύτας. 
[Ἔνεστι γὰρ, ἐὰν θέλῃς, χωλῦσαι τὴν πονηρὰν ταύτην 
βλάστην, χαὶ τῷ πλούτῳ εἰς δέον χρήσασθαι. Διὰ τοῦτο 
οὐκ εἴπεν, Ὁ αἰὼν, ἀλλ᾽, Ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος" οὐδὲ, 
Ὁ πλοῦτος, ἀλλ᾽, Ἢ ἀπάτη τοῦ πιλιούτου. Μὴ τοίνυν 

τὰ πράγματα αἰτιώμεθα, ἀλλὰ τὴν γνώμην τὴν διεφθαρ- 
μόνην. Ἔστι γὰρ χαὶ πλουτεῖν, χαὶ μὴ ἀπατᾶσθαι" χαὶ 
ἐν τῷ αἰῶνι εἶνψ: τούτῳ, χαὶ μὴ ἀποπνίγεσθαι ταῖς 
φροντίσι. Καὶ γὰρ δύο ἐλαττώματα ὁ πλοῦτος ἔχει ἕναν- 
τία" τὸ μὲν, χατατεῖνον χαὶ ἐπισχοτοῦν, τὴν μέριμναν " 
τὸ δὲ, μαλαχωτέρους ὃ ποιοῦν, τὴν τρυφήν. Καὶ χαλῶς 
εἶπεν, Ἢ ἀπάτη τοῦ πιλούτον. Πάντα γὰρ τὰ τοῦ 
πλούτου ἀπάτη" ὀνόματα γὰρ μόνον ἐστὶν, οὐχ ἐπὶ 
πραγμάτων χείμενα. Καὶ γὰρ ἣ ἡδονὴ, χαὶ ἡ δόξα, χαὶ 
ὁ χαλλωπισμὸς, χαὶ πάντα ταῦτα, φαντασία τίς ἐστιν, 
οὐ πραγμάτων ἀλήθεια. Εἰπὼν τοίνυν τοὺς τρόπους τῆς 
ἀπωλείας, ὕστερον τίθησι τὴν καλὴν γῆν, οὐχ ἀφιεὶς 
ἀπογνῶναι, ἀλλὰ διδοὺς ἐλπίδα μετανοίας, χαὶ δεικνὺς, 
τι δυνατὸν ἐκ τῶν εἰρημένων εἰς ταύτην μεταθαλεῖν, 

Καίτοι εἰ χαὶ ἡ γῇ καλὴ, χαὶ ὁ σπορεὺς εἷς, χαὶ τὰ σπέο- 
ματα τὰ αὐτὰ, διατί ὃ μὲν ἑχατὸν, ὃ δὲ ἑξήχουτα, ὃ δὲ ἡ 
τριάχοηντα Ὦνεγχεν ; Ἐνταῦθα πάλιν παρὰ τὴν φύσιν τὶς 
γῆς ἣ διαφορά" χαὶ γὰρ ἔνθα ἂν καλὴ ἧ γῆ. πολλὴ ἐν 
αὐτῇ χαὶ ἡ διαφορά. ᾿᾽Ορᾷς οὐχὶ τὸν. γεωργὸν αἴτιον 
ὄντα, οὐδὲ τὰ σπέρματα, ἀλλὰ τὴν δεχομένην γῖιν ; οὐ 
παρὰ τὴν φύσιν, ἀλλὰ παρὰ τὴν γνώμην. Καὶ ἐνταῦθα. 
δὲ πολλὴ ἡ φιλανθρωπία, ὅτι οὐχ ἕν ἀπαιτεῖ μέτρον ὃ 
ἀρετῆς, ἀλλὰ χαὶ τοὺς πρώτους ἀποδέχεται. χαὶ τοὺς 
δευτέρους οὐχ ἐχθάλλει, καὶ τοῖς τρίτοις δίδωσι χώραν. 
Ἰαῦτα δὲ λέγει, ἵνα μὴ νομίσωσιν οἱ ἀχολουθαῦντες 
αὐτῷ, ὅτι ἀρχεῖ ἡ ἀχρόασις εἰς σωτηρίαν. Καὶ τίνος ἕνεχεν, 
φησὶν, οὐχὶ χαὶ τὰ; ἄλλας ἔθηχΞ [475] πονηρίας, οἷον, 
ἐπιθυμίαν σωμάτων, χενοδοξίαν ; Εἰπὼν τὴν μέριμναν 
κοὔ αἰῶνος τούτον, χαὶ τὴν ἀπάτην τοῦ πλούτου, ἅπαντα 

τέθ:ιχε, Καὶ γὰρ χαὶ χενοδοξία, χαὶ τὰ ἄλλα ἅπαντα, 

τοῦ αἰῶνος τούτου. καὶ τῆς τοῦ πλούτου ἀπάτης ἐστίν" 
οἷον, ἡδονὴ. χαὶ γαστριμαργία, καὶ βασχανία, χαὶ 
κενοδοξία, χαὶ ὅσα τοιαῦτα. Προσέθηχε δὲ καὶ τὴν ὁδὸν 
καὶ τὴν πάτραν, δειχνὺς ὅτι οὐχ ἀρχεῖ χρημάτων ἀπηλ- 
λάχθαι μόνον, ἀλλὰ δεῖ καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ἀσχεῖν. Τί 
γὰρ, ἂν χρημάτων μὲν ἐλεύθερος ἧς, ἄνανδρος δὲ χαὶ 

μαλαχός ; τί δὲ, ἂν ἄνανδρος " μὲν μὴ ἧς, ῥάθυμος δὲ 
χαὶ ὀλίγωρυς περὶ τὴν. ἀχρόατιν ; Οὐδὲ γὰρ ἀρχεΐ μέρος 
ἕν πρὸς σωτηρίαν ἡμῖν, ἀλλὰ δεῖ πρῶτον μὲν ἀχροάσεως 
ἀχριθοῦς χαὶ μνήμης διηνεχοῦς, ἔπειτα ἀνδρεία:, εἶτα 
χρημάτων ὑπεροψίας καὶ τῆς τῶν βιωτιχῶν ἀπάντων 
ἀπαλλαγῆς. Διὰ γάρ τοι τοῦτο πρῶτον τίθησιν ἐχείνου 
τοῦτο , ἐπειδὴ τούτου πρώτου χρεία (Πῶς γὰρ πι- 
στεύσουσιν, ἐὰν μὴ ἀκούσωσι; καθάπερ οὖν χαὶ ἡμεῖς 
ἐχν μὴ προσέχωμεν τοῖς λεγομένοις, οὐδὲ μαθεῖν δυνη - 
σόμεθα ἃ χρὴ ποιεῖν)" ἕπΞξιτα τὴν ἀνδρείαν, χαὶ τὴν 
τῶν παρόντων, ὑπεροψίαν. Ταῦτ᾽ οὖν. ἀχούοντες ", πάν- 
τοθεν ἑαυτοὺς τειχίζωμεν, προσέχοντες τοῖς λεγομένοις, 
καὶ κατὰ βάθους ἀφιέντες τὰ: ῥίζας, χαὶ πάντων ἑαυ- 

ΝΡ. 5 ἁ μὲν... ὁ δέ... ὁ δὲ Α.Ὁ. Ὁ. Ε. 5 μέτρον) 
αὸ04Ἅ ουπὶ Α. 6. Ἐ᾿ οἱ Ὑατγθ5. ἀσίον!. δ τἐδὲ ἂν ἀ 
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τοὺς ἐκχαθαίροντες τῶν βιωτιχῶν. Ἃν δὲ τὰ μὲν ποιῶ- 
μεν, τῶν ὃς ἀμελῶμεν, οὐδὲν ἡμῖν ἔστα! πλέον χἂν" 
γὰρ μὴ οὕτως, ἀλλ᾽ ἐχείνως ἀπολλύμεθα. Τί γὰρ δια- 
φέρει, ἂν μὴ διὰ πλούτου, ἀλλὰ διὰ ῥᾳθυμίας" ἂν μὴ 
διὰ ῥᾳθυμίας "5, ἀλλὰ δι' ἀνανδρίας διαφθαρῶμεν ; Ἐπεὶ 
χαὶ ὁ γεωργὸς, ἄν τε οὕτως, ἄν τε ἐκείνως ἀπολέσῃ τὼν 

σπόρον, ὁμοίως πενήεῖ. Μὴ τοίνυν ἐπειδὴ μὴ πᾶσιν ἀπολ- 
λύμεθα τοῖς τρόποις, παραμυθίαν ἔχωμεν, ἀλλὰ ἀλγῶ- 
μεν οἵῳ ἂν ἀπολώμεθα τρόπῳ. Καὶ χαταχαίωμεν τὰς 
ἀχάνθας" χαὶ γὰρ ἀποπνίγει 1! τὸν λόγον. Καὶ ἴσασε 
τοῦτο οἱ πλουτοῦντες, οἱ μὴ πρὸς ταῦτα μόνον, ἀλλὰ 
μηδὲ πρὸς ἕτερα ὄντες χρήσ:μο'. Δοῦλοι γὰρ χαὶ αἰχμαι- 
λωτοι γενόμενοι τῶν ἡδονῶν, χαὶ πρὸς τὰ πολιτικά εἷσεν 
ἄχρηστοι πράγματα" εἰ δὲ πρὸς ἐχεῖνα, πολλῷ μᾶλλον 
πρὸς τὰ οὧῶν οὐρανῶν. Καὶ γὰρ διπλῇ τοῖς λογισμοῖς 
ἐντεῦθεν ἡ λύμη γίνεται, ἀπό τε τῆς τρυφῆς, ἀπό τε τῆς 
φροντίδος. Τούτων γὰρ χαὶ χαθ᾽ ἑαυτὸ μὲν ἔχαστον ἰχα- 
νὰν χαταποντίσαι τὸ σχάφος " ὅταν ὃὲ χαὶ ἀμφότερα 
συνδράμῃ, ἐννόησον ἡλίκον τὰ χλυδώνιον γένεται. 

ε΄. Καὶ μὴ θαυμάσῃς, εἰ τὴν τρυφὴν ἀκάνθας "" ἐχά- 
λεσε. Σὺ μὲν γὰρ ἀγνοεῖς, μεθύων τῷ πάθει " οἱ δὲ ὑγιαέ - 
νηντες ἴσασιν ὅτι ἀχάνθης μᾶλλον χεντεῖ, χαὶ τρυφὴ 
πλέον ἣ μέριμνα δαπανᾷ τὴν ψυχὴν, χαὶ χαλεπωτέρας 

παρέχει τὰ; ὀδύνας χαὶ τῷ σώματι χαὶ τῇ ψυχῇ. Οὐδὲ 
γὰρ οὕτως ὑπὸ φροντίδος τις πλήττεται, ὡς ὑπὸ πλη- 
σμονῆῇς. ὕταν γὰρ ἀγρυπνίαι, καὶ χροτάφων διατάσεις, 
χαὶ χαρηθαρίαι, χαὶ σπλάγχνων ὀδύναι περιέχωσι τὸν 
τοιοῦτον, ἐννόησον πόσων ἀχανθῶν ταῦτα χαλεπώτερα. 
Καὶ καθάπερ αἱ ἄχανθαι, ὅθεν ἂν χατασχεθῶσιν, αἱμάτ-- 
τουσι τὰς χατεχούσας αὐτὰς χεῖρας" [414] οὔτω δὴ καὶ ἢ 
τρυφὴ χαὶ πόδας, χαὶ χεῖρας, καὶ χεφαλὴν, καὶ ὀφθαλμοὺς, 

καὶ πάντα ἁπλῶς λυμαίνεται τὰ μέλη" καὶ ξηρὰ δὲ χαὶ 
ἄχαρπός ἐστιν, ὥσπερ ἡ ἄχανθα, χαὶ πολλῷ μειζόνῳς 
ἐχείνης λυπεῖ, χαὶ ἐν τοῖς καιρίοις. Καὶ γὰρ "5 γῆρας 
ἄχαιρον ἐπεισάγει, καὶ ἀμθλύνει τὰς αἰσθήσει, καὶ 
σχοτοῖ τὸν λογισμὸν, χαὶ πηροῖ τὸν νοῦν ὀξὺ βλέποντα, 
χαὶ πλαδαρὸν τὸ σῶμα ποιεῖ, δαψιλεστέραν τῆς χόπ 
τὴν ἀποθήχην ἐργαζομένη, χαὶ πολλὴν τὴν σωρείαν τῶν 
χαχῶν "" συνάγουσα, χαὶ μεῖζον τὸ φορτίον, χαὶ ὑπέρ- 
ΟΥχοὸν ποιεῖται τὸν γόμον ' ὅθεν χαὶ πολλὰ χαὶ συνεχῆ 
τὰ πτώματα, χαὶ πυχνὰ τὰ νσνάγια. Τί γὰρ λιπαίνεις, 

εἰπέ μοι, τὸ σώμα ; Μὴ γὰρ χαταθῦσαί σε ἔχομεν; μὴ 
γὰρ παραθεῖναι τραπέζῃ ; Τὰς ὄρνεις χαλῶς πιαίνεις " 
μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἐχείνας χαλῶς " ὅταν γὰρ πιανθῶσιν, 
ἄχρηστοι πρὸς ὑγιεινήν εἰσι δίαιταν. Τοσοῦτον χαχὸν ἣἧ 
τρυφὴ, ὡς χαὶ ἐν ἀλόγοις τὴν λύμην ἐπιδείχνυσθαι. Καὶ 
γὰρ ἐχείνας τρυφώσας χαὶ ἑαυταῖς χαὶ ἡμῖν ἀχρήστους 
ποιοῦμεν. Καὶ γὰρ τὰ περιττώματα ἀχατέργαστα, καὶ 
ἢ ὑγροτέρα αἥψις ἀπὸ τῆς πιμελῆς ἐχείνης γίνεται. Τὰ 
ὃ οὐχ οὕτω τρεφόμενα, ἀλλ᾽, ὡς ἂν εἴποι τις, ἐν ντ,» 

στείᾳ διάγοντα, χαὶ συμμέτρῳ διαίτῃ, καὶ πονοῦντα χαὶ 
ταλαιπωρούμενα, ταῦτα καὶ ἑαυτοῖς χαὶ ἄλλοις χρησι- 
μώτατα, καὶ πρὸς τροφὴν χαὶ πρὸς τὰ ἄλλα ἅπαντα. Οἱ 
γοῦν ἐχεῖνα σιτούμενοι μᾶλλον ὑγιαίνουσιν " οἱ δὲ τού» 
τοῖς τρεφόμενοι, αὐτοῖς ἑοίχασι, γωθροὶ χαὶ ἐπένοσοι 

γινόμενοι, χαὶ τὸν δεσμὸν χαλεπώτερον ἐργαζόμεναι. 

Οὐδὲν γὰρ οὕτω σώματι πολέμιον χαὶ βλαθερὸν, ὡς ἡ 
τρυφή " οὐδὲν οὕτω διαῤῥήγνυσι καὶ χαταχώννυσιν αὖ- 
τὴν 'ὁ χαὶ διαφθείρει, ὡς ἀσωτία. Διὸ μάλιστα ἄν τις 

᾿δὴς ΕΚ. Ερ. οαἰονὶ τοῦ συγχωροῦντος. ὅ μαλαχωτέραν ιν τ ποιοῦν τὴν Ψυχὴν Α. (. κοἀ τρυφὴν ΡΟ ψυχήν Δ. ει 
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πιλρπηυὐίπα οηϊνν οἱ ἀϊυίαγπα πνεπιοτία ΟὈΙοβΆπιι8. 

Εικϊαπιδὶ ϑπΐπι γρίαὶ ἀϊανοὶυβ, '8 πϑὺΐϊβ εδὶ π6 τρίδη- 

ἰωγ : 4υσὲ 5ἰ δον) δἰσοεπίυτ, ποῊ ἰά 80 αϑίυ οΈ- 

εἰϊαγ. Νοι δαἰπὶ εὐχίς, οὶ ργορίον φοϑϑιη οχϑίο- 

λῖα δ88ι, κοά, θνοεή γαάδίοεηι πϑὶι δΝαδέϑακί. Εἰ 5ἱ |||4 

ῬΓωσοδηῖθγ, ΠΟ ἃ βρὶπίβ, 6} 4} [[8Β ηὐὐὖ ἢΔ8 ὁγθ- 

δέοῖα δἰγόγαῃι. [661 οηΐπι, βὶ νοϊυσγιβ, ΠΟῸ ΠῚ410Π| 

ξερβοη ἱπιροῦΐγα, δὸ ἀὐν{ 5, υἱ ἀδοεί, υἱἱ. [460 ποπ 

ἀἰχὶϊ, ϑιϑουυπι, 56, δοί οἰ μά4ο δαεαίϊ ; ποηι6, Ὀὶνὶ- 

ιἰω, δο, Γαϊαοία ἀϊοὶατιπι (Μαιὴ. 15. 23). Νὧὼ ἱφί ταν 

τ 8 ᾽ρ585 ΘὈ]ρεῖνυδ, δοὰ σογγυρίλπι τοἰυπίδιοπι. [ἰοοὶ 

επἰπὶ αἰνι(6π| 6856, οἱ Βθ0η ἀξοίρὶ : ἰὴ Βοὲ 6586 84.08- 

’υ, οἱ βοιοϊαὐΐη! ὃυ5 ποῖ ργα θοαὶ. θπ0 χυΐρρα νἱὶ- 
εἶ ἰπίογ 86 ορροϑβίία ἰῃ αἰν} 1138 δυηὶ ; αἰ, ἀαοα ἘΓι!» 

οἷαι οἱ οδιδοαὶ, 6δὶ 80} υὰρ ; 410, αο( πλο} ΠἸΌΓ6 5 

τού, δυηὶ ἀο᾽ οἶς. ἈσοίΘ δυίαπι αἰχὶ!, Κα αεῖα αἴοὶ- 

ἑΐαγπηι. Θπηἷα αυΐρΡΒῈ ἴῃ ἀὐν 5 (ΔΠ] οἷα δυηΐ : ποπιϊηὰ 

αὐἷρρ δυιῖ, ποῇ ἴῃ Γοῦυ8 δῖ. Εἰθηΐη) ὙΟ]υρ85, 

εἰογία, ριυ!ο τυ ἐἷ8 διυὐΐυπι, 8 π}}} 84} οπηηΐ8, 5ρ6- 

οἷ65 αυσύδπι δὶ ρῃδηίδϑία βυηΐ, ποὴ Γϑῦιηιὶ νοῦ 85. 

Οὐπὶ ἐγροὸ ραογηίοϊοὶ πηοάοϑ αἀἰχίβϑοὶ, ἐθυῃι ροιϊϊ 

᾿ογγϑιη ὈΟΠΔΠΙ, ΠΟΙ ἀθϑρογγα ϑίηθη8, δ6(ὶ ϑρ6πη εἰδιβ 

Ραπἰιοηια, οδίοηἀθη8406 ΡΟ5856 ἃ διργλα οι}5 δὰ ᾿Π|8πὶ 

ἰγδηβίτυπ Πογὶ. Αἰαυΐ 8ὶ ἰθγγὰ "οπᾶ δϑί οἱ δρρίοοϊἃ 

Βηυ5, δοαιηηΔαυ6 Θαάόπι, Οὐν 4] σοηΐυπι, αἰϊυὰ 86- 

χαρίηία,, αἰϊυὰ ἐεϊφίηία ἰυ}}} ἢ ΠΟ ΓΌΓΒΙΙ5 ΟΣ [ΟΓΓΏ πἃ- 
τὰ ἀϊδογίηθη : ἢδπΔ υδὶ ὈΟηδ ἰοΓΡᾺ οϑὲ, πεῖ ἰδὲ 

ἐϊογοηιία. Υἰἀ6 5 ἤθη δσγίοοίαπ) 6896 οϑυδ8πι), 6686 

δοιηἶπᾶ,, 566 ΤΟΥΓΔ ΠῚ Θχοὶρίεπίοπι, Πραυ6 ΟΣ παίθγα, 

δοὰ οχ νοϊυπίδίο ἀϊδογίπιθη οοηϑοσὶ. Ηϊο δυίοίῃ πιυ 8 

θεὲ επί σι 25 (ἐργοὶ διά! αν, 4ι|ῖ ποθὴ ὑπᾶπὶ οχἰαὶϊ 

Υυἱγίω! 5 Ἰηοπδυγαίη ; δ6 ἃ ῥγίπιο8 ᾿ἰθΘ ΠΟΥ γοοὶρὶς, 56- 

ευηάοβ ποη ο]ϊοἰ!, ἰοτι} 5 ἀδὶ Ἰοουπι. ΗΟ ρόγτγο ἀἱοϊϊ, 

Π6 Ρυϊοηϊ ἰἱ αυἱ ἰρδιπὶ δοφαυπίυνγ, αυδίίυ ὀχοορίδπι) 

ἐοοιγηδπ 80 541η[6Π| 6556 8418. δα ον, ἱπαυϊδ, ποη 
φΙΟΡΔ ΡοηΪϊὶ Υἱτἰ8, υἱ σογρογαπι ἐοπουρ κοοηις), νᾶ- 

πϑηὶ φἰοείδηι  υπὶ ἀΐχογὶὶ 50}}οἰυἀϊηση) ἢυΐι8 5:5- 
ΟὨΪ;, οἱ [2]]δοἰληι ἀἰϊνὶ εἰγυπη, οἶα ροβυΐ.. Νά οὐ 

γὙδηλ ρἰογία οἱ οἰβίογα θπιηΐᾶ οἱ Βυ}08 βασι} δυηὶ, οἱ 
δὰ αἰγ[εἰάγαπὶ [Δ]]Δοἶαπι γος ροβδυηΐ; Θχ Ρΐ σαυ88, 
γο]ρί85, συΐα, ἰην α, νὰπᾶ ρἰοΥῖ, οἱ 5 Π|}} ἃ Οπηηΐδ. 

Αὐάϊάϊι δυίοπι οἱ νἱϑῆ οἱ ροίγαῃ, υἱ οβίαηάδι ηθη 

8418 6586 δἷ ἃ βαΟυΠΙΔΓΒΠῚ ἈΠΊΟΓΘ (2 Πί1Π| ΠΟΘ ΟΧρΟ- 

ἐδπνι8 ; βεὰ σοί ΓᾺ8 4ΌΟΩΌΟΘ Υἱρίυϊο 8 Θχ ΓΟ ἢ 18 6556. 

Θυϊὰ ὀηῖη ργοάοδι, 8ὶ ἀΐνι1}}8 ΠΟΙ] 56 Εν 8, 65406 [8- 

5168 ᾿ᾳπόνυβ οἱ πιο} 118 ἢ πὶ, 5ὶ ἰφηαναβ ὨῸΙ) 815 4ι- 
οπι, 864 5δορηΐ8 αἱ ἀοοιγίπαι διιάϊεπάλιῃ  ΝΟΘΊΘ 

Θεἷπὶ) ἢογυ πὶ ὑπυπὶ 5818 65ὶ Δι βα! υι6 8) ; βαὰ ομυϑ οϑὶ 

Ῥγίιηο. δυὐ!οπὰϊ δοἀυϊίαιο, ἀδίαθ [υσὶ πηοηιοτγία, ῃἰποὸ 

[ογιΐ δηΐπιο, ἀν! ἰαγιιπν ΠΟΘΙ ΟΠ 8260 ἀΓ᾽ ᾽πὶ ΟἸΠηΐι ΠῚ 

εοπιοπιρίυ. ἰἀ60 δπίπὶ δυάϊοπάϊ βιυάϊυπι ργίπο ροιὶϊ, 

ὑεοἰηάσφια οξοίογα, αυΐὰ 6 ὈΓΪΠΊΟ 6δῖ ορι8 (()μοπιοάο 

ἐπὶπι ογθάεηι, πἰδὶ απάΐαμι [ἤοηι. 10. 147} υἱ "08 φιο- 
η.6 πἰδὶ ἐἰειἰβ Δι 6 ἀδηλυ5., πο ροίογίπηυ8 6 405 
ἀξοδιία δ8ιὲ οαΐβοθΓ6) : ἀοἰπάδ δηληὶ (οὔ ρἱ ποῖα 

Ῥοη!ὶ οἱ γογιπὶ ργϑθη πη Θομ οι ρίιπι. ἴα :ε ἤδαια 

Δι 6.68, ΠΟΒ πη ἀἰσυὸ θυ πἰδηη}5 : ἀἰοι}5 αἰνανάδηι68, 

ἕγπιϑ5 πη ἐπι 65 γ᾿ 65, 5:6 οὐ 0) "0571 ΟΠ}}}}}}}}8 ΠΟ 5 

ὀτρούιομί68. 51 Διο} αἰϊα αιϊάθμι (Δεΐαιπι5, {14 π6- 

ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΠΟΜΠ],. ΧΕΙ͂Ν. αἱ. ΧΙΥ͂. 41ἢ 

εἰἸφαηλι5, Ὠ18}} Β0}}}5 δοιὑΓοῖ, 246 δὶ ΠῸ} 06, σορῖα 

ΔΙΈΘΓΟ πιοίο μεν δ μλν5. Ὁ υ ὁπ ἢ τοῖον, πὶ οὗ 

ἀϊν! ἶλ8., υἱριπὶ ὦ" δοσι θην, ΙΓ ΟΝ ὨΙΟΠ ον 

Ῥόδδι}η οδην97 Νϑηι Δργ οἷ 46 σοὶ δἱ ἴν ςς 
6406 5] ̓ |0 τοσάο βειο ρμόγύλι. Νὰ ἰητὸ απο πθἢ 

ΡῈ ΟἸ}}}68 πΊύι(05 βογύϑϑ, ᾿ἰπῸ ΟΟΥ δ. 80 Π 0. δά }1- 

(38, 86 ηυοουμηϊα ἰδινίοι ἡ σὉ βύγθδΆ, ἰῃς8. 5μ1- 

"35 ΘΟ υΓΑΠΊι8., 4: νογθλιη ΒΌΠΟΟλἢς. [ἃ πνουὰπὶ 

ἀν 65, ατ|ὲὸ ποχυὸ αἱ πὸ, ποιὸ ἀᾷ Δ κυρ} Β1ΠΟ5. 

Βοσνὶ πδῆασα αἱ οαριϊνὶ νοὶ υγίδίυπν, π6 δὰ εἰν]! 
΄συϊάοπι πόκοιία βυμΐ ὈΠ|Ὶ6ὁ 5; δἱ π60 αἱ ἢΠ|Πὰ, πλι}1Ὁ 
πϑΐηυ δ δὰ οἀ} 6518. θυρίς ΟΠ μΡδδιῖ5. συμ! Δ} 0108 

ουγυπὶ ἱηνδαϊι, ἀοἰ οΐλγι πὶ 80 }}16 61 οἱ 5 ο ἢ οἰ εἰ} }ς : 

αυοτυπὶ δἰ συϊα ροσδυμ δολμδαπὶ δινογρορι. Οὐυμι 

δυίδιη δ:}0 σοηουγτυπηί, οὐκ! 18 {υδη(8 511 (ὁπ ρ νυ 115. 

δ. ΟἸἰδογπηι ἀεἰϊ εἰ γέ αγφθιι ὩΡ, δἰ ροῖα ἐΟΥ̓ΡοΥϑιι 8 

εἰ απὶϊημηὶδ οἰ ἰοεῶ. --- Να 6 τηϊΓοῦΐὶ δὶ ἀοἰ οἰ 9 Βρὶ Πᾶς 

τοσοῖ. Τὰ ὀηΐπι, 4υΐ ᾿ος Υἱῖῖθ οὈγῖυδ 05, ἰὰ ἰξιογαϑι 

4υἱΐἱ γὰγῸ δϑηΐ δ8ιηϊΐ, ποῦυδὲ δὰ8 Ὑδιθι δι ἶι15 401η| 

δρίπδϑ ραῆρογο : ἀ6| 1.5 ρἰυ8 4ιιδηι 58.}} οἱ τυ}. 65 Δ] - 

πη ἰωθοίδοϊυη!ϊ, χγανίογοϑαι οἱ σογρμοινΐ οἱ δη}1}:0 
ραγίυμ! ἀοϊογοβ. Νοάυα δεἷπὶ 4υ}5 [(8 δαιιοίϑιμ ΘἸΓΙΒ, 

υἱ δαιἰοῖοῖ6. Ουδηά0 δινηι 4815 οἱ 50Π|}0 μιϊνλ11|18., 
ἃς ΟἈΡ[1|5 ἰΘπ]ρορυπη86 φρτγι ἶπ6, Οἱ νἰδοόγιπὶ ἀ0- 

Ἰογίυιι5 ἀϊδίδηίι5 Πιογὶι, σοφία φιοὶ 5ρ᾽η15 ἴ:Ἐς 6} αν]ὺ» 
ΤΆ δἰπι. 6 φυσπιδι πιοάϊηη ϑρίηδ' 4υδουπιαυ}6 ΟΧ ρῈΓ- 

16 ἐλρίδηυΓ, Ὠ]Δ1}}8 (ΡΘΗ 8ηΙ : βἰἷο οἱ ἀθ! οἷα: μούοϑ, 
πιᾶῆυ5, οἀραϊ, οὐοι]ο5, αἱ οἶα ἀδ0Π) ΒΠΘ ΙΓ ρὲ 5- 

δυπιάδηιϊ, ᾿ΠΠΙΞαυς γι ἰδ γυςταοπέθυ δι} κἰουὶϊ 

βΒρίῃ:8, οἱ πηδαὶβ συλ ||} ποεοηί ἰῃ μγαεἰρυΐδ. Νδιν 

οἱ βεποειυίοα) δία ᾿οΙΏρυ8 ἰπἀυξυι, 56ι180.8 δορί, 

οορ δλιϊοηοηι ἰΘΠΟὈτγ 5 Οὔδιιδυπι, πιοπίοπὶ δουΐα νἱ- 
ἀοη οἰὴ Ἐχοοταπί, βαοοίάυμι ουγμεϑ5 οἰποίαιι!, πιλ]0- 
ΓΘη) δίοσγοογυπηι οορίλι γον ι., πα σοηθογιμῖ, 

πιο 75 ὁπι5 οἱ ροπαυϑ (Δεϊυμνί : ̓ΐης ΓΘ ψ 6165. οἰ 

οἱ τυ, πη} 1 ἠδυγαφία. Οἰιγ, 4υσϑο, συΓρΡῸ5 ἱ ρέι. 
ἐυ88 ἢ ΑὮ (6 ἰΒηη)οἴδιυΓ! δΌΠΙ15 Ὁ 4}} ἰῃ 16 η58 Δ} μο5]- 

ιυυγὶ ᾿ ΑΥΘ68 γϑοίθ πρὶ ηθυλ8.; ἰ0 "6 ἃν68 αὐυΐίθηι : 

σἰπὶ Οεΐπὶ ΡἰΒζυθ8 δυηῖ, δὰ βοησπη οἀθιἀϊ ὑδύι 

δυηὶ Ἰηυ{}168. Ταηίυπι πιδίυπι 656 οἰδογυπ) νοϊυρίλϑ 

ηἰπΐα, υἱ οἰΐαπὶ ἰῃ θγυ 8 μαγηϊοὶοθα 51. Ναπὶ ἢΠΠ 92 - 

ἰυνίίαι6 εἰμ ΐα οἱ δἰ δὶ οἱ ποὶυῖ8. ἰπυ 18 οΠοἰπιυβ. 8:1:- 

ρογῇυϊδι6 5. αυΐρρα ἱπάϊραβις, οἱ ναπιἀδ ρυϊγοίίο 4} 
14 ογυ μἱηχυδάϊιθ. (0 ΥΟΓῸ δΔη 8 ἃ ΠΟ ἰ{ἃ 

δἰυηίυγ, 56α αυδδὶ ͵ο)]υπδηὶ οἱ ἰαυογαηῖ, [|4 οοτίο εἰ 

δἰ δὲ οἱ 4|1}8 υἱ}}}55᾽ πὰ δυηῖ, (π| 9 οἰθιπη, ἢ αὐ 

4|ἴὰ οπηπία : αυϊάιι6 118 νοβδοθίυν, {γιπίογο ψουάοιὶ 

ναϊοϊυάϊηα; 4] αυϊοπὶ ῥἰπρσυϊογίθυδ, ᾿ρ515 5.}}}}}65 [ἡ- 

οἱΐ, ἰἀγαΐογθ8 δύυηιϊ, ἰη ἰ"ην], ἀπγοαυθ νἵμουϊο ἰἰραῖὶ. 

ΝΙΝ οηΐπι ἰἰὰ οοτρογὶ μοχίεπι ωὲ εἰ θογι) «ἰ6} εἴ: 

ΠΝ ἃ τυπιρὶὶ οἱ οϑγυϊ ἰρϑυπι., υἱ ἰυσὶενίος. [60 

᾿ς πηαχί πη ΕΠ ογ πη 58}}} Ὡ}Π 6118 τη ϊγοῖρ, απο 
"θη ἰδὲ ραγοϑηΐὶ 1 σοΙθγὶ υἱεῖ θυ8. Ναπη 4 ν᾽ γ - 

ἀυπι, ποϊιηῖὶ ρου ἀπ 0 υἱΓοῶ πη ρίογα,, π6 συ μδε : 

"νηΐ νϑγὸ "ΐδθγυη) γοηίγοιη, Π6 ἢδς ΄υΐϊά6π) ασἴγα ἀἰσηιπὶ 

οοηϑοηῖ; δ6ἀ ροϑίᾳιηπι {Πυπὶ πη ρ! εν θγίη! 8406 ΓΠρ6-Ὁ 

τίη, ὕϑᾳυο δ δυγ68, "ᾶΓ65, ίβυσδϑ υἱπὸ γορίθηϊ, ἀμρ}}- 

σοπὶ ΠἶπῸ ρΆΓΙ 665 Δησυϑίί!η, οἱ Βρ [ΓΙ 16}, αἱ Υἱ 11}} {π|88 

Δ} 1514] (οΟἴυ}} ΠΟΥ Ὁ. Δι ἰἰθὸ 60} φαπρ ἀπτιμν 
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δ5ῖ, ὧν υϑ4ι6 Δἀ ο5 Πυἀ νἷθο αἰ ἴδηι!6 οΟγγυρίῖ8. πιὰ - 
το Γ]5 τορίοα8 7 ΝῸη ἰάδο ἀδίιηι 651, ὁ ἢοη]Ὸ, δοὰ 

γγιυοίρυθ υἱ 60 οΔΠ88, Θἱ 5Δ0ΓᾺ8 ρΓΘΟΘ5 ΘΙ {{15., [6- 

865 αἰνὶ πᾶ5 Ἰορ85, σοη δὶ δαυ ἀ65 ῬΓΟΧ 0 ργοίυϊυ Γᾶ. 

Τυ νοτο (ᾳυδδὶ ᾿|4 ταηίαιη ἀδ οαυϑὰ ἀλίυπ) 655861., πὸ 
τϊηϊαπὶ αιΐάσιθ 5᾽}18 ἰρϑυη} πα ἰδία ΓΟ 5Δ0ΓῸ 561- 

νἱΓο, δια ἰοἰλπὶ νἱταπὶ ᾿νυΐς ρ655)1ηα) δϑυυ ἱ ΓΔ 15. 

Ας ᾳυοπιαάιποάμυπι 5ὶ 415 Οἰ ΕΠ) ΓΔ ΠῚ δι1Π|0}}8 Δ ΓΕΟΐ9 
{ἰἀϊυι.5 δοιμραρίαπμ,, ἃς ρυΐϊοιγα ΘΟ ΟΙ ΠΠδἴδπι., ΠΟᾺ 

“ἃ ἀϊπ!σοπι πού υϊδι οηθπι μι ϑγοί, 56ἀ ἤπιο γορ] γαῖ 

80 {ο : 5ἰς οἱ εἰ (λοίυ!. Επηαὰ νοο0 ἤθη εἰθυπὶ, 

5οα οἰ !οἰὰ5,, οἱ 1Ππὸ ἰΔηίδπι ἰμορογδηιίδπ). ΝΆ 

4ιιο4 οχίγα ἠϑοβδβϑί(δίθ πὶ 6δι, ποι} Εἰ )0}8, 8641 65 68. 

γοιίογ δπΐηὶ δὰ δἰϊιηθηία 5010π) δοοὶρ᾽οπάὰ ἀαίυ5 65; 

05 οἱ (Δυ065 οἱ Ἰίπσυὰ οἱ δά ᾿νοο οἱ δἀ αἹΐὰ |ν}8 πη }8 

προδοβαγία : πὰ }!0406 πιαρὶβ ποα06 νϑιΐοῦ δὰ Οἱθοϑ8 

]υο!ροι η040 ἀχοϊρίαποθ, 564 τηοάθγαίοβ (δηΐυπι. 

1 06 οπιεπαϊι 'ρ56, ἀσμ π}}}}6 τη0 15 οἰαπηαὶ,, αυδη- 

ὧο ἐμβὶ ραῦ ἰδῆς ηἰμἶδλι) οΟρὶδπὶ ΠΟΟΘΠΙῸ5; ΠΟ6υθ 
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οἰλπηδὶ βοίαμη, δοιὰ οἰἰδη ἰὰ φιαβΐ ἐμ) υγίατη υἱοἐξοίναν, 
ἐσ ΓΟ πΠιΆ84.8 ΓΘρΟδοὶΪὶ ρῶθπδβ. Ργίηο ρϑᾶθβ μυηίΐϊ, 
αυἱ πο05 δὰ 1185 Ῥδϑδ᾽πιὰ8 ἀδρογίδπι δρυ]88 : ἀεϊπά 
[δ 15 ᾿ἶθα!, χυοὰ (οἱ οἱ ἰΔπί8 πιηἰδίγοηϊ : τηυ]οτυμ 

Οἰΐαπι 05 αἰδίογίυπ) [υ}, Οου}} οἱ σᾶρυϊ ἰΔυογαγυηῖ, 

Λὸ νοϊυϊὶ βαγνυβ, οὐπὶ 41} Υἱγοθ Ἔχοθάθης 56 Γ6 ργῷ- 

εἰρίταν, οὔδβγαι 5 νοπηυπιδηι ἱπηραγαηιὶ τηδίοαϊοὶϊ ς 

δἷ0 οἱ νη Ὁ Υἱπ ρ855ι.8, 601} ἢ]58 ΠΙΘΙΠὈΓὶ5 οἰἶδηι 66 - 

Γοῦγυμ δῶρο ἰαυοίασίαι οἱ ρεγάϊι. θουδ4υδ ομιΐπια 

Ργουϊαϊι, υἱ ἐχ ἱπηπιοάδγαιο υδὺ ἰΔηΐαπι ἀλπιηι πὶ 86 - 
ἑδὐδὶ, φυο οὑπὶ ἰυθ 6 η85 ρὲ] οδομμδγὶ ποϊυδγὶς, νοὶ ἰη- 

Υἱίυ8 58 {6Π| ΟΧ πιοίι! ἰΔη(25 ρΘΓη οἰ οὶ πηοάθγαια ἄζογθ 
ὀϊβοδ5. ᾿ἴθο οὐπὶ δοίδπι5, εἰυογαπι ἀ6᾽ ἰοἷλ5 [υρίαπηιβ, 
πιο ογδιοηΐ4ι6 βιιάἀδαπιυϑ, υἱ οἱ σοΥροτὶϑ ναϊοιυάϊῃα 
[γυδυγ, οἱ δηϊ δῆ) ἰηΠΓΠ 216 οπιηὶ [ἰ6 ΓΘη}118, 516 - 

406 [Ὀἱὑγὰ ΘΟΠΒΟαυδηλγ Ὀοηὰ, γαῖα οἱ ὑυδηϊκι (218 

Βοπιίηΐ ποϑιγὶ δδϑιι (Νεῖϑιὶ, ουἱ φἰογία οἱ ἱῃρα- 

Υἶυπ|., ΠΟ Οἱ ΘΘΏΡΟΡ, οἱ ἴῃ 52 018 βου] ΓΙ. 
Απ6η. 

ΕἸΝΙδ ΤΟΜΙ ΟὈΙΝΟΌΛΟΕΘΙΜΙ ΒΕΡΤΙΝΙ, 



4] 

κἀντεῦθεν ἐχπλαγείη τῆς ἀνοία: αὐτοὺς, ὅτι οὐδὲ ὅσην 
ἐπὶ τῶν ἀσχῶν ἔχουσιν ἕτεροι τὴν φειδὼ, τοσαύτην ἐφ᾽ 
ξαυτῶν θέλουσιν ἐπιδείχνυσθαι οὗτοι. Ἐχείνους μὲν γὰρ 
οἱ τῶν οἴνων πρᾶται οὐχ ἐῶσι πλέον τοῦ δέοντος λαθεῖν", 
ὥστε μὴ διαῤῥαγήῆναι" τὴν δὲ ἀθλίαν οὗτοι γαστέρα 
οὐδὲ ταύτης ἀξιοῦσι τῆς προνοίας" ἀλλ᾽ ἐπειδὰν αὑτὴν 

ἐμπλήσωσι χαὶ διαῤῥήξωσι, μέχρι δ τῶν ὥτων, μέχρι 
«ὧν ῥινῶν, μέχρι τῆς φάρυγγος αὑτῆς πληροῦσιν ἅπαν- 
τα "ἢ, διπλῆν ἐντεῦθεν τῷ πνεύματι χαὶ τῇ τὸ ζῶον 
οἰχονομούσῃ δυνάμει χατασχευάξοντες τὴν στενοχωρίαν. 
Μὴ γὰρ" διὰ τοῦτό σοι γέγονε φάρυγξ, ἵνα μέχρι τοῦ 

στόματος ἄνω σεσηπότος οἴνου χαὶ τῆς ἄλλης ἀποπλη- 
ρώσης αὑτὸν διαφθορᾶς; Οὐ διὰ τοῦτο, ἄνθρωπε, ἀλλ᾽ 
ἵνὰ προηγουμένως ἄδῃς τῷ Θεῷ, χαὶ τὰς ἱερὰς ἀναπέμ- 
πῆς εὐχὰς, χαὶ τοὺς θείους ἀναγινώσχῃς νόμους, χαὶ 
τοῖς πλτσίον τὰ συμφέροντα συμθουλεύῃς 3". Σὺ δὲ 
ὥσπερ διὰ τοῦτο αὐτὴν λαδὼν, ἐχείνῃ "5 μὲν οὐδὲ μιχρὸν 
ἑᾷς χαιρὸν σχολάζειν τῇ λειτουργίᾳ, πάντα δὲ τὸν βίον 
τῇ πονηρᾷ ταύτῃ αὐτὴν ὑποτάττεις δουλείᾳ. Καὶ ὥσπερ 
εἴ τις χιθάραν λαδὼν, χρυσᾶς νευρὰς ἔχουσαν, [475] καὶ 
ἡρμοσμένην καλῶς, ἀντὶ τοῦ τὴν παναρμόνιον μελῳδίαν 
εἰς αὐτὴν ἀναχρούεσθαι, κόπρῳ πολλῇ καταχώσεις καὶ 
πηλῷ " οὕτω καὶ οὗτοι ποιοῦσι. Κόπρον δὲ οὐ τὴν τροφὴν 

ἐχάλεσα, ἀλλὰ τὴν τρυφὴν, χαὶ τὴν πολλὴν ἐχείνην 
ἀσέλγειαν. Τὸ γὰρ πλέον τοῦ δέοντος οὐκ ἔστι τροφὴ, 
ἀλλὰ λύμη μόνον. Καὶ γὰρ ἣ γαστὴρ μόνη διὰ τὴν τῶν σι- 

Ἱ λαθεῖν Γορορῖ ὁχ πὸ οοή. Εν ργονηίφαιῖο βαλεῖν. Υἱά. δάποί. 
Ε΄ οἱ ΕἸἰοτ. ῥ. 195. (Τοπι. χιῖ. Ρ. ὅ16 (.}) ρτὸ νυϊρᾶῖο πληροῦσι τοῦ οἴνου. 
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τίων μόνον 12 γέγονεν ὑποδοχήν" στόμα δὲ. χαὶ φάρυγξ, 

χαὶ γλῶττα, χαὶ δι᾽ ἕτερα ἀναγχαιότερα τούτων πολλῷ ὅ"" 
μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἡ γαστὴρ διὰ σιτέων ὑποδοχὴν ἁπλῶς, ἀλλὰ 
διὰ σιτίων ὑποδοχὴν συμμέτρων "5. Καὶ τοῦτο δηλοῖ, χατα- 
δοῶσα ἡμῶν μυρία, ὅταν ἐπηρεάσωμεν αὐτὴν "ὁ διὰ τῆς 
πλεονεξίας ταύτης " οὐ καταθοᾷ δὲ μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἀμυ- 

νομένη τὴφ ἀδιχίας τὴν ἐσχάτην ἡμᾶς ἀπαιτεῖ δίχην. Καὶ 

πρῶτο" τοὺς πόδας τιμωρεῖται, τοὺς βαστάζοντας χαὶ 

ἀπάγοντας ἡμᾶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐχεῖνα συμπόσια, ἔπειτα 

τὰς χεῖρας τὰς διαχονουμένας αὐτῇ συνδέουσα, ἀνθ᾽ ὧν 

τοσαῦτα χαὶ τοιαῦτα προσῆγον ἐδέσματα " πολλοὶ δὲ χαὶ 
αὐτὸ τὸ στόμα διέστρεψαν "7, χαὶ ὀφθαλμοὺς χαὶ χεφα- 
λήν. Καὶ χαθάπερ οἰχέτης, ὅταν ἐπιταγῇ τι τὴν δύναμιν 
ὑπερθαῖνον, ἀπονοηθεὶς ὑδρίζει εἰς τὸν ἐπιτάξαντα πολ- 
λάχις : οὕτω χαὶ αὕτη μετὰ τῶν μελῶν τούτων χαὶ τὸν 
ἐγχέφαλον πολλάχις αὐτὸν βιασθεῖσα ἀπόλλυσι χαὶ 
διαφθείρει, Καὶ τοῦτο ὁ Θεὸς ῳᾧχονόμησε χαλῶς, ἐχ τῆς 
ἀμετρίας τοσαύτην γίνεσθαι βλάδην, ἵν᾽ ὅταν ἑχὼν μὴ 
φιλοσοφῇς, χἂν ἄχων διὰ τὸν φόδον τῆς τοσαύτης δια- 
φθορᾶς μετριάζειν μάθῃς. Ταῦτ᾽ οὖν εἰδότες, φεύγω- 
μεν τρυφὴν, ἐπιμελώμεθα συμμετρίας, ἵνα καὶ τῆς τοῦ 
σώματος ὑγείας ἀπολαύσωμεν, χαὶ τὴν ψυχὴν πάσης 
ἀπαλλάξαντες ἀῤῥωστίας, τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν 
ἀγαθῶν, χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίον ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶ- 
νας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

18. χαὶ βέχρι Βαὰ. 419 πληροῦσιν ἅπαντα] 8)ς 
ἐπὶ πο πγδιηὶπαῖυηὶ ἰ!ογργεῖεθ, 5 

γάρ] 84μ. δὴ Α. ΕΑ. 3" 515 Βαἀ. οἱ ΕἸοῦ συμδουλεύεις Ε΄. φεοἰοτὶ συμδουλεύοις. Ἧ5 ἐχείνην Α. Ο. Ε. "5 μόνων ἅμ. 
3. πολλά ΒΕ. πολλῷ ὁη. ϑ8γΥ "5 σύμμετρον Ε. 8,1. ᾽Ὁ αὑτῇ Εὐἀά. 537 χατέστρεψαν Ε, 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΜΟΥ͂ ΝΖ'. 

----- -ςἙ ...... .... 

θαγίϑεῖδε το Ἐν ᾿ν θὲς . ΗΘ ΝΕ, 



ΑΥ̓͂Θ ΓΜΡΟΚΤΆΝΤ. 

Ὄ'οργὰβ υὯ6 ἀ68 ἰο[5 ργΟΥ 6η [6365 αυἱΐ γέρμίεϑοπϊ [6 πιοῃάδ, Τὰγϑηθηϊ ,09 (ὈΥ̓́ΓΟ5 δυ- 6555 ἀ6 ἰΟΓἀϊσῖΤα 9.’ 
νοι 45η5 σοι Γδαϊοι θη ἢ᾽08 οὐ τηοίη5 ογίοϑ οἵ ποπιῦγθυθοβ. [65 Δ) έογα Οοἰποί φμε8 )6 ρουγνείοηϊ ργαδγα ὀσδαρροῦ 
ἃ ἐθ σδεῖιοὶ ἀϊνίῃ ἀ6 ᾿ΙΘῸΡ ν ἢϊό. Ταπίδι δὴ ἃ πίό [Ιϑὰγ διίϊδίθηοσο οὐ ἰθυῦ ἱπιρογίδησθ; ἰδηϊόϊ οὗ ἃ ἀἱϊὶ 48᾽}}5 ἐἰδίθεὶ 
(ἐττηόβ οὐ 4υ᾽}}5 δι! δἱϑδϑὶ ᾿᾿δῖγθ. (δροηάδπι 1156 ρουγβυΐνοηϊ ἰοὺ οδιτί γα ἀθρυΐβ φ( 818, οἱ ἴοδ ργοάυοιϊοπβ αι 
δὴ βογίδηϊ δευγιδαήεπι ἀδ ρὶυβ δὴ ρίυβ βτλυϑς οἱ βοίχηςϑβ : δυϑεί ρδγαδιῦ- ἢ] σαυίδίη αὐ τοίη ἀ᾽ ὁΥόποπιθηι8 πλλυθυος 
ργΓυάδηοο δυϊιδίηθ 86 δλυϊδίϊ πὶ ργόνοίὶ ηἱ ἐδβότδετ, 6858 ΑἰθΙογ8 ὯΘ 86 [δγπιθο;ὶ 400 αυλπὰ ᾿α Βί δέν 
μηϊυεγεοίίς ἄμ Οἰετρέ 8602 ἰοτιϊηέθ δ 465 3,000 γο!π)65 ἰο- ὁ". κ ρδδδό ρδδὶὶ Ὧὼ δε862Σ ϑ(γ βαγδηὶ ἀθ 1 ̓δυβηΐγ, 
ῬΟΙΡ 6 αΑΟἿ] Υ ἃ ἃ δβρόγογ οὐ ἃ οὀγδίηάγο. , 

(δροπάδαηϊ, ραγηνὶ [68 ο2]οπιδί65 δυχ4ι6}}65 ἰ[8 66 30ηϊ ἰΓΟῦγ65 66 Ὀσίϊ6, ἢ ΘΌ 681 ἀ60Σ 461 οδἱ 66 οὐπιουοἰϊδιηθεῖ 
τόρόιϊόε5, ρᾶτοθ αυ’ ὀϊδηί ρ[υβ οδρί[2165, ἰουν οδι οηιγδί δαὶ! ρ᾽υϑ ἀδ6 ὀοπδόχασηοθα. Ὧδ ρειϊϊ5 οἱ ᾿βΏδ᾽θ5 ΟὐουΓΓΟ 15. 
86 δοηῖ ἀ0πὸ δΔοιιγῃόβ, μᾶγ ἰθᾶτ οογγεβροηάδηςθ οὐ ἰθυγβ Ὑογάβοῦγβ, ἃ τόρόϊοῦ ρατγίουϊ 606 π05 Κὐπίυπδ ἐϊδίοπι 
τηδὶ εογγίχόδα οἱ τηδὶ ἱπιρτίπιόθ5. Ν6 ρουνδηὶ δἰίδασοῦ 16 (ομα 465 Ουνταβδβ, σαὶ, ρου ἴδ Ρἰυρατῖ, 6 5θηϊ ΄αυο 
168 οοἴϑ-α'σσυνγθ ἀα (λιδο εἰδθ γοεοῦσηῦδ ρου (686 ἀδηϑ ἰουϑ 1.65 ἰθῶρε οἱ ἰουϑ [65 ρδγ8, [ϊ (Δ]}δἱϊ δίθω 56 
Ταϊοῖοῦ δυῦ ἰδ ἔοστηθ ἀδῃδ ὁ6 αυ᾽6}168 ἃ ἀΘ ρίυ8 δέτγίθυχ, δβδύοίγ, 16 ουγγϑείίοη οἱ |᾿ἱπιργϑβϑίου ; δὴ οἴεϊ, [65 ςμοῖ5- 
ἀΐξυνγο τηδδιθ π΄ δυγλίρηϊ σα υΠ6 ἀδηι)}-γδίθυ, δἱ 16 ἰαχῖθ δὴ ὀϊδὶϊ ἱποχαεῖ ου ἢ|1810]0. 

11 εδὶ ἰγὸφνγαὶ 400, ἀδπα ἰ6 τί ποίρθ, πΏ. βυςεὸς ἰηυυΐ ἀδηα 165 [λβἰ65 ἀθ ἴα ΤΥρορτγαρμίθ δγδδὶ (ογεό 1" Ἑάϊ δῦ ε᾿ 
ἀδ γϑοουγίν δυχ πηόοαπίᾳφυθ8, Αὔρ ἀθ πρλτοθον ρὶα8 ΓΔρΙάοπιθηϊ οἱ ἀθ ἀόῃηοῦ 168 ΟΥΥΓΒΡῈΒ ἃ πιοίῃόγε ρῥγῖχ., 
45} γΟ π]6 5 ἀὰ ἀουθ 6 Οὐμς α᾽ ΕΟΓ ΜΥ6 εαϊη!6 οἰ ἀὸ Τἠδοίοσί ἴὈγοηὶ ιἰγόβ ἀνθὸ 18 οογγθοίίου ἱπιβυϊβαπια 
πόθ ἀδῃδ [65 ἐβιργίπηοῦίεβ ἃ ραβη86 ἴουϊ ε6 αυἱ 5 ἐἀϊϊδ; [Ϊ δοὶ νγδὶ δπβϑὶ συίσο' δογίαία δοπιῦδε ἀ᾽δυϊγες. 

υοϊυπ)θ8, Δρραγιθπδηὶ ἃ ἀἰνοτβθβ Ρυθὶ οδιίοη5, (αγαηϊ ἱπηργμδόϑ οα ἴγὸρ οἷ οὐ ᾿τῸΡ }8μ5ς. Νέοίβ, ἀδρυΐβ. “65 ἰθιωρβ 
ὀ!οἰ πόδ, 165 τπηόοϑηίαᾳιν68 οηἱ οὐαό [6 ἰτανδὶϊ δὰχ ὑγϑββθ8 ἃ! Ὁγδ8, οἱ 1 Ππωργϑβείθη αυὶΐ ΘΠ δοΓί, 58:8 ἐΐγο ἀὺ ἰυχθ, 
δίιομαυ αῦὸ 16 ᾿ἰυχα Ἰοίδαιι ἄλῃβ ἀδ8 οὔνγαροϑ ἀ απὸ (616 υδίυγθ, εϑὶ ραγίδίϊετηθῃὶ οοπνθηδῦϊο 5015 ἰ065 [65 
γδρρογίϑ. ἐμρανΣ ἃ [Δ οογγθοίίουι, ἰἰϊ 68 ἀδ [δι 48 6 }}16 η᾽Δ [δηι)δὶδ ὁιό Ῥοτίόθ εἱ Ιοἱπ ἀδὴϑ δυσαηθο. ἐἀϊθα δικίθπηθ 
οὔ σοπἰοπιρογδϑίηθ. 
Ει ΟΝ ΘΩὶ ἢ δογδαὶ(- 1 δυϊγοπιθϑῖ, ἀργὸ ἰοβίθϑ 169 ροίηθ οἱ ἰουί68 1658 ἀέρέη8δ58 486 Πποι8. Β0 [5509 ρου τ 

ΔΙΤΙΎΟΥΓ ἃ ῬΌΓΘΟΓ Π05 ὄργθυγοδ ἀθ ἰουί68 (δυί657 1, δϑϊιυὰθ, 65 ἱγρορτγαρῆίθ, πιδνηθ 4485 168 ὨΙΘΗΠΘυ 65 το 905, 
δαὶ ἀθ 86 οοὔγίβος ἦν ἄδθυχ ὄρτουνεϑ οἱ ἰδ δοηίέγοῦ υμ0 ἰγοίβιὸπιθ ἅγθο ἰὰ δϑῦῦῦάδ, δᾶπϑ δύοίς ργέραγό δι). 
τίθη ἴδ τολῃυβοῦϊ 46 ᾿'δυίθυγσ. 

᾿ς; 8ῃ8]65 Αἰοίϊεγς Οαἰποίφμσε ἴα αἰ Πόγοηϑθ οϑὲ ργθδαῦθ ἱποοηΠΙ ὨΘΟΣΔΌ]6. Αὰ το σὼ 6 ὁογδείουα Β᾽ δ η οὶ ͵8. 6088, 
16 μιαγηδίβ οἱ ὕοτὶ [6 οοὺρ ὅἰ} ἱγρορτθρδίᾳυθδ δδὶ; 8805 Ὀἱϊἰ6 μοῦτ [68 ἔδυΐϊοθ, ΟὉ ΟΟΏΘΏΕΘ ρᾶΓ ργέρδγεγ [8 
οορίο ἀν θοιὲ ἃ [ἰἌυιΓ6 51Π8 Θὼ Θχοδρίοῦ ὑὴ δεὺΐ πιοῖ. Ου Ηϊὶ οηβυί!6. 66. ρῥγϑηγίδγο αἰ ὐύφαν ΔΥῸ ἰὼ οορίθ 
ἰιιοὶ ργόρατόθ. Οη ἰἰἱ Θῃ βδοοιάθ ἀθ ἰδ τηδῆθ τῃδηϊδΓο, πηδὶβ Θἢ ουἰ!διϊοηηδοῖ ἀνθς ἴὰ ργοιδγθ. ΘΟ 211 ἰὰ πιέπιθ᾽ 
ἐμοδὸ 6 ἰίδγοθ, δῶ οο δι ἰϑπηδωῖ αὐθ6 ἰὰ δοοοιιάθ, Ὅη δρὶϊ 6 διδῆηθ Θῃ αιδεία, δ οἰ διϊοδλϑὲ δυθο ἰδ (ἐεγο.. 
Οὐ γϑθοῦν}}]6 18 πιδπ!6 ορέγδαϊ:οη ἢ δαυΐηϊο, θῶ οοἰϊδιἰοπηδοὶ ἀνθὸ Δ αὐυδτίθ. (65 οοἰ Διϊομυθιδηι5 οἱ ΡΟῦΓ 
θυὶ ἀ6 γοὶς δὶ δυουῦθ ἀ68 ἴδυϊ65 5ἰκηδὶ ὅδ8 δὰ δυγοεδὺὰ ρᾶῦ ΜΜ. .88 ΟΟΓΓΘΟΙΘΌΓΕ, 50 12 πιᾶγχὸ ἀδς ἀργουήοδ, Π᾽ἃ 
ὀεδερρό ἃ ΜΜ. 105 υδῆς γάρ 80υ [6 τοδῦῦψο οἱ 16 τηόϊλ], Αργὸβ 665 οἷἰπᾳ Ἰ᾿Ἰδοίαγοα δηιὸγθβ οοοιΓϊέθ5 [26 ρδγ 
"δυῖτο, οἱ οὔ ἀθιοσ ὁ6 ἷα ΓΎΜΉΙΟΡ οἰκἀδδβυ85 τωϑῃιἰοποόθ, νίοοϊ ἰοιίουγδ. υπθ τόνίβίοη οἱ βουνοὶ ἴἱ δ υἱθωὶ 
ὀδυχ οὐ ἰτοΐβ, ῥυΐδ 1 Ὅη οἰΐοα. ἴ[,86 ΟἸἰοΒαχο ορόγό, μὰ εοηδόχυθηϊ 'ὰ νυγοϊό ἀϊ ἰαχὶθ 86 ἰγοανϑηὶ ἹπημοὈ]ϊφό6, 
οἢ τ, ἀνεὺ [8 ὑορίθ, υ2Ὡ9 ΠΟΌΥΘΗΘ Ἰθείυγα ἀυη Ὀουὶ ἀ6 ᾿᾿έργδυνθ ἃ 1᾿δυῖγθ, οἢ 80 ἤυδθ ἃ ὑπ6 ΒΟΌΥΘΙΙΘ Γένἰ βίο, 
6ὲ θ ιἰγαρθ γ᾿ Ὥγγίνθ αυ δργὲδ 68 ἰῃποι δγδἷ6 8 ργόοδυι οη5.Ὁ ΣΑΣ 

Αὐυϑδὶ γ 8-ἴ-}} ἃ Μοηίγζουμο ἀδ5 ουγγοείδοτγα ἀθ ἰουΐοα 168. παίίοπα οἱ 6 μῖυβ ἀτδρὰ ποῦ 486 ἀδῃ5 Υἱδρί- οἱ δα 
ἱωρνίθογί 66 ἀθ Ῥαγὶβ γόυῃϊοδ᾽ Αὐυϑεὶ ΘΏοΟΓΟ, [Δ σογγϑοιίοη γ οοὐι6-1-6}|6 Δυϊληΐϊ 4υ6 [8 οΘοπιροπέϊίου, ἰΔηάϊο 4υ᾿᾽ δἰ ἰδαΓ9 
6116 ἢ6 οοὗϊα 4υ ἴα αἰχίἐπιε: Αὐυδεὶ θηῇη, Ὀΐδη 486 1 255θγι Ιου ρα ΐβ86 ράγαὶ ἰγΘ ἰόπηότγδιγο, [᾿δχδοιἑπιάς ορίδπια ρᾶγ 
ἰδηϊ ἐδ ἴδ! β οἱ ἀ6 βϑοίῃϑ, [δἰ 1.6} 16 ᾳυὸ [ἃ ἀϑὲ “τὸν ἀδ8 Εαϊίοηα ἀ68 Δέδίξοτε Οαἰδποίέφεες Ἰλίεϑοηϊ Ὀΐοη Ἰοΐ; ἀδτεί ὃ γο 

|65 06}165 πιόπιθ ἀ68 οὐ!όθτοβ Βόπέαϊειίη5 ἈΞΔΌΠΙοπ οἰ Μουιίδυοθη οἱ ἀ65 οὐ] το5.  έδυ (65 Ρεΐδυ οἱ δἰγπιοπά. 
06 [᾿Ὀη οοΙηρᾶγο, 6ἢ οἶοὶ, ἢ Ἰξερυγία 4001}68 ἴδυ}}}68 ἀθ ἸΙουτΞ ὀαἰιίοιδ ἀνθὸ 66}}05 ἀ65 πδίτοδ 4υἱ ἰδυζ οογγεβροδάθῃϊ, 

ΘῺ ᾳῖοὺ ΘΟπΊΠ)6 ΘῊ ἰδϊΐῃ, Οἢ 86 ΠΟΒΥΣΙΏΟΓΔ 406 ἰ᾿ηννδίϑοιιθιδὺ}6 6αὶ υη6 τόδ! ἐἰό. : 
Β΄ Αἰ ΠΘυτβ, 068 βδνδηίβ ὀπιίηθηῖα, ρ]06 ργόοςουρόβ ἀα 568 ἀ65 ἰ6χῖθ5 α0 6 ἀθ ἰδ ραγΐθ ᾿γροργδρδίαυῦθ οἱ η ἐϊδηξ 
ἰπϊ σογγθοίθυβ 60 Ῥγοίδεϑίουῃ, 1ἰδδίθειὶ, πο 6 αὐυς ρογίϑίοηϊ 168 ὄργθυν68, πιδὶβ. ἐ6 αυὶ ἀογαὶϊ οὙὟ ἱγουγοῦ, ἰθὺ 
α16 ἰδ: 6} Ἐς 06 βυρρίόδηϊ ἂυχ ίδυίο5 ἀο 1 ἀϊιίοη. ; 
δ ρὶυδ5, [605 Βόηάαϊοιϊπα, ουϊηπ|6 66 όκυΐ65, ορότεοίθοιϊι ργοϑαυο ἰουΐοῦγβ δὺγ 468 πιδῃηυβογί5, σδυ86 ρογρόϊαο! !}8 

ἀθ ἴα τυρὶ ἰοἰϊ6 ἀθ5 ἴδυΐϊθ8, ρϑῃάδβι 406 165 Δ[οἰΐθγα (αι οἰΐψμοδ, ἀοῶϊ 16 ργοργ θεαὶ δυγίουϊ ἀ6 γϑϑδυβοίιο [8 
Ἰτλαϊἰοη, ι Ὀρόγθοι, 16 ρ]υ8 ϑουγθηϊ, 40}0 501 ἀ68 ἐπρεϊπιόϑ. 

[6 Ἀ. Ρ. 6 Βυοὶ, δόδβυίϊι6 ΒΟΙ]δΔηαίδι6 ἀ6 ΒγΌχΟΙ 65, Ὡο08 ὀογ ναὶ, ἰ1 Υ 8 φυθίφαα ἰθηρᾳ, πη’ αυοῖγρ ρᾷ ἰγοῦνοσ, 
δ ἀϊΐχ-δυϊ τηοἱβ ἀ᾽ ἐϊυἀ685, Μη6 δες [αμί6 ἀδῶδ ποίγο Ῥαίγοίουψί ἰωμπθ. Ἰ.. Ὠθησίηρον, ργοίδδδουυ ἀ6 Τμέοϊοσίο ἃ 
μ"υποϊνογοίιό ἀ6 ῬΤυγεδουτα, οἱ Μ. Ἀοἰϑϑιηδηη, Υἱολῖγο ἀόηόγαδὶ ἀθ ἰὰ πηᾶπιθ Υἱἱἱθ, ποὺς πηδηάείθηϊ, ἃ ἰΔ ἀδίο ἀὰ 
19 701}16ῖ, πἰάνοῖρ ρὺ ὁραδίδιμθηὶ δυγργθηάγθ ΜμηῸ δόμέε [χμίε, 5011 ἀΔῃ5 [6 ἰαἰίη, 8οἰῖ ἀνη8 [6 βγϑὸ ἀδ ποῖγε ἀοῃ! 
Ῥαιγοίοσίε. ἘἙπίη, 16 κανδηὶ Ρ. Ρίϊγα, Βόηδαϊειίη ἀ6 ϑο!6βηιθ5, οἱ Μ. Βοιιηοιίγ, ἀϊγθειθυρ ἀ659 Αγ) μμιίες 46 Ριιἱοξορίις 
εἰγέιίοισιδ, τὰῖβ8 Ὧὰ ἀξΠ]! ἀθ ὕουδ οοργαίῃοτο ἀἑυὯ0 δ6}6 Θιτουγ ἰγροχτιαρμίᾳυθ, οὐδ ὀϊό (ογοόβ ἀἰάνουθῦ 46 πουϑ 
"ΔΥΙοΏ 8 ρ85 ἱγὸρ ὑγόδυπιό ἀ6 ποίΓο ρατίδίἱο οογγθοϊίοῃ. 

λδηβ 6 ἀρ νῶμῳ ἱρουγοῦὶ ΓΘ: οογίαἰηοιηθηὶ 40 ὈοὨΒ ᾿αἰἰπἰ516 5 οἱ ἀ6 ὈΟῺ8 Ποιἰδηΐβί65, οἱ, (6 αἱ ο6δὶ ρίυϑ ΓῶΓΘ, 
68 ἰγὸδ6- ροϑὶ {5 οἱ ἰγὸ δ ργδιυθ85. ΕἸ ὈΐθΩ 1 ποὺυδ ἰΙαυῦ ργοιηθίιοηβ ὑη6 ρῥγίπηθ ἀ6 20 οδηϊ πο 5 ρὰγ σμδαθθ. 
γόσί 806 ἴδυιθ 4υ᾽};.50 ἀδοουντείγοηι ἀδὴδ εἰ Ἰροῦῖα θυ] ἀθ 8 ο5 γ πιο 8, τ αἰ8 βυγίουὶ ἀλη8 ἰ6 8 βγδε8. 

΄ 

Μεϊκγό ὁ6 αυἱ ργόοσδαρ, }᾿ αϊΘῸΡ ἀ65 ΟὈΜΓ 6 εοπιρίείς, δΒοωίδηϊ ἀδ ρὶαϑ δὴ ἰώμς Εϊπωροτγίδηοθ οἱ πιδηο 16 πόοεοϑαὶιᾶ 
ΦΌδο οοτγγθειίοη ραγίδϊιθ ΡΟΣ 4υ ὯΔ οὐνγλσα 5οἰἱ νότὶ ὩΣ! οπιθηὶ αἱ}]6 οἱ δε δυΐθ, 86 ἐἶντο ἀθρυΐβ ρἰυ5 ἀὍὯδ δῇ, 
οἱ 6ϑ8ῖ γόβοϊυ 6 86 ἰΐνγοῦ ἰᾳ5υ᾽ὰ [Δ ἤη ἃ ὕ1πὉ8 μμλοωνν Ιοωμαθ, Ρόηϊν᾽ο οἱ οολίθυϑθ, βαυοίτ, ἰδ γόνἰβίοῃ θαι το οἱ 
μη νου ϊο 46 568 ἱπηοιη ΓΔ} 65 Οἰἰο)ό8. Αἰηϑὶ Ομδοὰη (6 568 γοϊυπι|68, ΔῈ ΙΓ Οἱ ἃ [2686 4}} 1605 τοηδὶ βουϑ 
ῬΓΘ396, Θδὶ ΓθοοΓΓΙχό πιοὶ ροιΡ ποὶ ἀυπ δουὶϊ ἃ ᾿'λυῖγο Ουδτδῃϊθ ΒΟΠΊΠ)68 Υ δοηὶ Οὐ Υ 5ϑγοηὶ οὐουρόβ ροπάδηϊ [0 Δ, 
Οἱ ὕπ6 80Π)Π)6 701 6 δϑδυΓδίϊ ὀΐγο πιοίπαγε οὑη ἀ6πι)}- τ  ]!0 δ ἔγδῃοβ δαὶ οοηβδογέθ ἃ Ἵδὶ ἱπιρογίδηϊ Ἤοομπίγόϊα. 
Ὧθ οδϑίια πηδηΐϊδτο, [65 Ῥυδιοδιΐίοηβ ἀ6 5 Αἰοϊἑεγς Οαἰἠοίφιος, χυὶ ἀ6)ὰ} 86 ἀἰδιϊηρυδίοοι οηἴτα ἰουϊο8 ρᾶῦ ἰὰ ευρό- 

} 

γἰογίυό ἀθ ᾿ϑὺγ οοτγτγοοιίοη, ηδυγοῆὶ 646 γίνϑιρϑ, βου8 66 ΓρρΟΓΙῖ, ἀ8ῃ9 δυσδῆ ἰθπιρα ἱ ἀδη5 δυσθῃ ΡΑγ5: ΟὯΓ αυο]. 
εϑὶ [᾿δαἰΐουν 4υἱ ροπγγαί! οἱ νουάγαἰΐ 58 ἔντογ ΑΡΆΕΒ ΠΟΥ ἃ 468 ἰγάνδαυχ 3ἰ αἰ βδηϊθδαῦθθδβ οἱ ἀ'Ὀη ρεῖχ 81 ϑσογθίισηι 
1] ἴδυϊ ὁογίθβ διγ ὑίθη ρόμέϊγό αἀἰυη6 νοσδιΐοῃ αἰνὶῃθ ἃ οοἱ οἱἵδί, ρουγ Ὧ6 γϑουΐοῦ τιὶ ἀσνυδηὶ 1Δ ραΐὶπθ οἱ ἀθνδοὶ 
[ἴ. ἀόρεῃδ6, δυτίουϊ Ιογπαυθ ᾿ ἘΌΡΟΡΘ δβᾶνδηιϊθ ργοοίδιηθ 4υθ ͵δυιδὶβ νο  αΠ265 πΟηἰ ὁϊό ὀυ 65 νος ἰδηὶ ἀἰ δχδοι υἀ 6 
4υς ἐουχ ἀθ ἰδ Βιίδίἑοιμόφιο μηϊσεγεεί ἰς ἀμ Οἰεγσέ. 1,6 ρεέϑϑηι υοϊαπιθ Θεὲ ἀα δοργο ἀθ6 οουχ τόνίϑόδ, δὲ ἴοιιδ ΘῸν 
συὶ 16 δοατουὶ ἃ ̓ ᾿ἀνϑηΐν ρογιθγοηὶ σοιιΘ ποίθ. σοῃβόαυθσποσ, ροῦν ἰυμχοῦ 168 ἘΓΟσύΡΟΟΝΣ δ6 Α2εἰΐενε (αἰποί χμοϑ 
δο0υ5 ἰΦ Γδρροτὶ 66 14 οογγθείίοη, ἢ] 6 (δυάγδ ργθπάγο 406 ἐουχ αυΐ ρογίογοηϊ θη (δια [᾿δνΐβ ἰοὶ ἱγαοό. Νουβ δ6 γεεοη- 
Ὠδἰδ46η5 Π06 οοἰ16 ὁ Πἰοα οἱ 061168 4υἱ δυϊγτοηῖ δ ΠΟΘ ρ᾽ΔΏΠΠ65 46 πιόϊδὶ δἰηςἱ οοτγ 668. ΟΩ σγογαίϊ δυϊγοίοί5 αυς 
5 βιόγόοιγρί6 0 541 168 ίδυϊ659, δἰἰοηάι: φυυη ΕἰἰοΠό ἀδ τρόίδὶ] ἡ θϑὶ ροίηϊ ὀϊδϑιίχυο; ρ45 ἀὰ ἰουϊ, 11 ἰηϊγϑάυϊι 
162 ρογίθοι ὁπ, σἂν οἢ ἃ ἰγουνό [6 πιογθὴ ἀθ 16 οογτίκοῦ ᾿υδαυ᾽ ἃ οχιϊποιίοη ἀ6 ίδυϊ68. 1, Ἠόργου ἃ ὁὀιό τουὺυ ρὰνρ Ν. [6 
ΜΕΥΔΠΕΥ Ὀγαςῃ, ἰς τος ρᾶῦ ἀ65 ΟΥτο65, 10 [Καἰίη εἰ 16 Εἶγδηςδίβ βὰγ 165 ργϑιρίθῖο οογγθοίθυγϑδ ἀ6 ἴδ σδρίϊαΐα οἢ 065 
Δηρυομ. ΞΞ Ἂν» : 
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ΤῊΘ ὈΟΙΠΌννΟΓ Πλι5ῖ ΓεΓη [ἢ15 116Π| Οἡ ΟΥ Ὀδίοτα 

[Π6 Ἰαϑῖ ἀδία οἰδιηρθά Ὀοῖον. [ἴ δποίποῦ 56 Γ 
ὈΙΔΟΘ5 ἃ Γ6Ο8]] ἔογ [ἢ]5 ἰἴθι, [Π6 Ὀοτγγοννοῦ Ψ1}]} 
Ὀ6 πο Πρα οὗ [ἢ6 πορά ἴογ δὴ δαγὶϊοῦ γί γη. 

Νοη-γϑοεῖρί οὐ ονογάμο ποίϊσες 065 ποί ἐχοριρί 
{πὸ δογγοννεῦ δοπι ονογάμο π65. 

Απάονογ- δγναγα ΤΠροϊορίςοϑὶ [{Ό ΓΔΕ 
Οβηθτίαρο, ΜΑ 02138 617.495-5788 

ΡΙοδϑο πϑηάϊς νυν {ἢ 2 ΓΘ. 
ΤἬΔΠΚ γοὺ ἴογ ΠοΙρίηρ ἴο ργαβογνα 

ΠΌγαγΥ ΤΟΙ] Θοιοη5 ἂἱ Ηδγναγά. 


